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 Aquest final de mes de juny, Balaguer acollirà una 
nova Festa de l’Esport. Serà l’edició número 30 arriba en 
un moment molt dolç per l’esport balaguerí. Els clubs es 
troben en un moment molt bo en les seves competicions, 
tant en els esports d’equip com en els esports individuals. 
La Nit de l’esport servirà per premiar i retre homenatge 
a aquells que han destacat durant l’any, o durant la seva 
carrera esportiva. D’altra banda, durant l’estiu és quan es 
realitzen els campionats i colònies per als més joves. Un 
moment en que aquests nens i nenes a partir dels 5 o 6 anys 
es troben cara a cara amb l’esport. Aquesta experiència a 
part de l’aspecte lúdic de l’esport també te conseqüències 
positives en la salut dels més joves, especialment en el tema 
del sobrepès.
 La millor eina per combatre el sobrepès infantil és fer 
exercici físic. Més enllà de seguir una dieta saludable, 
practicar un esport implica grans beneficis perquè ajuda a 
mantenir una vida sana i equilibrada. I més quan les noves 
generacions creixen immerses en un món tecnològic que 
els fa ser més sedentaris, perquè passen més temps a casa 
jugant a la consola o xatejant amb els amics.
 Fer una activitat física és fonamental perquè desenvolupa 
les capacitats motrius, però també les psicològiques i 
afectives, aporta valors com el respecte, la companyonia o 
la solidaritat i és un pilar per socialitzar-se». Allunyar-se de 
l’esperit competitiu i fonamentar la pràctica esportiva amb 
finalitats educatives és el camí que cal seguir perquè tot 
plegat no es redueixi al desig de guanyar. 
 Sobretot ha de ser el fill qui triï l’esport que vol fer. Tot i 
que no en tingui tot el coneixement necessari, la motivació 
inicial juga un paper fonamental perquè l’infant s’hi senti 
atret. Els pares poden suggerir algun esport, però han de 
tenir presents els seus gustos. També les seves mancances: 
«Si té dificultats motrius fer hoquei o patinatge agreujarà el 
problema segurament». Faci la tria que faci, l’infant ha de 
tenir clar que l’esport és una disciplina i que la seva absència 
perjudicarà la resta de companys: «L’infant ha d’assumir 
responsabilitats que el faran créixer, fer un esport requereix 
un compromís individual, amb el grup i amb l’entrenador».
 Un compromís que també han d’adquirir els pares. 
La seva implicació passa en primer lloc per predicar amb 
l’exemple i, ells també, practicar algun esport, però també 
per assistir als partits, conèixer l’esport que practica, donar 
suport emocional lloant les seves virtuts o ajudar-lo a 
gestionar les decepcions.
 Ara que comencen les vacances escolars val la pena 
que no perdin el ritme adquirit durant el curs.

Fer esport
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L’Associació del Casc Antic presenta la 
“I Nit del Comerç del Centre Històric ”

Nit del Comerç al Casc Antic de Balaguer

 Les Associacions de 
Veïns i de Comerciants del 
Centre Històric de Balaguer 
han presentat la que serà la 
I Nit del Comerç del Centre 
Històric, el proper dissabte 
30 de juny, a partir de les 21 
hores.
 La Festa que comptarà 
amb la col·laboració de 
diferents entitats culturals de 
la ciutat, i coincideix amb la 
Cursa del Foc. Els comerços 
oferiran bons descomptes i 
rebaixes als seus clients, i es 
farà una ruta gastronòmica 
pel centre històric amb tapes 
a 1,5 euros i begudes a 1 
euro, amb activitats culturals 
i musicals i sortejos fins a la 
matinada. La primera nit del 
comerç del Centre Històric 
donarà el tret de sortida al 
període de rebaixes d’estiu.

La festa del comerç del casc antic coincideix amb la 
Cursa del Foc. Durant tota la nit hi haurà grans
descomptes, actuacions i sortejos

Recorregut per conèixer les primeres 
accions turístiques de Balaguer

Un moment de la visita

 Balaguer va presentar 
la primera fase de les obres 
que s’han fet en el marc del 
projecte “Millora de l’acces-
sibilitat del turisme cultural 
a la Balaguer medieval” 
finançat per l’Ajuntament de 
Balaguer i el departament 
d’Empresa i Coneixement  

de la Generalitat de Cata-
lunya a través de les sub-
vencions per ens locals de 
Catalunya per al desenvolu-
pament de Plans de foment 
territorial del turisme. 
 Aquest és un projecte 
quadriennal que es va iniciar 
al 2016 i acabarà el proper 

any 2019.
 La presentació que es-
tava oberta a tothom, es va 
fer amb un recorregut que 
començà davant de l’ajun-
tament on es va donar a co-
nèixer la nova senyalització 
turística i monumental. 
 Després els assistents es 
van dirigir cap a la Regue-
reta, i d’allà, el recorregut 
continuà cap al nou punt 
d’informació turística que 
s’ha habilitat a l’edifici mu-
dèjar de l’església de Santa 
Maria la Major, un dels punts 
més visitats de la ciutat. En 
aquest espai es va projectar 
un audiovisual de presenta-
ció de l’església gòtica de 
Santa Maria en quatre idio-
mes i es va fer el lliurament 
de les acreditacions als 12 
guies oficials de la ciutat, 
que permetran fer les visites 
en set idiomes diferents.

 La 34a edició de la 
Transsegre tindrà lloc del 
13 al 15 de juliol. 
 Durant la presentació 
es van exposar alguns 
dels canvis i novetats 
en aquesta nova edició, 
tant a nivell organitzatiu 
com en la vessant més 
lúdica. També s’ha volgut 
llançar un missatge de 
calma, tot afirmant que 
les afectacions pel nivell 
de l’aigua del riu, en cas 
de ser-hi, segurament 
seran mínimes. 
 Pel que fa a l’orga-
nització,  l’ajuntament ha 
entrat com a col·laborador 
a m b  l ’ a s s o c i a c i ó 
organitzadora, per tal 
de fer front a la nova 
necessitat de tenir plans 
de protecció, imposats 
per la nova normativa de 
Protecció Civil. També 

El grup musical La Pegatina, 
cap de cartell de la Festa de 
la Transsegre 2018

Transsegre

ha volgut ressaltar la 
presència del grup La 
Pegatina com a cap de 
cartell, fet que ha de 
donar més repercussió 
de la festa fora de 
Balaguer.
 Pe l  que  fa  a  la 
festa, la presidenta de 
la Transsegre, Gemma 
Guarné, va explicar 
algunes de les novetats 
de l’edició d’aquest any. 
La primera d’elles és un 
correfoc a càrrec dels 
diables de Balaguer, que 
tindrà lloc el dissabte a 
la nit. 
 També va parlar de la 
caragolada que es farà 
diumenge a partir de les 
12 del migdia, un tast de 
caragols organitzat per 
la Fecoll els beneficis del 
qual aniran destinats a 
l’Estel. 
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Inici d’una temporada de l’activitat “A 
l’estiu, l’or el busquem al riu”

 El Centre d’Interpre-
tació de l’Or del Segre de 
Balaguer organitza de nou 
durant els mesos de juliol 
i agost  l’activitat «A l’estiu 
l’or el busquem al riu», una 
proposta única, emocionant 
i molt divertida  que convida 
els visitants a viure durant 
una estona com a autèntics 
buscadors d’or del Segre en 
un entorn incomparable.
 L’activitat de buscar 
or al riu Segre al seu pas 
per Balaguer, que té una 
durada aproximada  de 2 
hores, consta d’un taller 
de recerca d’or a la llera 
del riu Segre, just davant 
del Centre d’Interpretació,  
on els nous buscadors 
d’or aprenen a trobar les 
partícules d’or entre l’arena 
i les graves del riu. 
 D u r a n t  l ’ a c t i v i t a t 

Taller de buscar or al riu

El taller té una durada aproximada de 2 hores i es 
tracta de buscar or a la llera del riu Segre, davant 
del Centre d’Interpretació de l’Or del Segre

s’explica no només la 
tècnica manual d’extracció 
d’aquest valuós metall sinó 
també la seva procedència, 
usos i propietats i l’entorn 
social, cultural i natural que 
envolta la recerca de l’or.
 El  mi l lor  de tot  és 
que tots els participants 
es podran endur a casa, 
com a premi de l’esforç i 
la paciència, les partícules 

Cerca d’Or al riu Segre

d’or que trobin durant el 
taller.
 Les visites al Centre 
d’Interpretació de l’Or de 
Balaguer es realitzaran tots 
els dimecres a les 11 h 
i tots els dissabtes a les 
18 h al  preu de 8 € els 
adults i 5 € els menors de 16 
anys, amb reserva prèvia i 
places limitades per als que 
vulguin realitzar el taller.
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 El proper dissabte 
dia 30 de juny a dos 
q u a r t s  d e  d e u ,  a l s 
Cellers dels Costers 
del Sió, a la partida de 
Flix de Balaguer, tindrà 
lloc el sopar de d’estiu 
per la lluita contra el 
càncer amb l’objectiu 
de recaptar diners per 
fer possible que a través 
de la investigació, la 
recerca, la prevenció, 
les cures pal·liatives... 
es pugui guanyar en un 
futur aquesta malaltia. 
 La incidència del 
càncer va augmentant i 
les estimacions segons 
el SEOM adverteixen que 
el 2035 es diagnosticaran 
més de 315.000 nous 
casos a Espanya (198.000 
homes i 117.000 dones), 
encara que també es 
cert que la mortalitat va 

Els Cellers Costers del Sió 
acullen el Sopar d’estiu per 
la lluita contra el càncer

Sopar de la lluita contra el càncer

disminuint poc a poc i 
la supervivència es situa 
en el 53 % als cinc anys 
del diagnòstic. El 40% 
dels casos són  evitables 
adoptant hàbits de vida 
saludables. La obesitat 
es responsable de 1 de 
cada 20 tumors, el tabac 
del 33% de los tumors y 
el alcohol del 12%.
 Les inscripcions al 
sopar, amb un donatiu 
de 35 euros,  poden fer-se 
als membres de la Junta 
o al telèfon 606 98 10 70. 
 E n  n o m  d e 
l’Associació per la lluita 
contra el càncer de la 
Noguera es vol animar a 
la participació i expressar 
un agraïment especial 
a totes les institucions 
i  empreses que ens 
ajuden amb les seves 
aportacions i regals.

Finalitza el curs 2017-18 de les Aules 
Universitàries de Balaguer i Bellcaire

Aules universitàries

 Les Aules d’Extensió 
Universitària de la Noguera 
de Bellcaire d’Urgell i Bala-
guer, organitzades des de 
l’Àrea de Serveis Socials 
del Consell Comarcal de 
la Noguera, han finalitzat 
aquesta setmana el curs 
2017-2018. El passat dimarts 
van ser les Aules de Bellcai-
re d’Urgell qui varen fer la 
cloenda amb l’entrega de 
diplomes als 95 participants 
i el dimecres ho varen fer 
les aules de Balaguer amb 
l’entrega de diplomes als 
105 participants.
 Les aules de Balaguer 
van iniciar-se l’any 2004 i 
ofereixen cada dimecres una 
conferència a la sala d’actes 
del Consell Comarcal de la 
Noguera. En el cas de les 
de Bellcaire aquest any ha 
estat el seu primer curs.

