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 El proper cap de setmana, Balaguer es tornarà a vestir 
de Festa per celebrar la Transsegre.
 Des d’aquell estiu del 1985 ja han passat 34 edicions 
d’una festa que va sorgir del poble, i que s’ha mantingut 
durant més de tres dècades, sense canvis substancials 
i sempre, amb la il·lusió del primer dia, per part 
d’organitzadors, i sobretot dels participants a la baixada, 
i dels milers d’espectadors que s’acumulen als marges 
del riu Segre, des de Camarasa fins a Sant Llorenç, en la 
primera etapa i a Balaguer durant l’etapa del diumenge.
 Però com tot, l’organització, L’Admirals Cup Light’s 
ha passat, al llarg dels anys, petites crisis, que sempre 
s’han acabat arreglant. La gent ha anat variant al llarg 
dels anys, tot i que un petit nucli de gent, ha perdurat 
anys i panys al capdavant de l’organització. Petites crisis, 
sobretot provocades per la manca de recursos en algunes 
ocasions, que han provocat dèficits econòmics que s’han 
anat solucionant amb l’ajut de les administracions, que 
sempre han estat al costat de la Transsegre. Per això des 
de fa uns anys es demana que els tripulants paguin per 
una quantitat simbòlica per baixar i així col·laborar en 
una tradicional festa.
 Una organització que se’ls hi ha de reconèixer la gran 
tasca que fan, que de manera altruista lluiten any rere any, 
perquè aquesta gran festa major d’estiu de la població de 
Balaguer, es pugui tornar a celebrar.
 Enguany des de l’organització s’ha pensat en una 
segona opció per la segona etapa entre Gerb i Balaguer, 
ja que les pluges dels darrers mesos han fet que el cabal 
del riu sigui molt superior al normal, i ha deixat un riu 
força brut de troncs i rames que fan perillosa la baixada 
de la segona etapa si previament no es pot netejar el 
tram de riu. Aquest és el pla B previst per l’organització 
i l’ajuntament que confien, però, que es pugui acabar 
celebrant la Transsegre en el seu format de sempre 
ja que encara falta uns dies per trobar solucions que 
també podria passar per escurçar aquesta segona etapa 
sortint des d’un punt més proper i segur a la capital de 
la Noguera.
 Una decisió que es prendrà després de fer un previ 
reconeixement de l’estat de la zona i que en tot moment 
està pensat per vetllar sobretot per la seguretat dels 
tripulants.
 Un any més us desitgem a tots una bona Transsegre 
i que per molts anys més es pugui celebrar aquesta 
refrescant festa que tant pels que baixen com pels 
espectadors fa gaudir de l’estiu.

La Transsegre un any més
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 La  popular  festa 
aquàtica de la Transse-
gre, arriba enguany als 
seus trenta-quatre anys, 
des d’aquell estiu del 
1985, en que uns joves 
balaguerins van decidir 
construir una embarca-
ció casolana i deixar-se 
anar riu avall per les 
aigües del Segre, una 
calorosa tarda d’estiu.
 Enguany ha sigut un 
any fort de pluges i el ca-
bal del riu ha augmentat 
durant molts dies. Ara 
tot i haver baixat, l’orga-
nització, juntament amb 
els bombers, preveu fer 
una inspecció de l’estat 
del riu ja que les fortes  
pluges han fet que hi 
hagi molt brutícia i ra-
mes. En el supòsit que 
no es pugui fer a temps 

34 anys d’història avalen la 
festa com a Festa Major de la 
comarca de la Noguera

la neteja, el segon tram 
de la baixada, entre Gerb 
i Balaguer, potser s’escur-
çaria una mica per tal de 
garantir una baixada amb 
seguretat.
 La festa d’estiu més 
popular de la província, 
que gràcies a uns joves 
organitzadors que van 
renovant-se tot i que du-
rant els dos dies de la 
baixada, hi ha desenes de 
col·laboradors balague-
rins que des de fa molts 
anys donen el seu cop de 
mà per a que no falli res 
i la prova sigui una festa 
gran, fent gaudir a grans 
i petits, no tant sols de 
Balaguer sinó d’arreu de 
les comarques catalanes 
i de més lluny, que cada 
any assisteixen a la festa 
aquàtica.