Les Aules Universitàries de Balaguer ja van
iniciar-se l’any 2004, mentre que les de Bellcaire 
d’Urgell, enguany ha estat el primer curs celebrat

La Càtedra d’Estudis medievals e
celebrarà els dies 11, 12 i 13 de juliol

Presentació de la Càtedra

 La Càtedra d’Estudis 
Medievals Comtat d’Urgell  
es farà els dies 11, 12 i 13 
de juliol a la sala d’actes 
del Consell Comarcal de la 
Noguera. 
 La temàtica d’aquesta 
23a edició és «La nació a 
l’Edat Mitjana», tema avui 
de plena actualitat, amb el 
qual s’aportarà l’experiència 
de  l ’ edat  mi t jana  en 
aquestes situacions cap 
al present. Comptarà amb 
prestigiosos estudiosos molt 
especialitzats en el tema.

AGRADECIMIENTO AL HOSPITAL HESTIA DE BALAGUER

La familia de MANUEL SÁNCHEZ JUAREZ quiere agradecer 
el trato recibido por parte del personal médico, equipo de enfer-
meros y el resto del personal del hospital Hestia de Balaguer.
La dedicación y profesionalidad dedicada a nuestro querido 
Manolo ha sido admirable en el corto tiempo de su estancia 

hasta el fin de su existencia.
La familia también quiere agradecer todas las muestras de ca-

riño y afecto recibido por parte de familiares, amigos
y conocidos. 

Muchas gracias una vez más a todos vosotros por vuestro apoyo.
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Balaguer celebrarà un sopar groc el 
proper divendres 6 de juliol

 Les danses tradici-
onals catalanes van fer 
acte de presència al Re-
forç Educatiu  del centre 
Sant Domènec de Cáritas 
d’Urgell; les integrants de 
l’Esbart Dansaire Castell 
Formós de Balaguer, van 
fer una demostració da-

L’Esbart Dansaire al Reforç 
Educatiu de Cáritas a Balaguer

Reforç Educatiu

Balaguer

És una iniciativa de la cuinera Ada Peralada, i la
comarca de la Noguera se suma a la idea,
organitzant un sopar al Molí de l’Esquerrà

vant els/les alumnes i 
professors/es fent una 
sessió de reforç diferent 
i més lúdica, i apropant 
les nostres tradicions 
als més menuts, alguns 
dels quals es van atre-
vir a practicar-les i van 
aprendre i gaudir.

 Diverses persones i 
entitats de Balaguer i de la 
comarca de La Noguera, 
s’han mobilitzat per tal de 
dur a terme un sopar groc a 
Balaguer, el proper divendres 
6 de juliol al pavelló del Molí 
de l’Esquerrà. 
 La capital de La Noguera 
se suma així a la iniciativa 
promoguda per la cuinera 
Ada Parellada, que va 
organitzar un sopar amb 
predomini d’ingredients de 
color groc al seu restaurant 
i els beneficis del qual es 
destinaren a les famílies dels 
presos i exiliats polítics. 
 Diversos artistes locals 
cediran obres d’art que es  
en sortejaran un a una altra 
rifa a part. També hi haurà 
venda de tiquets de fila zero 
per aquelles persones que 
no poden assistir al sopar.
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Escoles de la Noguera participen als
Futurs Emprenedors Rurals 2017-18

 El passat dissabte 9 
de juny el Monestir de 
les Avellanes va acollir la 
I Jornada d’estudi sobre 
els Goigs, amb el títol «El 
Goig, molt més que un 
document». S’organitzà 
en motiu del Dia Inter-
nacional dels Arxius i per 
celebrar el 10è aniversari 

Les Avellanes acull una
Jornada sobre els Goigs

Goigs

Futurs Emprenedors Rurals

A la Noguera són l’escola de Ponts, l’escola Salvador 
Espriu de Vallfogona de Balaguer i l’Escola Els
Planells d’Artesa de Segre

de l’arribada de l’Arxiu 
Gavín. Centre de Do-
cumentació de Cultura 
Popular i Religiosa de 
Catalunya, al Monestir 
de les Avellanes. Un 
dels fons documentals 
més destacats d’aquest 
arxiu és precisament la 
col·lecció de goigs.

 Futurs Emprenedors 
Ru r a l s  ( e n  e n d a v a n t 
FER.CAT) «Ensenyant a 
emprendre a les escoles 
rurals» és un projecte de 
cooperació multilingüe 
(català, castellà, aranès, 
estonià i anglès) que fomenta 
les vocacions emprenedores 
entre l’alumnat cicle superior 
d’educació primària posant 
en valor les oportunitats del 
seu territori.
 Aquest curs escolar hi 
han participat un total de 28 
escoles arreu de Catalunya, 
entre les que es troben 
l’escola de Ponts, l’escola 
Salvador Espriu de Vallfogona 
de Balaguer i l’escola Els 
Planells d’Artesa de Segre de 
la Noguera, que aquests dies 
estan presentant els seus 
projectes i rebent el diplomes 
de participació.
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El Servei Educatiu de la Noguera lliura 
diferents premis comarcals

 El passat dia 14 es va 
fer  l’entrega de premis de 
la 2a edició «M’expliques un 
conte» en col·laboració amb 
ràdio Balaguer i la biblioteca 
Margarida de Montferrat. 
 Hi han participat escoles 
de Balaguer de primària, 
l’escola de Térmens i la de 
Bellcaire. De centres de 
secundaria l’Inst. Ciutat de 
Balaguer i Vedruna, amb una 
xifra de més de tres-cents 
alumnes. Els premis han 
estat en Categoria A (5è de 
primària) Vedruna Balaguer, 
Categoria B (6è primària) 
Escola Bonavista de Bellcaire 
d’Urgell i Categoria C (2n 
ESO) Institut Ciutat de 
Balaguer. 
 E n  e l s  p r e m i s  5 a 
edició»Experiments de 
pel·lícula»  s’han recollit més 
de 30 vídeos de tots els nivells 

Lliurament del Premis Educatius de la Noguera

Els centres educatius de la comarca de la Noguera 
han participat durant el curs en diferents activitats 
que van ser guardonades el dia 14 de juny

i hi han participat  centres 
de Balaguer i comarca. El 
nombre d’alumnes implicats 
supera els sis-cents.
 Els premis han estat, 
en Categoria A (3-6 anys)  
«Helicòpters voladors»  
alumnat de P4 de l’Escola 
la Noguera», Categoria B 
(7-12 anys) «Setmana sense 
soroll» alumnat de 3r Escola 
Salvador Espriu, Vallfogona 
de B i en Categoria C (12-18 

Sala d’actes durant el lliurament dels Premis

anys) L’aire ocupa espai? 
Alumnat de 2n ESO de 
d’Institut Ermengol IV de 
Bellcaire d’Urgell.
 En la 1a edició  Concurs 
instagram  «Patrimoni 
arquitectònic de la Noguera», 
primer concurs de fotografia 
a Instagram per a l’alumnat 
de CS de primària, ESO, 
Batxillerat i cicles formatius 
de la Noguera ha guanyat els 
de 2n ESO de l’Escola Pia.
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 El passat dia 6 de 
juny les Aules d’Extensió 
Universitària de la No-
guera de Balaguer i Me-
nàrguens, organitzades 
des dels Serveis Socials 
del Consell Comarcal de 
la Noguera, van fer la 
segona sortida del curs 
2017-2018, en la qual 
van participar un total 
de 62 alumnes de les dos 
aules.
 La primera parada de 
la ruta va ser una visita 
guiada a la Seu d’Urgell 
pel centre històric, els 
voltants de la catedral, 
on els assistents van 
poder conèixer la història 
d’aquesta ciutat. 
 A continuació es va 
visitar l’Espai Armengol 
situat també a la Seu 
d’Urgell. Després de 

Les aules universitàries de 
Balaguer i Menàrguens fan 
una sortida a La Seu d’Urgell

Sortida a la Seu d’Urgell

El mal temps va privar 
els alumnes de les 
aules de poder visitar 
el Museu dels Raiers 
de Coll de Nargó

dinar, i a causa del mal 
temps, només es va 
poder visitar l’Església 
de Sant Climent, sense 
anar al  Museu dels 
Raiers de Coll de Nargó 
com estava previst.
 Aquesta ha estat la 
segona sortida del curs 
2017-2018, que ja està a 
punt d’acabar-se. 
 La  cloenda a les 
aules de Balaguer es va 
fer el passat dimecres 
dia 13 de juny i el dia 27 
es farà a Menàrguens.

L’escola Municipal de Música de Balaguer 
celebra una jornada de portes obertes

Escola Municipal de Música de Balaguer

L’Associació de comerciants ACB, prepara 
una nova edició de l’Open Night

Open Night Balaguer de l’any passat

 El proper dissabte 7 de 
juliol, l’Associació de Co-
merciants de Balaguer ACB, 
prepara una nova edició de 
l’Open Night.
 Els comerços del centre 
de Balaguer estaran oberts 
fins a les 3 de la matinada i 
oferiran al públic assistent 
grans descomptes, música, 
actuacions, premis, gastro-
nomia i moltes sorpreses 
que de ben segur animaran 
a la gent a sortir a comprar  
per les botigues de Balaguer.

 Per tal de celebrar el Dia 
Internacional de la música, 
aquest dijous 21 de juny 
de les 18.30 fins a les 20.30 
h, l’Escola Municipal de 
Música de Balaguer amb 
la col·laboració de l’AMPA 
de l’EMMB obrirà les seves 
portes a tot el públic de la 
ciutat. 
 Els assistents a aquesta 
jornada de portes obertes 
de l’Escola de Música de 
Balaguer podran visitar les 
instal·lacions de l’escola 
i també podran gaudir de 
diverses actuacions a càrrec 
de les diferents formacions 
musicals que conviuen a 
l’escola.

la Jornada de portes obertes de l’EMMB es fa aquest 
dijous 21 de juny de 18,30 a 20,30 hores
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres
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Jo sóc aquell que va 
matar Franco
Autor: Joan-Lluís Lluís
Gènere: Novel·la

Venjaré la teva mort
Autor: Carme Riera 
Gènere: Novel·la
d’intriga

El ratolí que volia fer 
una truita
Autor: Davide Cali
Gènere: Infantil (+5)

El racó del poeta
Miquel Trilla
-----------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Carcasses

Només hi ha l’estructura  cobertada,
òrfena de cases i habitatges.
Va néixer a dalt de tot de la bombolla,
-oh immobiliàries-
i amb ella va morir d’inanició.

Morir vol dir quedar-se,
romandre anys i anys a poc a poc
al si de l’ignomínia, 
i veure com els bancs
escriuen que han guanyat.