Més de 2000 mariners navegaran per 
les aigües del riu durant la Transsegre

 Enguany l’organització 
ha canviat la data de la 
Transsegre, passant del 
segon cap de setmana de 
juliol com ja venia sent 
tradició, al tercer cap de 
setmana. Un canvi que 
s’ha degut a la dificultat 
de contractació de grups 
de rock català per aquesta 
data.
 La prova consisteix en 

baixar des de Camarasa fins 
a Balaguer, en dues etapes.
 La primera de les eta-
pes, es celebra el dissabte 
a la tarda, entre Camarasa 

Transsegre

Des de l’organització es demana una 
petita col·laboració econòmica 

i Sant Llorenç de Montgai, 
mentre que la segona etapa 
es fa el diumenge al matí, 
entre el Partidor de Gerb i 
Balaguer.

Transsegre

 Pel bon funcionament 
de la festa, cada tripulant 
col·laborarà abonant 12€, 
més 10€ per embarcació.
 A part l’organització 
demana una fiança de 5€, 
donada l’irresponsabilitat 
d’alguns a l’hora de llençar 
tot tipus de brossa durant 
la baixada. Així doncs, si a 
l’arribada les barques porten 
una bossa de brossa, doncs 
se’ls retorna aquest import, 
que poden bescanviar a la 
caseta de tiquets a Balaguer.

Arriba la 34ena edició 
de la Festa de l’aigua, la 
Transsegre,  aquest cap 
de setmana del 13 al 15 
de juliol

Transsegre
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L’organització fa unes recomanacions 
importants per fer una bona baixada

Transsegre a Balaguer

 De cara a la baixada per 
majors de 18 anys i amb un 
màxim de 10 tripulants per 
barca, es recomana l’ús de 
l’armilla salvavides, així com 
l’ús d’equips de neoprè per 
tal d’evitar possibles hipotèr-
mies. Hi haurà un fort control  
de begudes alcohòliques a 
les barques, ja que des de fa 
anys està totalment prohibit. 
 Es demana que no es 
mullin als membres de segu-
retat i socors, als membres 
de l’organització (TSO), als 
equips de foto/video i tampoc 
a la canalla ni a la gent gran i 
prohibit sortir de la barca per 
mullar als espectadors.
 Cal ajudar a tothom qui 
es trobi en perill a l’aigua, 
així com no obstaculitzar i 
obeir als membres de la TSO 
i cossos de seguretat.

Una sèrie de recomanacions que publiquen al seu 
web, per tal de tenir una bona baixada i no tenir cap 
mena d’incidents

Divendres 13 de juliol
22.30 h Actuació de la companyia de Dansa Idansa. 
00.00 h Nit de Dj’s: Oriol Garcia, Gnix i Dubsound.

Dissabte 14 de juliol
09.00 h Verificacions de barques al Parc de la Trans-
segre. Fins a les 14 h, llavors, els controls es traslla-
daran a Camarasa.
15.00 h Sortida de les barques des de Camarasa.
20.00 h Tancament d’arribades.
23.00 h Actuació musical a càrrec de “Ksonronda”.
00.00 h Espectacle musical i llums, representat per 
Chek. A continuació recorregut de foc  a càrrec de 
les Bèsties Feréstegues de Balaguer. Seguit de l’ac-
tuació de “La Pegatina”.
02.50 h Grup de versions “Rock tambuls”.
04.30 h Dj. Nando Dixcontrol.