Vol dir també bullícia al teu costat,
folrada de silenci i solitud.
Sentir-se ignorat, estrany al seu carrer,
producte d’uns errors
que no assumeix ningú.
Morir vol dir desús,
mirar-se lentament sempre a mig fer,
desdir-se de futurs.

 El ratolí ha tingut una 
gran idea: farà una truita. 
Però, ai! Per a fer una truita 
necessites, tant sí com no, 
un ou! I el ratolí no en té 
cap. Potser els veïns l’aju-
daran? Va a demanar-lo a 
la seva veïna, la merla, però 
tampoc en té; no obstant 
això, té farina, i entre els dos 
van a demanar-li al seu veí... 
Només l’últim dels animals 
del bosc té un ou, però du-
rant la recerca de l’ou, els 
8 animals van recol·lectant 
altres ingredients per fer un 
pastís. Quan arriba el mo-
ment de tallar-lo, s’obliden 
del ratolí, ja que no havia 
posat cap ingredient. Però 
després se n’adonen que 
les idees són molt valuoses, 
doncs sense la idea del ra-
tolí, no haurien preparat un 
pastís. I tallen una novena 
porció pel ratolí.  
 Aquesta és una història 
realment perfecta per tre-
ballar la col·laboració amb 
els nens.
 Per altra banda, aques-
ta història parla de la impor-
tància de les idees i del va-
lor de compartir i treballar 
a l’equip. En definitiva, un 
bonic àlbum il·lustrat que 
permet diverses lectures i, a 
més, ens relata una bonica 
aventura.

 El personatge que afir-
ma haver matat Franco, 
Agusti Vilamat, neix el 
1916 en una casa modes-
ta de Solsona. Tot i ser un 
nen prudent, contempla-
tiu, perd un ull en un acci-
dent absurd. Un antiheroi. 
Aviat, gràcies a les revistes 
infantils que guarda un 
notari amic de la família, 
descobreix el gust per la 
lectura i pels secrets de la 
llengua, que no l’abando-
narà mai. I així, uns anys 
més tard, baixa a Barcelo-
na a fer de corrector lingü-
ístic, poc abans que esclati 
la guerra. Una guerra que 
no s’acaba el 1939, perquè 
Franco, cedint a les pres-
sions de Hitler, declara la 
guerra als Aliats i travessa 
els Pirineus. I la primera 
acció bèl·lica de l’exèrcit 
franquista a França és la 
de bombardejar el camp 
d’Argelers, on ha anat a 
parar l’Agustí. La dona que 
estima morirà arran d’un 
bombardeig i això l’em-
penyerà a fer-se maqui i 
començarà una història de 
clandestinitat pel Valles-
pir. En aquest punt comen-
ça la ucronia de la història 
i una voluntat de venjança 
clara de l’autor a l’hora de 
matar Franco. 

 Martiritzada pel sentit 
de culpabilitat, l’exdetectiu 
Elena Martínez rememora 
un cas antic en el qual va 
contribuir a condemnar 
dues persones innocents. 
2004: La misteriosa desa-
parició d’un home de ne-
gocis tan sols és la punta 
de l’iceberg d’una trama 
ben fosca que escampa els 
seus tentacles per tot Cata-
lunya. A petició de la famí-
lia, la jove detectiu Elena 
Martínez, una dona inde-
pendent, soltera i moder-
na es fa càrrec del cas. La 
primera pista: una valuosa 
col·lecció de caganers i 
una esquela en clau, l’aler-
ten que sempre cal co-
mençar pels més propers. 
En la línia de Natura quasi 
morta, una novel·la negra 
amb un punt d’humor en 
la qual el “qui”és més im-
portant que el “com”.
 També en com s’en-
dinsa en una part fosca 
de la societat, dissortada-
ment oculta en la “norma-
litat” del dia a dia. Pot ser 
la corrupció, la violència 
de gènere o la pederàstia, 
que “és espantosa i fa por” 
i que les xarxes socials ha 
ajudat a fer-la molt més 
present en la societat actu-
al.
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Un any més comença la temporada de 
bany a les piscines de la comarca

Balaguer
----------------------------------------------------------------
 
 Balaguer compta amb dos instal·lacions. En 
primer lloc la piscina del poliesportiu, que disposa 
de dos vasos de bany, un de 25x12,5 m i el segon en 
forma circular per als més petits. Aquesta piscina 
obre del 24 de juny al 26 d’agost, tots els dies de la 
setmana de 12.15 h a 20.00 h, excepte els dissabtes, 
diumenges i festius que obren a les 11.15 h.
 La segona piscina, la trobarem al barri del Secà, 
amb un gran zona verda i tres vasos de bany amb di-
ferents formes que permeten una millor distribució 
dels banyistes, a més una de les piscines disposa 
d’una zona amb sortidors d’aigua. La piscina està 
oberta del 17 de juny al 9 de setembre, tots els dies 
de la setmana de 12.15 h a 20.00 h, excepte els dis-
sabtes, diumenges i festius que obren a les 11.15 
h. Ofereixen socorristes titulats i amb la normativa 
vigent, bar annex obert a tothom i la possibilitat de 
fer cursets de natació.
 Els preus de l’entrada general és de 3,50, els 
nascuts l’any 2012 i posteriors acompanyats d’un 
adult, tenen l’entrada gratuïta. Hi ha diferents tipus 
d’abonaments: l’individual adult 62,30 €, l’individual 
juvenil (nascuts entre el 1999 i el 2004): 53€, l’indi-
vidual (més de 65 anys): 53€, el familiar doble (2 
membres d’una unitat familiar): 105,70 €, el familiar 
complert (3 o més membres d’una unitat familiar): 
150,35 € i el tiquet de 10 entrades: 27€.
 Per a més informació, dirigiu-vos al web de 
l’ajuntament, balaguer.cat on podreu trobar activi-
tats que es faran durant els mesos de juliol i agost.

 Com cada any pels vol-
tants de Sant Joan, les 
piscines municipals donen 
la benvinguda a l’estiu, 
obrint la temporada de 
bany. Enguany encara no 
ha fet una calor intensa per 
poler gaudir-ne, però si més 
no, aquesta setmana amb 
l’entrada oficial de l’estiu 
les piscines encetaran la 
temporada.
 La majoria de poblaci-
ons amb piscina, ofereixen 
la possibilitat de fer cursets 
de natació, per infants i 
també per adults, així com 
també altres classes com 
aiguagim, un esport aquà-
tic que està molt de moda. 
També ofereixen estades 
infantils on moltes de les 
activitats previstes es fan 
a les piscines. Els bars de 
les instal·lacions d’algunes 
poblacions també aprofi-
ten aquests mesos per fer 
festes temàtiques. Totes 
aquestes activitats consul-
tar-les als ajuntaments o a 
les mateixes instal·lacions. 
 Enguany l’Oficina Jove 
del Consell Comarcal es-
trena la setena edició del 
Carnet Interpiscines, un 
projecte que té l’objectiu 
de fomentar la mobilitat 
dels joves de la comarca 
durant els mesos d’estiu 
entre les diferents piscines 
municipals de la comarca 
adherides  a la iniciativa i a 
la vegada vol promoure un 

hàbit saludable. Aquesta 
temporada els pobles de 
la Noguera que disposen 
d’aquest carnet, són: d’Alós 
de Balaguer, Bellcaire, Bell-
munt, Camarasa, Castelló, 
Cubells, Ivars de Noguera, 
Menàrguens, Montgai, But-
sènit, Penelles, Les Vento-
ses (Preixens), La Sentiu, 
Térmens, Torrelameu i Vall-
fogona. El carnet es pot 
aconseguir als respectius 
ajuntaments i val 40 euros 
i permet gaudir de les pis-
cines d’aquestes diferents 
poblacions de la Noguera, 
només cal estar empadro-
nat en algun dels municipis 
participants.
 Una de les principals no-
vetats de l’edició d’aquest 
any és el “passaport Inter-
piscines”, una mena de 

salconduit dirigit als usu-
aris que servirà per anar 
segellant el seu pas per 
cadascuna de les piscines 
participants en el projecte. 
Els usuaris que visitin to-
tes les piscines i, per tant, 
comptin amb el passaport 
segellat per totes elles, 
rebran un premi, a càrrec 
de l’Oficina Jove de la No-
guera. L’obsequi consistirà 
en un altaveu portàtil. 
D’altra banda, carnet In-
terpiscines també man-
tindrà, un any més, el Cir-
cuit Fitness, una activitat 
esportiva aquàtica oberta 
a tothom que es durà a 
terme en cadascuna de les 
piscines participants en el 
projecte. Serà una única 
sessió que es celebrarà del 
15 de juliol al 15 d’agost. 

Piscines d’Os de Balaguer

Piscines del Secà
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Os de Balaguer 
-----------------------------------
 Amb unes grans instal-
lacions, 4.600 m2 de zona de 
bany i sol, amb quatre vasos 
de bany, dos de grans, un 
mitjà i un de petit d’aigua 
cristal·lina. Més de 1.600 m2 de 
gespa. Socorrista i diferents 
cursets de natació durant tot 
l’estiu. El complex, ofereix 
servei de bar i terrassa, i una 
gran zona dedicada a jocs 
infantils, així com un ampli 
aparcament. Les piscines 
d’Os obren del 22 de juny al 
9 de setembre, d’11h a 20h. 
Abonaments: nens entre 4 i 
8 anys i jubilats empadronats 
26 e i si no ho estan 30 e. 
Els majors de 9 anys empa-
dronats 36 e i els que no ho 
estan 42 e. Descomptes als 
abonaments a famílies nom-
broses, monoparentals i amb 
Carnet Jove (25%) i per famí-
lies que tinguin abonament 
a partir de 4 membres (15%). 
Pels nascuts del 2014-18 no 
paguen, del 2010-13 entrada 
a 2,5 e. Pels nascuts al 2009 i 
anys anteriors l’entrada és de 
3,5€ de dilluns a divendres i 4€ 
dissabtes i diumenges. 

Algerri
-----------------------------------
 Algerri obrirà les piscines 
aquest dissabte i les tancarà 

l’11 de setembre. Amb més 
de 2.000 m2 d’extensió per a 
zona de bany i sol, compta 
amb dos vasos, amb horari 
des de les 11 del mati fins a 
les 20 h del vespre. Compten 
amb socorrista, durant tota 
la temporada. Les entrades i 
abonaments s’adquireixen a 
les mateixes piscines. 

Vallfogona de Balaguer 
-----------------------------------
 Vallfogona compta amb 
unes magnífiques instal-
lacions pel bany i per prendre 
el sol, alhora que també pel 
joc. Amb 4 vasos de bany, 1 
de gran, 2 de tamany mig i 
una petita per a nadons. Amb 
servei de socorrista i bar. Cada 
any amb l’arribada de l’estiu, 

Piscines de Vallfogona

Castelló de Farfanya
------------------------------------------------------------------------
 Castelló de Farfanya disposa de 1.500 m2 d’instal-
lacions dedicades a les piscines, amb 2 vasos de 
bany, un olímpic i una mitjana, amb un sistema 
d’electròlisi salina. Tenen un ampli espai amb zona 
ajardinada i molt ombradiu. Ofereixen servei de bar, 
socorrista i durant l’estiu fan cursets de natació i 
aiguagim.
 Les entrades i abonaments es poden adquirir en 
el mateix recinte, al bar. Pels infants entre 4 i 7 anys, 
l’entrada val 2 €, pels majors de 7 anys és de 6 € i pels 
jubilats o minusvàlids són 3€. Els abonaments de 4 
a 7 anys és de 18 €, i per als de més de 7 anys 30 e. 
Pels jubilats o minusvàlids, 25 euros. Les piscines 
romandran obertes del 23 de juny al 2 de setembre, 
l’horari des de l’obertura fins al 15/08 serà de 12 a 
21 h i a partir del 16/08 fins al tancament, serà de 12 
a 20 h. Disponibilitat del carnet interpiscines. 

des de l’ajuntament preparen 
diferents activitats culturals, 
esportives i lúdiques, pen-
sades per a diferents edats, 
algunes es fan al recinte i 
d’altres en llocs de la població. 
Les podreu consultar al web 
de l’ajuntament.
 Obertes del 23 de juny al 
10 de setembre, tots els dies 
de la setmana d’11h a les 20h. 
Les entrades, abonament o 
carnets, es poden comprar a 
l’ajuntament o al mateix recin-
te. També carnet interpiscines.

Térmens
---------------------------------------
 Disposa de 2.500m2 
d’instal·lacions, amb tres va-
sos, zona de gespa, arbres,  
para-sols i hamaques. Obertes 
del 20 de juny a l’11 de setem-
bre. Horari de 11:30h a les 
20:30 hores. Servei de bar amb 
terrassa, socorrista i classes 
d’aiguagim. L’abonament val 
33 €, pels jubilats 21€, pels no 
residents 50,50 €. L’entrada 
general val 3,25€, els jubilats 
2,20€ i pels no residents 6€, 
els jubilats no residents 4€. 
L’abonament de 15 entrades 
surt per 22€ i pels no residents 
a 45€. Les famílies nombroses 
i monoparentals, descompte 
del 30% en l’abonament d’al-
gun dels membres de la unitat 
familiar. Carnet interpiscines. 

Piscines municipals de Castelló

Piscines de Térmens

Camarasa
------------------------------------------------------------------------
 Camarasa té uns 1.000m2 d’instal·lacions, amb 
dos vasos de bany, un gran i un petit. Obren del 23 
de juny al 9 de setembre, d’11 h a les 20h. Ofereixen 
servei de socorrista i bar, jocs d’aigua i casal d’estiu. 
Els menors de 8 anys entrada gratuïta. Pels menors 
de 8 a 13 anys és de 2,80€ i l’abonament de 21€. A 
partir de 14 anys l’entrada val 4€ i l’abonament 30€. 
Pels jubilats 2,80€ i l’abonament 21€. Amb carnet 
jove, entrada a 3,40€ i abonament 25,50€. Carnet 
interpiscines.
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Gerb
-----------------------------------
 Les piscines de Gerb, 
obriran del 22 de juny i fins 
al 9 de setembre, amb ho-
rari d’11 del mati a 21 h del 
vespre.
 Disposen d’unes instal-
lacions de més de 1.500 m2 
dedicades a les piscines 
d’estiu, amb tots els vol-
tants de gespa i ombra, amb 
2 vasos de bany, un de gran 
per als que ja saben nedar, 
i l’altre de petit per a nens, 
amb aigua salada. Tenen 
servei de bar durant l’èpo-
ca estival i socorrista. Les 
entrades a les piscines es 
treuen en el mateix recinte, 
excepte els abonaments 
que s’han d’adquirir a les 
dependències municipals, 
en horari d’oficina de 10 a 14 
h. A Gerb es fa casal d’estiu 
i algunes de les hores de 
les estades es fan jocs a la 
piscina.

La Sentiu de Sió
-----------------------------------
 Les instal·lacions de la 
Sentiu de Sió, de 1.500 m2,  

Piscines municipals de la Sentiu

compten amb una àmplia 
zona de gespa, i amb dos va-
sos de bany, un rectangular  
amb fossa per a grans i una 
altra irregular per a petits. 
Disposen de socorrista i 
servei de bar. Durant el mes 
de juliol es faran cursets 
de natació. Les piscines 
romandran obertes del 23 
de juny al 11 de setembre, 
els dies laborals de 12h a 
20h, dissabtes, diumenges 
i festius estaran obertes 
fins a les 21h. Les entrades 

i abonaments es poden 
adquirir al mateix recinte o 
bé a l’Ajuntament. El preu 
d’entrada general és de 3 
euros per majors de 5 anys. 
Els abonaments són 35 
euros als majors de 5 anys 
i 25 euros per a famílies 
nombroses amb fills de 5 a 
18 anys, per a majors de 65 
anys i per minusvàlids amb 
una deficiència del 33% o 
superior.
 La  Sentiu de Sió compta 
també amb el carnet inter-
piscines.

Menàrguens
----------------------------------
 Menàrguens compta 
amb tres piscines (petita, 
mitjana i gran) amb 300 
m2 de làmina d’aigua i 200 
m2 de gespa amb moltes 
ombres. El període d’ober-
tura és del 23 de juny a l’11 
de setembre, tots els dies 
de 12 a 20 h. Dotades de 
servei de bar, socorrista i 
cursets durant l’estiu enca-
ra per concretar. El preu de 
l’entrada és de 3€. Carnet 
interpiscines.

Vilanova de la Sal
----------------------------------------------------------------
A Vilanova de la Sal, hi ha una piscina de sal, envolta-
da per una zona de gespa. Aquest dissabte 23 de juny 
s’obriran i fins al proper 11 de setembre, i l’horari és 
de 12 a 20 h. Tenen servei de bar i vigilància. 

Tartareu
-----------------------------------------------------------------
Tartareu també té una piscina de sal i té una zona 
de gespa. L’obertura es farà aquest dissabte 23 fins 
l’11 de setembre. L’horari de la piscina és de 12 a 20 
h. Amb servei de vigilant i bar. 

El preu de l’entrada general és de 3 € i l’abonament 
de temporada 35 €, per als tres pobles.

Santa Linya
-----------------------------------------------------------------------
Les instal·lacions de la piscina de Santa Linya ens ofe-
reixen la piscina i també una zona de gespa. El període 
d’obertura és del 23 de juny fins a l’11 de setembre. 
Els horaris de la piscina  són de 12 a 20 h de dilluns a 
diumenge. Servei de vigilant i bar.

Piscines municipals de Gerb
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Cubells
-----------------------------------
 La població de Cubells 
disposa d’unes instal-
lacions per bany de 1.000m2 
aproximadament, amb dos 
vasos de bany, un de gran i 
un més petit per als menuts. 
Amb zona d’ombra. Tenen 
servei socorrista i de bar.
 Les entrades i abona-
ments s’adquireixen a les 
mateixes piscines, amb 
entrada infantil 2 e, adult 3 
e, abonament infantil 25 e 
i adult 37 e.
 L’obertura de les pisci-
nes, és del 23 de juny a l’11 

de setembre amb horari 
de les 11 h a 20 h  tots els 
dies. Disponible el carnet 
interpiscines.

Bellcaire
---------------------------------------
 Bellcaire obre les pisci-
nes del 18 de juny a l’11 de 
setembre. Horari d’11 a 21 
h. Compta amb unes instal-
lacions de 4.200m2, amb 4 
vasos de bany. Tenen servei 
de bar i socorrista. Durant 
l’estiu es fan varies activi-
tats que caldrà consultar a 
la pàgina web de l’ajunta-
ment. Carnet interpiscines.

Àger
---------------------------------------
 Àger compta amb una 
piscina per a adults i una 
per a nens. Obertes del 23 
de juny a l’11 de setembre. 
L’horari és de 11.00 a 20.00 
h. Servei de bar i socorrista. 
Disponibles abonaments 
mensuals infantils (15€) i 
adults (30€), de temporada 
infantil (25€) i adult (50€) 
i familiars de temporada 
(100€). Preu entrada infantil 
2€ (de 4 a 14 anys) i adult 3€ 
(de 15 a 65 anys). L’abona-
ment familiar per tempora-
da (fins a 4 persones), val 
100 €.

Montgai i Butsènit
-----------------------------------
 Les piscines de Montgai 
i Butsènit compten amb 
instal·lacions amb dos va-
sos de bany cadascuna. 
L’obertura serà el 23/06 
i tancament el 2/09 amb 
horari de 12 a 20 h. Amb-
dós disposen de servei de 
socorrista, bar amb terrassa 
i diferents activitats durant 
l’estiu. L’entrada general 
val 3€ i les dues poblacions 
també disposen de carnet 
interpiscines. 

Piscines municipals Cubells

 The Big Challenge és 
un concurs internacional 
d’anglès que es celebra 
anualment en diversos 
països europeus com ara 
Alemania, Austria, França, 
Itàlia, Holanda,…
 G e n í s  A n g e r r i 
Mesalles, alumne de 1r 
d’ESO de l’Escola Pia, 
ha quedat en primer lloc 
de la província d’un total 

Genís Angerri i Laura
Rodríguez guanyadors
provincials de la Big Challenge

Genís Angerri i Laura Rodríguez, alumnes d’Escola Pia

de 181 participants, i 66è 
d’Espanya d’entre 10.426 
alumnes participants.
 Per la seva part la Laura 
Rodríguez Jordán, alumna 
de 2n d’ESO, també ha 
quedat en primer lloc a 
nivell provincial d’un total 
de 162 alumnes, i 95a 
classificada a nivell de 
l’estat espanyol, d’entre 
8.188 alumnes participants.
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 El dia 18 de juny a les 
5 de la tarda es donarà el 
tret de sortida als partici-
pants del 1r BiblioTrivial. 
Es tracta d’una activitat 
de foment de la lectura 
adreçada a infants d’entre 
5 i 12 anys, o lectors de lli-
bres adreçats a aquestes 
edats, classificats en tres 
categories diferents: de 5 
a 6 anys, de 7 a 9 anys i de 
10 a 12 anys.
 El BiblioTrivial pren 
el relleu del Rally de la 
Biblioteca que després 
de 4 anys  d’èxit, ha volgut 
renovar-se per engrescar 
als petits lectors.
 E l  B i b l i o Tr i v i a l 
consta de 8 etapes que 
es corresponen als 8 
formatgets de la fitxa del 
Trivial. Cada formatget 
és una t ipologia de 
llibre, diferent segons la 
categoria del participant. 