Diumenge 15 de juliol
11.00 h, Sortida de barques des del partidor de Gerb. 
12-14 h Arribada de les embarcacions a Balaguer.
14.00 h Caragolada benèfica, a càrrec de la Fecoll 
conjuntament amb l’Estel. Lliurament de premis a 
la caseta de la Transsegre.

Programació Transsegre 2018
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Tots els cossos de seguretat col·laboren 
amb l’organització de la Transsegre

 Des  de sempre, una de 
les principals preocupacions 
dels organitzadors de la 
Transsegre, els membres 
de l’Admirals Cup Lights, ha 
estat la seguretat dels més 
de dos mil participants a la 
prova aquàtica.
 L’organització compta 
amb l’inestimable suport 
per aconseguir i vetllar per 
aquesta seguretat, amb 
els membres de Protecció 

Civil, de Creu Roja, i de la 
Policia Local de Balaguer 
i dels Mossos d’Esquadra, 
així com la dels Bombers 
que vetllen per la seguretat.
 Des dels preparatius 

Seguretat a la Transsegre

Protecció Civil, Mossos, 
Bombers, Policia Local i 
Creu Roja vetllen per la 
seguretat dels
participants i públic

L’organització l’Admiral’s Cup Lights
presenta les novetats d’enguany

Presentació Transsegre 2018

de la prova fins al final, 
els cossos de seguretat 
c o l · l a b o r e n  a m b  e l s 
organitzadors per a que 
res no falli i tot estigui sota 
control.

 L’organització va comen-
tar algunes novetats en la 
presentació que va fer el 
passat dijous 14 de juny.
 A part de presentar el 
cartell i la samarreta, en-
guany el grup de rock català 
La Pegatina, és el cap de 
cartell per dissabte nit. Així 
com la participació activa 
de les Bèsties Feréstegues 
de Balaguer i la caragolada 
popular en benefici a l’as-
sociació Estel del diumenge 
com a fi de festa.

S’espera que siguin milers de 
persones les que assisteixin a 
la Festa

 P e r ò  n o  n o m é s 
és la baixada del riu. 
Transsegre s’ha convertit 
en sinònim de festa, de 
rauxa, i són milers els 
joves que esperen la festa 
del dissabte al vespre al 
parc de la Transsegre, per 
gaudir d’una de les festes 
més màgiques de l’any i 
des de fa uns anys també 
la del divendres.
 La festa inclou un 
gran número de visitants 
pel que fa a les actuaci-
ons musicals a baix al riu.
 Des de fa uns anys es 
van sumar actes diven-
dres a la nit i enguany es 
podrà gaudir al Parc de la 
Transsegre, una actuació 
de dansa de dansa Idan-
sa, a partir de les 22.30 
h i a partir de la mitjanit 

actuació de Dj Oriol Gar-
cia, Dj Gnix i Dubsound.
 Ja serà la nit del dis-
sabte, que a partir de 
les 23 h hi haurà les ac-
tuacions de diferents 
grups que amenitzaran 
la festa fins ben entrada 
la matinada. Els grups 
“Ksonronda”, “La Pe-
gatina” com a cap de 
cartell, “Rock tambuls”i 
Dj. “Nando Dixcontrol”.
 Així doncs a part de la 
baixada pel riu, la música 
forma part d’aquesta fes-
ta que aplega a la gent de 
fora que ve a participar 
de la baixada i la gent de 
Balaguer i voltants que 
volen viure aquesta festa 
major d’estiu que ofereix 
la capital de la Noguera 
des de fa 34 anys.

Parc de la Transsegre dissabte a la nit
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Una nova edició de la campanya
“Mulla’t segur/a per la Transsegre”

 L’Oficina Jove del Con-
sell Comarcal de la Noguera 
i l’Associació Antisida de 
Lleida han tirat endavant, 
un any més, una nova edició 
del «Mulla’t segur/a per la 
Transsegre», una campanya 
preventiva i de sensibilització 
dirigida als joves per evitar 
malalties de transmissió sexu-
al i embarassos no desitjats.
 La iniciativa consistirà a 
distribuir gratuïtament uns 
1.000 preservatius durant la 
34a edició de la Transsegre, 
que es durà a terme del 13 
al 15 de juliol. L’Oficina Jove 
de la Noguera i l’Associació 
Antisida van fer entrega dels 
preservatius als organitza-
dors de la festa major d’estiu 
per excel·lència de Balaguer, 
l’associació Admiral’s Cup 
Lights.  
 El repartiment dels pre-

Zona d’acampada a la Transegre

L’Oficina Jove de la Noguera i l’Associació Antisida 
distribuirà gratuïtament un miler de preservatius 
durant els dies de la 34ena Transsegre

servatius es farà a Balaguer 
el proper dissabte, 14 de ju-
liol, en el moment del lliu-
rament de la documentació 
als participants i de les ve-
rificacions tècniques de les 
embarcacions. Prèviament, 
l’associació Antisida de Lleida 
durà a terme una acció de 
conscienciació de sexualitat 
segura i positiva. Això serà 
un dia abans, divendres 13 
de juliol a la nit, a través del 

Campanya Antisida per la Transsegre

seu projecte de prevenció i 
informació Més que festa, 
en què, per segon any conse-
cutiu, diversos voluntaris de 
l’entitat es desplaçaran in situ 
a la zona on es celebri la festa 
nocturna de la Transsegre per 
informar els joves d’aspectes 
relacionats amb la sexualitat 
com ara conductes de risc, 
promoció de la salut sexual o 
informació de la prova per a la 
detecció del VIH.
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 El departament d’as-
segurances de l’empresa 
balaguerina Cudós Con-
sultors, el passat mes 
d’abril va rebre el trofeu 
com a club elit 2017 de 
Mapfre estant entre les 
10 millors oficines d’Es-
panya.
 En l’acte de cele-
bració dels premis, on 
se’ls va lliurar el guardó,  
també van poder gau-
dir d’una reunió amb  
Antonio Huertas presi-
dent de la companyia 
d’assegurances Mapfre, 
per poder intercanviar 
experiències.
 Al prestigiós club 

Cudós Consultors al club èlit 
2017 una de les millors
oficines Mapfre de l’Estat

Premis Club Elit 2017 Mapfre

elit de Mapfre només 
h i  tenen  accés  les 
quaranta millors oficines 
d’Espanya on es premia 
les vendes anuals i 
l’atenció al public de les 
més de 3.000 oficines 
que hi ha en tot l’estat. 
 E l  d e p a r t a m e n t 
d’assegurances Cudós 
Consultors, per segon  
a n y  c o n s e c u t i u  h a 
aconseguit  aquesta 
gran fita, 2016 i 2017 
consolidant-se com una 
de les millors oficines 
Mapfre de l’estat i sent 
la única actualment de 
la província de Lleida en 
aconseguir-ho.

L’Associació de Comerciants de
Balaguer presenta l’Open Night 2018
 El dissabte 7 de juliol, 
Balaguer tornarà a celebrar 
l’Open Night. Un any més 
l’Associació de Comerciants 
de Balaguer i comerços 
associats organitzen la 
festa del comerç de la nit 
més esperada. 
 Aquest any uns 100 
e s t a b l i m e n t s  e n t r e 
comerços, restaurants i 
serveis  obriran aquella nit i 
ens oferiran uns descomptes 
irresistibles i irrepetibles 
des de les 10 de la nit i fins 
a les 3 de la matinada.  La 
gastronomia també estarà 
present pels diferents 
carrers i zones comercials, 
pinxos, barbacoa, tapetes, 
m o n t a d i t o s ,  c e r v e s a , 
refrescos...
 A més a més de les 
ofertes,  descomptes i 

gastronomia,  totes les 
zones comercials  tindran 
múltiples activitats per 
poder gaudir a la fresca 
amb  música en directe, 
exhibicions de dansa, 
inflables pels més petits, 