La biblioteca presenta el 1r 
BiblioTrivial, que substitueix 
el Rally de la Biblioteca

BiblioTrivial a  la Biblioteca Margarida de Montferrat

El BiblioTrivial va 
posar-se en marxa 
aquest dilluns 18 de 
juny i s’acabarà el 13 
d’octubre

 Quan els participants 
aconsegueixin els 8 
formatgets caldrà que 
superin un qüestionari 
sobre el funcionament 
de la Biblioteca. Si ho fan 
amb èxit, hauran acabat 
el joc.
 E l  B i b l i o Tr i v i a l 
finalitzarà el 13 d’octubre 
i el dijous dia 25 d’octubre 
a la tarda, tindrà lloc la 
festa de cloenda per a tots 
els participants on es farà 
el sorteig de premis entre 
tots els finalistes que 
hagin acabat el joc amb 
èxit.

Retransmissió de l’òpera Manon
Lescaut a l’aire lliure a Balaguer

Un moment de la retransmissió

Balaguer va celebrar el Dia Universal 
de la Sardana el diumenge 17 de juny
 L’acte del passat diu-
menge començà a les 10 del 
matí amb una missa amb 
ofrenes sardanistes. La co-
bla Jovenívola d’Agramunt 
va interpretar Lo Pont de 
Balaguer a la part final de la 
celebració. I posteriorment 
va ser  ballada per represen-
tants de les quatre colles 
sardanistes de Balaguer, les 
colles sardanistes Barres i 
Escacs, Verge del Miracle, 
Castell Formós i Santa Ma-
ria de les Franqueses. 

 El passat 16 de juny va 
tenir lloc al pati dels antics 
escolapis, la retransmissió 
en directe des del Liceu de 
Barcelona de l’òpera Manon 
Lescaut de Giacomo Puccini 
 P a s s i ó ,  p l a e r  i 
remordiment en una història 
sobre contradiccions i 
renúncies. Inspirada en 
la novel·la homònima de 
l’abbé Prévost, Puccini va 
obtenir amb Manon Lescaut 
el seu primer gran triomf. 
La història de l’ascensió 
i caiguda de la cortesana 
Manon va ser escrita amb 
una música arravatadora, 
f idel  als principis del 
verisme.

La retransmissió es va fer en directe des del Liceu 
de Barcelona al pati de l’Escola de Música

Dia Universal de la Sardana
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 Per a la segona jor-
nada dels 10 ANYS del 
PAM, s’ha organitzat 
aquesta Jornada que 
tindrà lloc a la seu del 
Consell Comarcal de la 
Noguera i en la que es 
presenten exemples de 
com la ciència es també 
una oportunitat per a 
un turisme cultural i de 
natura, respectuós i sos-
tenible: l’ecoturisme 
 El programa està 
dividit en tres parts: 
Geologia i Mineria, on 
es parlarà del nou Geo-
parc “Origens-Pirineus, 
del projecte del Parc 
Geològic i Miners de la 
Noguera i del Centre 
d’Interpretació de l’Or 
del Segre. Astronomia, 
que tractarà de les Certi-
ficacions Starlight i dels 
models d’astroturisme 
de l’illa de La Palma i del 
Montsec. Paleontologia i 

Jornada: Ciència i Astroturisme 
al Consell Comarcal el 29 de juny

Jornada: Ciència i Astroturisme

Arqueologia, on s’expli-
carà el projecte “Dino-
saures dels Pirineus” i 
de l’Espai Origens.
 La inscripció a la 
Jornada i el dinar són 
gratuïts, però les places 
limitades. Us podeu ins-
criure a www.cienciaie-
coturisme.com.
 Finalitzarà la Jornada 
la conferència “Nanes 
vermelles i la cerca de 
vida més enllà del siste-
ma solar” impartida per 
l’investigador d’astro-
física de la Universitat 
Queen Mary de Londres, 
Dr. Guillem Anglada.

La inscripció a la
Jornada i el dinar són 
gratuïts, però les
places limitades. Per a 
inscripcions: 
cienciaiecoturisme.com

El Parc Astronòmic Montsec celebra els 
seus 10 anys amb diferents actes

 En ocasió de que en-
guany té lloc la 10ª tempo-
rada del Centre d’Observa-
ció de l’Univers, el Consell 
Comarcal de la Noguera, 
com a gestor d’aquest equi-
pament celebra els 10 ANYS 
DEL PARC ASTRONÒMIC 
MONTSEC,  organitzant 
una sèrie d’actes i activitats 
elsdies 28 i 29 de juny.

 El dia 28 de juny tindrà 
lloc l’inauguració de la nova 
exposició permanent sobre 
astronomia i de la sala Star-
light. Els dos nous espais 
es podran visitar de forma 
gratuïta a partir del 1 de 
juliol. 
 A continuació es farà 
entrega als alcaldes dels 
municipis que l’any 2013 

PAM

Presentació dels actes

van obtenir la Certificació 
Starlight del diploma acre-
ditatiu de la renovació de 
la Certificació fins l’any 
2021, i posteriorment tin-
drà lloc l’acte institucional 
commemoratiu. La jornada 
finalitzarà amb d’activitats 
astronòmiques.
 Tanmateix, durant la jor-
nada tindran lloc dos reuni-
ons de treball, la de la Taula 
d’Ecoturisme de Catalunya 
i la dels socis del projecte 
europeu Interreg-Poctefa 
“Pirineus la Nuit”.
 Entre els assistents als 
actes cal destacar a la nova 
Consellera de la Presidèn-
cia de la Generalitat, Sra. 
Elsa Artadi i la dels presi-
dents José Montilla i Artur 
Más.
 El dia 29 de juny, a la 
seu del Consell Comarcal 
de la Noguera es realitzarà 
la Jornada: CIÈNCIA I ECO-
TURISME.  
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 Gran part dels juga-
dors balaguerins que con-
formen la primera plantilla 
del club ja han renovat de 
cara a la propera tempo-
rada. El porter Alfred, els 
defenses Hichem, Joan 
Martínez, Jordi Jordana i 
Víctor Darias, i els centre-
campistes Pau Solanes, 
Isaac i el davanter Marc 
Sánchez ja van renovar 
la setmana passada, i 
s’espera que aquesta ho 
facin el centrecampista 
Mikel i el davanter Adrià 
Fernández, entre d’altres.
 El cos tècnic està tre-
ballant durant aquests 
dies per confeccionar una 
plantilla el més competiti-

El Club Futbol Balaguer ja ha 
renovat la columna vertebral 
del primer equip

Jugadors que ja han renovat

va possible en la que serà 
la lliga més lleidatana dels 
darrers anys amb un total 
de sis equips a la Prime-
ra Catalana, com són el 
Lleida B, el Balaguer, el 
Borges, l’Almacelles, el 
Tàrrega i el Mollerussa.
 Els tècnics volen re-
forçar especialment la 
línia defensiva on fan falta 
les posicions de central i 
lateral, sense oblidar la 
resta de posicions fins a 
confeccionar una plan-
tilla de vint jugadors, als 
que se sumaran els joves 
jugadors del planter que 
defensaran els colors del 
filial, el Balaguer B que 
començarà a 4 catalana.

El Balaguer presenta Juli Bergé com a 
Director Esportiu i fitxa a Gabernet

 Juli Bergé serà el nou 
director Esportiu del CF 
Balaguer, responsabilitzant-
se del primer equip, de 
l’equip amateur i del juvenil. 
Bergé, que coneix molt 
bé el club ja que ha estat 
en diferents etapes com 

a coordinador, entrenador 
de la base, i entrenador de 
l’amateur ja ha iniciat el 
seu treball per reforçar el 
primer equip juntament 
amb l ’entrenador Toni 
Menchón. Una d’aquestes 
primeres incorporacions va 

Xavier Gabernet

Presentació de Juli Bergé i Xavier Gabernet

ser presentada la setmana 
passada al Municipal de 
Balaguer.
 Es tracta de l’experimentat 
migcampista Xavi Gabernet 
per reforçar la línia del centre 
del camp. Gabernet que ja va 
defensar l’escut de la capital 
de la Noguera des de l’any 
2005 fins al 2008 a les ordres 
d’Emili Vicente quan l’equip 
militava a tercera divisió, 
torna havent deixat un bon 
record a l’afició vermella, 
per la seva tècnica i per la 
seva fortalesa defensiva. 
La temporada 2011-2012 va 
iniciar una segona etapa 
a Balaguer sota les ordres 
de Jordi Cortés, també en 
tercera divisió. Gabernet, 
de 31 anys,  es va mostrar 
molt il·lusionat amb aquesta 
tercera etapa al Balaguer.
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El centre excursionista de Balaguer fa 
una catalogació d’orquídies de la zona

 Els propers 28 i 29 de 
juliol es celebrarà el cin-
què Tuning Show Ciutat 
de Balaguer, organitzat 
per Tot Movil Tuning Club, 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Balaguer 
i la Diputació de Lleida.
 Segons els organitza-

Torna el Tuning Show de
Balaguer el 28 i 29 de juliol

Presentació del cartell

Sortides per la comarca per fer la catalogació

 El Grup de Natura Terres 
de Ponent conjuntament 
amb el Centre Excursionista 
de Balaguer, i amb el suport 
científic del Grup Orquidiolò-

dors, s’esperen uns 400 
vehicles vinguts d’arreu 
de l’Estat i d’alguns paï-
sos  del sud d’Europa, tots 
ells de màxima qualitat, 
fet que fa que la Trobada 
de Balaguer estigui consi-
derada una de les millors 
de Catalunya.

gic de la Institució Catalana 
d’Història Natural, tenen  pre-
vist catalogar en els propers 
anys les espècies d’orquídies 
que es poden trobar a la nos-

tra comarca. Les orquídies, 
característiques de zones tro-
picals, també es troben a la 
mediterrània i, encara que no 
molt abundants, en diferents 
emplaçaments de la Nogue-
ra.
 La tasca de catalogació, 
per recollir informació de les 
espècies presents, la seva 
distribució i hàbitat, es durà a 
terme en sortides quinzenals 
durant la primavera i principis 
d’estiu. Al 2017 es van catalo-
gar 23 taxons i es previst de 
trobar fins a 30/40 espècies 
diferents.
 En ser la Noguera, la co-
marca més gran de Catalu-
nya aquesta feina representa 
un esforç de prospecció in-
gent. Els interessats podeu 
adreçar-vos a:  orquidiesno-
guera@gmail.com
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Balaguer organitza la 6a Cursa del Foc 
el proper dissabte 30 de juny

 Balaguer, arribarà en la 
present edició a la seva 6a 
cursa del foc; una activitat 
que esta adherida al pla 
de salut i esport que porta 
la regidoria d’esports de 
l’Ajuntament i que assenta 
el punt de partida de les 
activitats d’estiu a la ciutat.
Aquesta cursa, des dels 
seus orígens ha estat 
solidària, en les primeres 
edicions amb la recollida 
d’aliments i en les darreres 
amb un repercussió directa 
en favor dels equipaments i 
mobiliari urbà de la ciutat, 
com el gronxador adaptat 
que es va instal·lar a l’Estel 
en la darrera edició; com 
en el parc de 3a edat que 
s’ha instal·lat en la darrera 
edició; buscant per la 
present un nou equipament 
que fomenti la promoció 