Instantània d’edició anterior

màgia,  exhibicions de 
zumba, dansa urbana i 
rítmica, country, així com 
una festa salsera, una 
desfilada i Dj’s i Gogos  tota 
la nit.
 To t e s  l e s  v e n t e s 
d ’ a q u e l l a  n i t  t i n d r a n 
obsequis i cada compra 
s’entregarà una butlleta per 
participar als sorteigs que  
tindran lloc cada 60 min, i 
es premiarà amb vals de 100 
euros (cadascun) per tornar 
a gastar la mateixa nit als 
comerços adherits a l’ACB.
 Les activitats es faran en 
cinc carrers de la part nova, 
com el carrer Sanahüja, 
B a r c e l o n a ,  C a r d e n a l 
Belloch, Sant Lluís i el 
Passeig de l’Estació.

Instantània d’edició anterior
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 Els participants del 
reforç educatiu de Cári-
tas d’Urgell al centre Sant 
Domènec de Balaguer, 
van realitzar una sortida a 
Cosmocaixa, per celebrar 
el final de curs. 
 A l’excursió finançada 
per «La Caixa» assistiren 
un total de 26 alumnes 
d’entre 6 i 12 anys, i quatre 
voluntaris de Cáritas i 
l’entitat Volcall. Durant 
l’any han anat al centre a 
fer els deures i un reforç 
dels temaris impartits a 
l’escola, alternant amb 
activitats més lúdiques 
com tallers de malabars, 
activitats esportives i 
danses tradicionals.

Els alumnes del reforç
educatiu de Càritas visiten el 
Cosmocaixa a Barcelona

Visita al Cosmocaixa

Una visita finançada 
per la Caixa que va 
servir per celebrar el 
final de curs 2017-
2018 dels alumnes

 A Cosmocaixa van 
gaudir d’una visita guiada 
al Bosc Inundat, després 
una estona per veure el 
Museu i les exposicions, 
més  una  sess ió  a l 
Planetari per presenciar 
un documental en 3D 
«El somni de volar», en 
definitiva una jornada 
compartida amb dos 
centres més de Lleida.

Balaguer entrega els premis del primer 
Concurs “Flors als balcons”

 Balaguer va entregar 
els guardons del primer 
concurs «Flors als balcons», 
que premiava als balcons 
i jardins més bonics de la 
ciutat.
 En categoria de balcons 
el  1r premi valorat en 150 
€ pel balcó 33, que pertany 
a David Tenorio Conesa. 
El  2n premi valorat en 100 
€ pel balcó 22, que pertany 
a Toni Colilles Rubió i el 
3r premi valorat en 50 € 

pel balcó 21, que pertany a 
Odulia Gabarré Fernàndez. 
En categoria de jardins el 
1r premi valorat en 150 € pel 
jardí 37, que pertany a Pau 
Borrell Bousigue, el 2n premi 

Balcó guanyador

Premis als millors balcons florits

valorat en 100 € pel jardí 6, 
que pertany a Remei López 
Pérez, i el 3r premi valorat en 
50 € pel jardí 25, que pertany 
a Lídia Mor Morlans. 
 En categoria d’Instagram 
el balcó guanyador ha estat 
el 35, que pertany a Judit Oró 
Fontova i el jardí guanyador 
ha estat el 21, que pertany 
a Marc Hernando Vidal, 
guanyant un lot de productes 
del centre històric.
 L’entrega de premis ha 
comptat amb la presència 
de l’alcalde de Balaguer, 
Jordi Ignasi Vidal Giné, Ester 
Guarné, regidora de l’Àrea 
de Promoció i Turisme i del 
regidor d’Urbanisme Gerard 
Torres, que han fet entrega 
dels diferents premis.

El primer concurs neix 
amb la voluntat de
l’ajuntament
d’incorporar la ciutat al 
projecte Viles Florides
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 El passat 22 de juny 
va tenir lloc la 12a edició 
de la Nit de Llegendes 
a Balaguer, una propos-
ta que pretén posar en 
valor elements patrimo-
nials del Centre Històric 
combinant-ho amb els 
textos guanyadors dels 
premis Ziryab. Aquest 
any la temàtica eren Les 
Bruixes, un tema que 
s’ha fet coincidir perquè 
serà l’eix central de l’ex-
posició que s’inaugurarà 
al Museu de la Noguera 
al novembre, basada en 
una recerca que s’ha 
fet a les terres de Lleida 
sobre la bruixeria. A més 
de les tres obres guanya-
dores als premis Ziryab, 
es va llegir també, amb 
dues parts, una dramatit-
zació basada en el judici 
a Francina Redorta, la 

La Nit de Llegendes 2018 de 
Balaguer va tenir com a
temàtica el món de les Bruixes

Nit de llegendes

Previament a les 
lectures es va fer 
una visita de la Maria 
Bullfarines pel Centre 
Històric de la ciutat

bruixa de Menàrguens 
que va ser executada 
l’any 1616. 
 La Nit de Llegendes 
d’aquest any va arrancar 
des de la plaça del Pou, 
amb una visita guiada 
a càrrec de Maria Bu-
llfarines, remeiera de 
Balaguer del s. XIV i acte 
seguit van començar a la 
plaça del Pou, les cinc 
lectures de les diferents 
llegendes musicades 
per diferents alumnes 
de l’Escola Municipal de 
Música de Balaguer.

Balaguer ofereix visites guiades
gratuïtes els dissabtes al matí

 La regidoria de Promoció 
Econòmica i Turisme ha 
organitzat, novament, unes 
visites guiades gratuïtes per 
tal de donar a conèixer la 
ciutat a tots aquells visitants 
o turistes que estiuegen per 
la zona. Aquestes visites, 

anomenades “Un tast de 
Balaguer”, tindran lloc tots 
els dissabtes dels mesos 
de juliol i agost, a partir de 
les 10 del matí i es visitaran 
les muralles i l’església de 
Santa Maria i després es 
baixarà al Centre Històric, 

Visita guiada al Centre Històric

Les Franqueses

on s’acabarà fent la visita 
al mercat setmanal, un dels 
mercats més importants 
i amb més història de les 
nostres terres. 
 Les visites sortiran des 
de davant l’ajuntament 
i s’aconsella dur calçat 
còmode, aigua i barret.
 També des del Museu de 
la Noguera, s’oferiran unes 
visites guiades a càrrec de 
la Maria Bullfarines, dos 
dissabtes del mes de juliol 
i dos del mes d’agost.
 Enguany   i  com a 
novetat, s’obrirà al públic 
cada primer diumenge de 
mes, el monestir cistercenc 
de Santa Maria de les 
Franqueses (d’11 h a 14 h) 
amb visites guiades a les 
11 h , a les 12 h i a les 13 h.
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 Una delegació de la 
Diputació de Lleida ha 
viatjat a Nova York per 
tancar el “retorn digital” 
a Catalunya dels sepul-
cres dels Comtes d’Ur-
gell. Després de mesos 
de feina, els tècnics del 
Museu The Cloisters de-
penent del Metropolitan 
Museum of Art han aca-
bat ja els arxius digitals 
que permetran que les 
quatre tombes gòtiques 
es puguin visualitzar a la 
seva localització original, 
al Monestir de les Avella-
nes de Santa Maria de 
Bellpuig (Noguera). 
 Aquests arxius digi-
tals també es podran uti-
litzar per finalitats acadè-
miques. “Hem reconegut 
a 9.000 quilòmetres de 
casa, al The Cloisters 
de Nova York, una part 
important de la nostra 