Cursa del Foc

La cursa manté les dues modalitats dels anys
anteriors, la de 4 km per caminar i recórrer els
principals carrers de la ciutat i la de 8 km

als hàbits saludables i 
accessible a tot el públic i 
usuaris de la ciutat.
 La cursa continuarà 
buscant la participació 
del màxim de població 
possible, i per això ofereix 
les dues modalitats de 4km, 
per caminar i recórrer les 
principals artèries vials de 
Balaguer, i la de 8km, per 
als amants del running i 
que puguin gaudir-ne d’un 

Presentació Cursa del Foc

ampli circuit atractiu i ràpid 
de cobrir. 
 Les inscripcions es 
podran formalitzar online 
a la web d’esports www.
esports.balaguer.cat o 
de forma presencial a la 
regidoria d’esports.
 Per la present edició 
s ’ e s p e r a  l a  m à x i m a 
assistència coincidint amb 
al nit del comerç del Centre 
Històric.
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Trentena Nit de l’Esport el proper dia 
29 de juny a les piscines del Secà

 La regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Balaguer 
celebra, coincidint amb la 
finalització de la temporada 
esportiva dels clubs i entitats 
esportives de la ciutat, la nit 
de l’esport, que enguany ar-
riba a la seva trentena edició.
 La gran Festa de l’Esport 
balaguerí, es celebrarà el 
proper divendres 29 de juny 
a les piscines municipals del 
barri del Secà.
 La celebració vol ob-
sequiar i commemorar la 
bona trajectòria dels clubs 
municipals, tenint en comp-
te que cada un d’ells i de 
forma individualitzada con-
viden a rebre el premi al 
millor esportista o equip que 
millors resultats esportius 
han donat durant la present 
temporada.
 La festa, que es celebra 

Nit de l’esport 2017

Enguany la festa arriba a la seva trentena edició, 
amb la reunió de tots els clubs esportius i els seus 
esportistes i dirigents en un sopar multitudinari

amb un sopar al voltant de 
les piscines del barri del 
Secà  de Balaguer per a tots 
els nominats, entrenadors, 
dirigents i acompanyants, 
es desenvolupa mitjançant 
una presentació audiovi-
sual d’imatges i fragments 
d’escenes que s’han donat 
durant el transcurs de les 
diferents competicions i mo-
dalitats esportives; tot això 

Nit de l’esport 2017

amb la conjunció de l’entre-
ga de trofeus als diferents 
nominats, entregats per les 
diferents autoritats munici-
pals i provincials, fan que 
la festa es complementi i es 
defineixi com un excel·lent fi 
de temporada, i perquè no, 
com un inici al període de 
reflexió, preparació i presa 
d’ambicions de cara a la 
propera temporada 2018-19.
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 Fantàstics resultats al 
Campionat de Catalunya 
Benjamí de Natació 
celebrat els dies 8, 9 i 
10 de juny a la piscina 
olímpica de 50 metres 
del CN Sant Andreu de 
Barcelona.
 Durant la primera 
jornada el nedador Jordi 
Suñé va aconseguir la 
medalla de bronze en 
la Q64 i també la de 
bronze en els 200 metres 
lliures, per tant tercer de 
Catalunya per partida 
doble en els 200 metres 
lliures i en la Q64 (50 
metres de cada estil en 
eliminatòries). Destacar 

Dos medalles pel Club
Natació Balaguer al Català 
de Natació Benjamí

Nedadors balaguerins

Els joves nedadors 
balaguerins van
aconseguir dos
medalles de bronze i
3 diplomes de final

t a m b é  l a  C r i s t i n a 
Palacín, diploma de 7a 
de Catalunya en els 200 
metres estils i 13a en la 
Q64. Durant la segona 
jornada el nedador Joel 
Farré diploma de 5è de 
Catalunya en els 100 
metres lliures i de 7è en 
la Q64.
 Destaquem també 
els grans resultats dels 
altres nedadors com la 
Laia Cerezuela 24a,  l’Ada 
Castell 33a posició, Èlia  
Sanmartin 41a, Arnau 
Montpeat 44è, Marina 
Cárdenas 46a, Genís 
Trepat 55è, Xènia Nuñez 
56a i Ainhoa Bocero 61a 
de Catalunya en la Q64.
 Recordar que és la 
categoria més petita 
que competeix en un 
campionat de Catalunya 
de forma individual, per 
això destacar el mèrit 
dels resultats d’aquests 
nedadors.

Celebració del Torneig final de curs de 
Tennis Taula a les escoles

Torneig Tennis Taula a les Escoles

 El dissabte 9 de juny es 
va celebrar al Pavelló In-
pacsa el 1r Torneig entre els 
participants al 1r Programa 
«Tennis Taula a les Escoles» 
de Balaguer.
 Després de tot el matí 
de competició, amb un total 
de 19 inscrits, els finalistes 
van ser Joaquín Navarro, 
de l’Escola Montroig, que 
es va enfrontar a Mamadou 
Sall, del Gaspar de Portolà, 
vencent el primer per un 
ajustat 2-1, mentre que 
Marc Farrés, també de 
Montroig, es va fer amb 
la victòria davant Andrés 
Mateos, del Gaspar, per 2-0.
 La final del Torneig 
entre Farrés i Navarro, es 
va resoldre amb victòria del 
primer, en un gran partit, per 
2-0.

La final del Torneig de Tennis Taula a les escoles es 
va jugar el dissabte 9 de juny entre Marc Farrés i 
Joaquín Navarro amb victòria del primer per 2-0

Íker Ruíz aconsegueix bons resultats 
en els Jocs Esportius Catalans

Íker Ruíz

 El nedador del CEN 
Balaguer Íker Ruíz, ha 
participat en la quarta 
jornada de la lliga catalana 
juntament amb els jocs 
esportius Catalans de 
natació adaptada celebrada 
a les instal·lacions de CN 
Minorisa de Manresa.
 Com a resultats més 
destacats tenim que l’Íker 
en categoria absoluta ha 
aconseguit la 4a posició en 
els 200 braça, 5a en els 400 
lliures i 100 estils i 10a en els 
100 lliures.
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De paraules als fets
C. G. A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 La passada quinzena ci-
tava  potser en va a Déu i al 
dimoni, per una benedicció 
per uns per haver robat, i 
al dimoni per tota la feina-
da que li venia al damunt a 
aquest noi tan ben plantat, 
tan constant i que tant bon 
encaix té a cops de tota 
mena. Els jutges ja ficaran 
ordre, i el bon Déu podrà 
descansar, que prou altres 
temes més importants deu 
tenir. Sigui com sigui nosal-
tres res i podem fer. Pacièn-
cia.
  Amb quinze dies mal 
comptats, ja hem vist tres 
incongruències: un primer, 
en un ministre nombrat per 
l’actual Presidente del Gobi-

erno, que tenia deutes amb 
Hisenda. Menys mal és que 
s’hagi conegut amb rapi-
desa i amb igual velocitat 
hagi dimitit. No com solia 
passar amb l’anterior Go-
bierno que es negava, fins 
que la pressió dels mitjans 
i les probes el feien dimitir 
dignament (?). El segon 
està en els “Pressupostos”, 
els socialistes que li nega-
ven la sal i no diguem l’oli, 
els fan seus i tuturú, ja es 
faran les “enmiendas” que 
més convingui, però els di-
ners del PNV, ni tocar-los. El 
tercer ens toca una mica als 
catalans, aquell Sr. Borrell, 
que personatges com el se-
nyor Rufián, el veia com una 

pedra grossa en el camí de 
la possible entesa, ara ens 
diu que és molt normal que 
el Diplocat funcioni un altre 
vegada. Redéu si hi ha algú 
que ho entengui, desitjaria 
parlar-hi una estona. Tot 
això en una vintena de dies, 
aneu a saber que més ens 
espera en aquests dos anys 
que pot durar aquesta legis-
latura. Podria ser molt pos-
sible un indult general per 
tots els presos, polítics o no, 
que segons veus autoritza-
des jugaven de farol, (la Sra. 
Ponsati dixit). Feien i por-
taven a cap al divisió d’un 
poble, i acceptaven que els 
bons eren ells i els mals ca-
talans els altres, i sempre 
amb la paraula Democràcia 
a la boca, i un xic més tard 
amb la grogor dels plàstics 
reciclats penjats per tot 
arreu, i llacets decorant el 

pit i la solapa de molts ciu-
tadans. Tot fet amb sanes 
intencions i sentiments hu-
manitaris i per dir-te sense 
paraules que són diferents 
a tu. De moviments polítics 
n’hi haurà i n’hi ha d’haver. 
Al Congrés de la capital 
d’Espanya, el PSOE té una 
representació no gaire re-
presentativa del sentiment 
general dels “españolitos”, 
inclosos nosaltres. Gosaria 
a dir que minoritària, i les 
raons d’aquest degoteig ha 
estat per variats motius. En-
tre ells, el pas d’un Zapatero 
pel Gobierno, diria que n’és 
un. Polítiques insegures 
i amb nords no gaire ben 
definits podria ser-n’hi un 
altre. No saber lluitar contra 
populisme naixent, i molts 
cops confondre’s amb ell. 
No hem cap dubte que va 
ajudar a la fujida de vots, 

que eren seus. Si en això no 
hem d’oblidar que el temp 
va portar una crisi a nivell 
mundial, i ells no varen 
saber ni ficar-hi un mínim 
de visible voluntat per llui-
tar-hi. Ans al contrari men-
tides i mentides que ens 
dient que les altres nacions 
d’Europa sentien el nostre 
baf al seu clatell. I no poden 
oblidar que al marxar van 
donar uns comptes falsos 
al PP del Sr. Rajoy, que a la 
vegada s’ha polit quasi tot 
el Fons del Pacte de Toledo.
 És bo un canvi, i jo el 
desitjo com a ciutadà, que 
simpatitzo amb un individu-
alisme potser fora de temps, 
i al ser-ho de tot partit. Desit-
jo que siguin el que prego-
nen: socialistes. I ells més 
que ningú no han d’ésser 
corruptes, i sí conseqüents 
amb el dit i pregonat.

 La ciutat de Bala-
guer, en general i els 
socis i simpatitzants del 
club de futbol que porta 
el seu nom, en particu-
lar, ens hem de sentir or-
gullosos que apareguin 
notícies en la premsa on 
es diu que hi ha nois que 
s’han format futbolísti-
cament en el nostre club  
i ara tenen l’oportunitat 
d’anar a altres clubs de 
renom per provar sort i 
intentar millorar, esporti-
vament parlant. Això vol 
dir que s’estan fent bé 
les coses i cal felicitar 
públicament a tots els 
que ho fan possible. Des 
del president fins a l’úl-
tim empleat i per supo-
sat als pares d’aquestes 
perles. També als Orga-
nismes públics que col-
laboren econòmicament 
i logística i als empresa-

C.F. Balaguer: Fàbrica de jugadors
Jordi Rodríguez Mestres (soci)
-------------------------------------------------------------------------------------------------

ris que ho fan mitjançant 
aportacions econòmiques, 
a canvi de publicitat.
 I a vosaltres, que sou 
els protagonistes reals de 
tot plegat, us vull desit-
jar molta sort en aquesta 
aventura. No baixeu mai 
la guàrdia en la vostra for-
mació acadèmica, sigueu 
humils i honrats i recordeu 
que a Balaguer us segui-
rem de manera entusiasta 
com ja ho hem fet en altres 
ocasions amb els que han 
tingut la sort que ara heu 
tingut vosaltres. Estic se-
gur que portareu sempre 
l’escut del C.F. Balaguer al 
vostre cor.

------------------------------------------

 L’any 2001 el Govern de 
Catalunya, donada la situa-
ció de regressió demográfi-
ca i económica de la zona 
del Montsec, va creure ne-
cessari que s’havia d’iniciar 
un procés d’aprofitament de 
les singularitats i potencia-
litats d’aquest territori per 
tal de produïr un procés de 
redreçament de la situación 
adversa. Com a instrument 
per a fer posible aquesta 
transformació va crear el 
Consorci del Montsec. 
 Una d’aquestes singula-
ritats era i és la qualitat del 
cel nocturn per a l’observa-
ció astronómica.  Per això 
la prioritat del Consorci del 
Montsec va ser elaborar, 
executar i posar en funcio-
nament els equipaments del 
projecte de Parc Astronòmic 
Montsec (PAM). 
El tret fonamental del pro-
jecte del PAM, nucli del seu 

10 anys de Parc Astronòmic Montsec
Concepció Cañadell
Presidenta del Consell Comarcal de la Noguera
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

caràcter innovador i singu-
lar, és el lligam que estableix 
entre els tres vessants de la 
seva activitat: recerca, for-
mació i divulgació. El prin-
cipal objectiu era dotar Ca-
talunya d’uns equipaments 
bàsics de recerca, d’edu-
cació i de divulgació en el 
camp de l’astronomia que 
actuessin alhora com a ele-
ments per a la dinamització 
econòmica del territori.
 El vessant científic del 
PAM és l’Observatori Astro-
nòmic Montsec (OAdM) que 
amb el  telescopi Dr. Joan 
Oró va ser inaugurat l’any 
2008. Actualment aquest 
equipament és gestionat per 
l’Institut d’Estudis Espacials 
de Catalunya (IEEC) per en-
càrrec de la Generalitat.
 Els vessant formatiu i di-
vulgatiu el realitza el Centre 
d’Observació de l’Univers 
(COU), el qual inicia la pri-

mera temporada l’any 2009. 
Des de l’any 2013 el COU 
és gestionat pel Consell Co-
marcal de la Noguera per 
encàrrec de la Generalitat 
de Catalunya.
 Enguany, en ocasió de la 
desena temporada del COU, 
podem afirmar que l’objec-
tiu inicial s’ha complert i 
el PAM ha esdevingut un 
equipament dinamitzador 
de l’economia turística del 
Montsec i del que, cada cop 
més, se’n reconeix la quali-
tat i bon fer a nivel nacional i 
internacional.
 Aquest èxit ha estat po-
sible gràcies a moltes per-
sones i voluntats, al Govern 
del País, a la Diputació, als 
Consells Comarcals i als 
Ajuntaments, però especial-
mente als empresaris i pro-
fessionals turístics i en ge-
neral a tota la ciutadania del 
Montsec que des del primer 
moment se’l van fer seu. La 
confluència i col·laboració 
entre tots aquests actors ha 
estat la clau per tal que avui 
ens en puguem felicitar tots 
plegats. 
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 L’Escola Municipal 
de Música de Balaguer 
va participar amb més 
de 80 alumnes el passat 
diumenge 10 de juny a 
la trobada més multitu-
dinària que s’ha fet mai 
a Catalunya.
 El motiu d’aques-
ta era la celebració 
del 25è aniversari de 
l ’ACEM (Associació 
Catalana d’Escoles de 
Música). La trobada va 
tenir lloc al RCD Sta-
dium de Cornellà.  Un 
concert que va servir 
per posar punt final als 
actes que s’han realitzat 
durant aquest curs amb 
motiu d’aquesta celebra-
ció. Va comptar amb la 
participació de més de 
5.500 músics provinents 
de 82 escoles de música 
de tot Catalunya.

Trobada multitudinària pels 
25 anys de l’Associació
Catalana d’Escoles de Música

25 aniversari de l’ACEM

El concert
multitudinari es va 
celebrar el passat 10 
de juny al RCD
Stadium de Cornellà

 L’objectiu de l’ACEM 
era convertir el concert 
en una gran festa de la 
música que comptà amb 
la participació d’un cor 
de 1.500 cantants, una 
formació de 1.200 músics 
de corda fregada(violí, 
viola, violoncel i contra-
baix), una banda amb 
1.500 instruments de 
vent, al voltant de 750 
guitarristes i baixistes 
amb instruments tant 
clàssics com elèctrics, 
300 percussionistes i un 
grup de 100 ballarins.

Noves activitats per als més joves
durant les nits dels mesos d’estiu

Activitats d’estiu

Un any més, arriba la Nit de Llegendes 
pel centre històric de Balaguer

Nit de Llegendes

 Aquest divendres 22 de 
juny, amb sortida a la Plaça 
del Pou i a les 21.30 h, es 
farà un any més la Nit de 
Llegendes, pels carrers del 
centre històric, on la brui-
xeria serà la protagonista 
d’aquesta edició.
 L’activitat començarà 
amb una visita guiada a 
càrrec de Maria Bullfarines, 
remeiera de Balaguer al 
segle XIV.  A les 22 h tindrà  
lloc la lectura musicada de 
llegendes.

 Un estiu més, l’àrea 
de Joventut ha organitzat 
diferents activitats d’oci per 
a joves i no tan joves de la 
ciutat de Balaguer.  Per segon 
any consecutiu, els dimarts  
a partir de les 20.30h es 
realitza el «Musica&Tapes» a 
la terrassa de Lapallavacara. 
 Els dimecres de juliol i 
agost, el millor humor  al 
cicle de monòlegs d’estiu, a 
la plaça del Teatre a partir de 
les 21.30 h.
 La novetat, seran les 
«Zumba Night Parties», 
sessions de ball zumba 
nocturnes, els divendres a 
Lapallavacara, a partir de les 
9 de la nit.

Musica&Tapes; monòlegs i la novetat d’enguany, les 
“Zumba Night Parties” al casal Lapallavacara
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 El cantautor Jordi 
Montañez, acompanyat 
a la guitarra per Pau Ro-
mero oferirà un concert 
el dia 30 de juny a les 19 
hores amb el títol “Anò-
xia”. Montañez forma 
part de la nova generació 
de cantautors emergents 
dels Països Catalans.

Concert de Jordi Montañez al 
Monestir de les Avellanes

Jordi Montañez

 “Anòxia” és el títol 
del seu tercer disc,  amb 
el que amb petites peces 
poètiques que ens evo-
quen amor, humanisme,  
terra i memòria
 També interpretarà 
peces que formaran part 
del quart disc que pre-
sentarà properament.

Aquest dissabte els Diables seran els
protagonistes de la Revetlla de Sant Joan

Diables de Balaguer

 Aquest dissabte 23 de juny 
arriba una nova revetlla de 
Sant Joan, amb novetats. Per 
la tarda, amb l’arribada de la 
Flama del Canigó, es realitzarà 
pels infants un correfoc 
infantil, i a continuació 
un espectacle d’animació 
«Tabasco que rasco» de la cia 
Rovell d’Ou. 
 Entre altres novetats 
d’aquest any, trobarem una 
«petardada popular» on els 
infants i joves, acompanyats 
d’un responsable major 
d’edat, podran aprendre a 
tirar i manipular petards 
amb seguretat, a càrrec dels 
Diables «Bèsties Feréstegues» 
de Balaguer.
 Per la nit, es realitzarà un 
espectacle familiar de carrer, 
«Volentins de foc», a la plaça 
del Mercadal que sorprendrà 

amb el seu salt d’anell de 
foc, increïbles efectes visuals 
creats amb foc real. A les 
12 h, rua de llum i foc amb 

les Bèsties Feréstegues i 
després concert amb el grup 
de versions “Pelukass” a la 
plaça del Morter.



26 >> B R E U S

Anuncis breus classificats
TREBALL
-----------------------------------
RESIDÈNCIA GERIÀ-
TRICA Sant Domènec 
(Balaguer), necessita 
diplomada en Infer-
meria per cobrir plaça 
vacant a jornada com-
pleta. Incorporació im-
mediata. Contracte fixe. 
Interessats enviar Cur-
rículum professional a: 
info@resi.cat o trucar 
al telèfon: 973447500 
(Marta Vilalta).
-----------------------------------
ES PRECISA mecànic 
amb experiència pel 
taller Genís Automoció 
de Bellcaire.  Discreció 
als col·locats. Incorpo-
ració immediata. Raó: 
606517341.
-----------------------------------
REPASSOS de llen-
gua anglesa (Primà-
ria, ESO i Batxillerat). 
Raó: 698383277.
-----------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes particu-
lars d’anglès. Es fan 
classes de conversa, 
en grups organitzats 
o bé en classes par-
ticulars. Demana in-
formació sobre hora-
ris, sense cap com-
promís.  Raó telèfon: 
650422582.

-----------------------------------
BERONI INFORMÀ-
TICA busca personal 
pel seu departament 
de programació. Re-
quisits necessaris a 
complir: Grau Engi-
nyeria Informàtica o 
Grau Mitjà/Superior 
d’Aplicacions Infor-
màtiques. També cal 
tenir coneixements 
de: .NET MVC c# i/o 
PHP+WordPress. En-
viar currículum a: da-
vid@beroni.com
-----------------------------------
RESIDÈNCIA GERI-
ÀTRICA Sant Domè-
nec (Balaguer), ne-
cessita diplomada en 
Infermeria per cobrir 
vacances, jornada 
completa. Incorpora-
ció immediata. Inte-
ressats enviar per em-
mail el Currículum 
professional a: info@
resi.cat o bé trucar 
al telèfon: 973447500 
(demanar per Marta 
Vilalta).
-----------------------------------
PRECISEM cambrera 
per servir terrassa de 
cafeteria al Passeig de 
l’Estació de Balaguer, 
29. Portar Currículum 
al mateix local. Raó: 
602945736.

-----------------------------------
ES PRECISA admi-
nistrativa a jornada 
complerta per a taller 
d’automoció a Bala-
guer. Raó: 645947359-
973445599.
------------------------------------

VARIS
------------------------------------
ARTDEFENIX, perso-
nes de confiança i de 
casa. Buidem pisos, 
trasters, magatzems... 
No llencis res, recollim 
tot allò que no facis 
servir. També com-
prem antiguitats. Raó:  
649232923.
-----------------------------------
COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes antigues, rellotges 
de totes les marques, 
àlbums de cromos, 
postals, fotografies 
antigues, còmics, lli-
bres antics, plomes 
estilogràfiques, nines 
Nancy, escalextrix, 
coberteries de pla-
ta i antiguitats. Raó:  
676803205.
------------------------------------
SE VENDE licencia de 
taxi y coche en Bala-
guer. Interesados lla-
mar: 661403706.