La Diputació aconsegueix el 
retorn digital dels sepulcres 
dels Comtes d’Urgell

Sepulcres dels comtes d’Urgell

Els tècnics del Museu 
The Cloisters han 
acabat ja els arxius 
digitals que han de 
permetre la còpia

història. I en la mesura 
de les nostres possibili-
tats, amb mitjans tècnics 
moderns, volem reubicar 
elements que com a po-
ble, mai hauríem d’haver 
perdut”, ha assenyalat el 
president de la Diputació 
de Lleida, Joan Reñé. 
“És una responsabilitat 
institucional que els llei-
datans puguin recuperar 
al Monestir de les Ave-
llanes els sepulcres dels 
comtes d’Urgell, per fer 
justícia amb part de la 
nostra història i identi-
tat”.

Conferència de Guillem Anglada

Jornada de Ciència i Ecoturisme al Consell Comarcal

 La investigadora de l’Ins-
titut Astrofísic de Canàries 
(IAC), Antonia Varela, ha 
assenyalat que en l’últim any 
l’increment del turisme de 
les estrelles ha augmentat 
al voltant d’un 300 per cent, 
encara que no existeixen da-

des exhaustives sobre aquest 
tema, consolidant el seu crei-
xement. Varela va participar el 
passat divendres 29 de juny 
en la I Jornada de Ciència i 
Ecoturisme, que es realitzà a 
la seu del Consell Comarcal 
de la Noguera, a Balaguer, 

amb l’objectiu d’”intercanviar 
coneixement i mostrar les mi-
llors pràctiques sobre el valor 
de la ciència com a element 
fonamental de l’ecoturisme 
i com a motor de desenvolu-
pament econòmic territorial” 
segons explicà la presidenta 
del Consell Comarcal de la 
Noguera, Concep Cañadell.
 Per la seva banda, el 
director científic del PAM, 
Salvador Ribas, va destacar 
que després de 10 anys de 
funcionament del Centre 
d’Observació de l’Univers 
(COU), és necessari fer una 
revisió sobre l’evolució en 
aquests anys de l’interès de 
la societat sobre la ciència i 
com aquesta ha fet esforços 
per acostar-se a la població en 
general.

Aquest any ha crescut l’interès per
l’astroturisme en un 300% a l’estat
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 Un laboratori arque-
ològic, 60 minuts i una 
missió: aquest és el punt 
de partida d’»Escape Orí-
gens», la nova proposta 
d’Espai Orígens per a 
aquest estiu.
 Un joc d’escapament 
on a través d’enigmes 
i pistes podreu posar a 
prova, en família o amb 
amics, la vostra lògica 
i capacitat de treball en 
equip, i submergir-vos 
d’una manera trepidant 
en el món de l’arqueolo-
gia!
 La vostra missió, es-
brinar què està passant. 
Una excavació d’urgència 

Espai Orígens proposa un joc 
d’escapament per aquest
estiu “Escape Orígens”

Espai Orígens de Camarasa

Un joc per poder
realitzar en família o 
amb amics que et
portarà al complicat 
món de l’arqueologia

a punt d’acabar, un im-
portant projecte immo-
biliari a l’espera, milions 
d’euros en joc i interessos 
sovint contradictoris: es-
tarà el jaciment en perill? 
Sereu capaços de des-
cobrir què està passant 
abans que sigui massa 
tard? Aquest estiu, esca-
peu-vos a Espai Orígens!

Celebració del centenari de la central 
hidroelèctrica de Camarasa
 En motiu del centenari 
de  la  const rucc ió  de 
la central hidroelèctrica 
de Camarasa, que es va 
construir a la confluència 
del Segre i el Noguera 
Pallaresa, l’ajuntament de 
la vila i Endesa han preparat 
diferents actes.
 El  pr imer d ’el ls  va 
tenir lloc durant el mes de 
juny amb la inauguració 
de l’exposició ‘Camarasa 
1917-1923. Temps d’avenços 
tecnològics i  de l luita 
obrera’. Es tracta d’una 
m o s t r a  p r o d u ï d a  p e r 
l’Associació Motius de 
Camarasa i la historiadora 
Dolors Domingo, situada 
a l’interior del recinte de 
la Central i detalla els 
avenços tecnològics de la 

seva construcció i aspectes 
socials i mediambientals 
relacionats.
 A  p a r t i r  d e  l a 
inauguració, es fan rutes 
guiades pels espais de la 