-----------------------------------
IMMOBLES
------------------------------------
OPORTUNITAT es ven 
a Balaguer casa de 
80m2 (planta baixa), 
amb terreny, un total 
de 450 m2, zona molt 
tranquila (Zona Secà). 
Raó: 652563367.
------------------------------------
VENTA XALET unifa-
miliar a 6 minuts de 
Balaguer. Parcel·la ur-
banitzada amb tots 
els serveis. Situació 
excel·lent. Amb bones 
vistes. Raó telèfon: 
679212459.
-----------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, amb 2 
habitacions. Lloguer 
de magatzem al c/ 
Sant Pere Màrtir (Ba-
laguer) i també lloguer 
de pàrquing de línia al 
c/ Noguera Pallaresa 
(Balaguer). Informació 
telèfons:  973447752-
639920281.
------------------------------------
PARCEL·LA EN VENDA 
a Térmens. Possibilitat 
de fer dos habitatges. 
Façana que dóna a dos 
carrers. Molt bon preu. 
Informa’t sense cap 
compromís al telèfon: 
973450555.

-----------------------------------
MIAMI PL ATJA,  2  
hab., ascensor. A 100 
metres de la platja. 
Juny 300€/setmana. 
Juliol i Agost 375 €/set-
mana. Contacte Laia: 
675856512.
-----------------------------------
ALQUILO dos apar-
tamentos en Salou 
y Cambrils. A pocos 
metros de la playa. Mí-
nimo 7 noches. Entre 
6 y 7 personas. Razón: 
603035238-609369537.
-----------------------------------
LLOGUER local comer-
cial, 32 m2, c/ Girona. Ai-
gua, llum, porta d’alu-
mini i vidre i també 
reixa. Raó: 973450555.
------------------------------------
SET HECTÀREES en 
finca única (compleix 
per fer granja) i 5 ha 
en diverses finques 
secà/regadiu en venta 
al terme de Camarasa. 
Raó: 648459852.
-----------------------------------
------------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció 
de breus classificats, 
adreceu-vos a les nos-
tres oficines al c/ Sant 
Lluís, 36-38 altell de Ba-
laguer o al 973448273.
------------------------------------
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                   973 455 004
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                  973 426 013
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 445 200
IMPIC                                                   973 446 606
URGÈNCIES                                                      112
MOSSOS D’ESQUADRA               973 457 700
GUÀRDIA URBANA                        973 450 000
CÀRITAS BALAGUER                     973 443 320
CONSELL COMARCAL                  973 448 933
BOMBERS                                         973 445 080
CAP II                           973 446 028 / 973 447 714
CAP II, DEMANAR VISITES          902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL                973 450 408
A MEDICS                                           973 447 513
CENT. MÈDIC RECONEIX.                 973 448 113
CREU ROJA                                       973 445 795
RENFE                                                                 012
ALSINA GRAELLS                            902 422 242
TAXIS PÚBLICS                                973 445 022
CORREUS                                           973 445 826
JUTJAT N.1, 2 i 3                                         973 679 020
JUTJAT DE GUÀRDIA                     973 679 032
REGISTRE CIVIL                               973 679 031
SALA DE PROCURADORS           973 451 177
DESPATX PARROQUIAL               973 445 342
ESGLÉSIA EVANG. PENT.               973 446 457
FUNERÀRIA SANT JOSEP           973 445 786
                629 447 113 - 629 377 476 - 973 390 862
CASAL GENT GRAN                        973 446 259
--------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT                                  973 586 005
--------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT                                  973 420 009
--------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT                                  973 428 007
--------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT                                  973 459 005
--------------------------------------------------------------------------

GERB
AJUNTAMENT                                  973 446 099
--------------------------------------------------------------------------
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC                            973 445 018
--------------------------------------------------------------------------
LA SENTIU
AJUNTAMENT                                  973 424 005
CASA DEL METGE                           973 424 058
--------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT                                  973 454 004
--------------------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT                                   973 180 205
--------------------------------------------------------------------------
MONTGAI
AJUNTAMENT                                  973 430 005
METGE                                                 973 430 107
--------------------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 438 004
CONSULTORI MÈDIC                     973 438 003
RESIDÈNCIA                                      973 438 169
--------------------------------------------------------------------------
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC                            973 420 003
--------------------------------------------------------------------------
SANTA LINYA
TELÈFON PÚBLIC                                     973 454 002
--------------------------------------------------------------------------
TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC                            973 454 003
--------------------------------------------------------------------------
TÉRMENS
AJUNTAMENT          973 180 010 / 973 180 041
CASA DEL METGE                           973 180 213
--------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 432 008
CASA DEL METGE                           973 432 055
--------------------------------------------------------------------------
VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC                            973 454 019
--------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA 973455286

-------------------------------------------------------------------

ALGERRI

GÁLLEGO-REÑÉ 973426189

-------------------------------------------------------------------

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. DOLSET- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

-------------------------------------------------------------------

BELLCAIRE D’URGELL 

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

-------------------------------------------------------------------

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

-------------------------------------------------------------------

CASTELLÓ DE FARFANYA

PÉREZ TORRES, ROSA M. 973428070

-------------------------------------------------------------------

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

-------------------------------------------------------------------

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

-------------------------------------------------------------------

MONTGAI

EVA CAMPIÑEZ 973430358

-------------------------------------------------------------------

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

-------------------------------------------------------------------

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

Horari de trens
SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
06.58 (1) 07.24
08.15 (4) 08.41 
08.18 (5) 08.44
10.08 (1) 10.34
11.15 (2) 11.41
12.08 (7) 12.34
14.07 (7) 14.33
14.08 (2) 14.34
16.22 (8) 16.48
16.23 (7) 16.49
16.37 (4) 17.03
17.58 (5) 18.24
18.08 (4) 18.34
20.03 (4) 20.29
20.07 (5) 20.33
20.37 (3) 21.03
21.43 (7) 22.09
22.02 (2) 22.28
22.29 (6) 22.55

BALAGUER LA POBLA
05.52 (4) 07.00
08.15 (1) 09.22
11.15 (2) 12.22
15.31 (7) 16.38
17.31 (8) 18.38
17.56 (3) 19.03
19.51 (6) 20.58

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
05.25 (4) 05.52
06.20 (1) 06.47
07.47 (1) 08.25
09.05 (1) 09.32
10.47 (2) 11.20
11.10 (7) 11.37
13.30 (1) 13.32
15.05 (7) 15.32
15.30 (2) 15.32
17.05 (5) 17.32
17.30 (4) 17.57
19.05 (5) 19.32
19.25 (4) 19.52
21.05 (7) 21.32
21.30 (2) 21.56

LA POBLA BALAGUER
07.08 (4) 08.15
10.08 (2) 11.15
13.00 (7) 14.07
15.15 (8) 16.22
15.30 (4) 16.37
19.00 (5) 20.07
19.30 (3) 20.37
21.22 (6) 22.29

(1) Tots els dies.
(2) Tots els dies excepte dissabtes.
(3) De dilluns a dijous feiners.
(4) De dilluns a divendres feiners.

(5) Dissabtes, diumenges i festius.
(6) Només circula divendres feiners.
(7) Només circula els dissabtes.
(8) Només circula diumenges i  festius.

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                              dl. a ds.
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                                    dg.
20.25                                “                                           dl. a ds.
06.10                         TÀRREGA                                 dl. a db.
06.50                                 “                                           dl. a db.
07.50      “                       dl. a dv.
12.00                                 “                                           dl. a db.
14.00                                “                                           dl. a db. 
19.30      “ dl. a db.
06.30      LLEIDA dl. a dv.
07.15 “ dl. a dv.
07.40 “ dl. a db.
07.45 “ dl. a db.
07.48 “ dl. a db.
07.55 “ dm./dc./dv.
08.00 “ dl./dj./dv.
09.10 “ dl. a db.
09.15 ” dl. a dv. 
09.53 ” dissabtes
10.45 “ diumenges
10.50 “  dl. a dv.
12.00 “  dl. a dv.
13.10 “  dl. a dv.
14.55 “  dl. a dv.
15.15 “ dl. a dv.
15.18 “ dl. a dv.
15.23 “ dl. a dv.
17.30 “ dl. a dv. + dg.
17.53 “ diumenge
18.00 “ dissabte
19.15 “ dl. a dv.
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50                             “                                                     diari
12.00                          ALBESA                              ds. mercat
13.35 SOLSONA                   dl., dm., dj., dv.
16.35 “ divendres
09.20                     PONTS                                           diari 
13.35 “                                           dl. a dv.
16.35   “                                      divendres  
16.50           “ diari
19.10  “                                           dl. a dv.

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI 
14.20                      ESTERRI D’ÀNEU                       dl. a dv.
19.10  “                                        dissabte
20.40                        “                                 dl. a dv.+dg.
13.17      AGRAMUNT                              dl. a ds.
19.17 “                                          dl. a dv.
06.30   ÀGER                                     dl. a dv.
07.20 “                                        dissabte
14.00 “                                        dissabte
14.20 “                                        dl. a dv.
14.25 “                                        dl. a dv.
19.10 “                                        dissabte
20.40 “                                dl. a dv. + dg
08.25 ALMENAR                  dl. a dv. feiners
12.45 “                                      dissabtes
14.45 “                            dl. a dv. feiners
SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
07.00 de dilluns a divendres
08.00 de dilluns a divendres
08.05 de dilluns a divendres 
08.45 diari
08.50 diari
09.10 de dilluns a dissabte
09.15 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
10.05 de dilluns a divendres
11.10 de dilluns a divendres
11.15 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
12.35 de dilluns a dissabte
13.00  de dilluns a divendres
13.40  de dilluns a divendres
13.45  de dilluns a divendres
14.10  de dilluns a divendres
14.15 de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 diari
18.30 de dilluns a dissabte
18.35 de dilluns a dissabte
20.00 de dilluns a divendres + diumenge
20.05 de dilluns a divendres + diumenge
20.15 de dilluns a divendres
20.20 de dilluns a divendres

** Els horaris de bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al 
webs: www.alsa.es . Actualitzat el 20/02/2018.

Comunitats | Pàrquings | Oficines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI’NS
PRESSUPOST

De les 8 de la tarda del 14 de juny a les 8 de la tarda del 21 de juny  DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 21 de juny a les 8 de la tarda del 28 de juny  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 28 de juny a les 8 de la tarda del 5 de juliol  MARCH

** Els horaris de trens canvien constantment. Aconsellem confirmar horaris al 
web www.fgc.cat .Horaris de trens actualitzats el 16/03/18.
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