Visites guiades per Camarasa

Central de Camarasa

construcció de la presa i 
la central fins a la mateixa 
localitat de Camarasa.
  Com a complement 
d e  l ’ e x p o s i c i ó  s ’ h a n 
distribuït en diferents punts 
estratègics del municipi 
i de la carretera d’accés 
a la instal·lació 7 plafons 
informatius de lliure accés, 
il·lustrats amb fotografies, 
plànols, gràfics i textos.
 Aquest divendres 6 de 
juliol, a l’Espai Orígens i en 
motiu també del centenari 
de la jornada laboral de 
vuit hores setmanal, es farà  
una taula rodona, proposant 
l’anàlisi i debat sobre la 
jornada de 8 hores i quina és 
la situació d’aquests drets 
adquirits pels treballadors 
en els temps actuals.
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El Consell posa en marxa una nova 
campanya del carnet Interpiscines

 L’Oficina Jove del Con-
sell Comarcal de la Noguera 
ha estrenat 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 Noguera 
adherides a la iniciativa i a 
la vegada promoure hàbits 
saludables.
 L’Interpiscines de la 
Noguera, un programa de 
l’Àrea de Salut de l’Oficina 
Jove, inclourà aquest any 
16 piscines, les d’Alòs de 
Balaguer, Bellcaire d’Urgell, 
Bellmunt d’Urgell, Cama-
rasa, Castelló de Farfanya, 
Cubells, Ivars de Noguera, 
Menàrguens, Montgai, Pe-
nelles, Butsènit d’Urgell, 
Les Ventoses (Preixens), 
La Sentiu de Sió, Térmens, 
Torrelameu i Vallfogona de 
Balaguer. Els usuaris inte-
ressats poden adreçar-se 
als seus respectius ajun-
taments, on se’ls expedirà 
el carnet. En alguns muni-
cipis, el document també 
es podrà aconseguir a les 

mateixes piscines munici-
pals. 
 El preu del carnet de 
temporada es manté en els 
40 euros, a través del qual 
l’usuari tindrà accés lliure a 
totes les piscines adherides 
al projecte fins el proper 
mes de setembre, quan fina-
litzi la temporada d’estiu de 
les piscines. L’únic requisit 
per disposar del carnet és 
estar empadronat en alguns 
dels municipis participants. 
 Una de les principals no-
vetats de l’edició d’aquest 
any és el “passaport In-
terpiscines”, una mena 
de salconduit dirigit als 
usuaris que servirà per anar 
segellant el seu pas per 
cadascuna de les piscines 
participants en el projecte.  
 Els usuaris que visitin 

totes les piscines de tots els 
pobles i, per tant, comptin 
amb el passaport segellat 
per totes elles, rebran un 
premi, a càrrec de l’Oficina 
Jove de la Noguera. L’obse-
qui consistirà en un altaveu 
portàtil.
 D’altra banda, carnet 
Interpiscines 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.
 Durant l’estiu passat, 
l’Oficina Jove de la Nogue-
ra va emetre més de 500 
carnets Interpiscines a la 
comarca.

Aquazumba a Les Ventoses (Preixens), l’estiu passat

Concert FreeSerret

Aquest diners són 
destinats a  l’ACDC
(Assocciació Catalana 
pels Derets Civils)

Al programa d’enguany 
hi participen un total de 
16 piscines i s’ha creat 
el passaport
interpiscines

 El concert celebrat 
el passat dissabte 16 
de juny a Vallfogona de 
Balaguer #FreeSerret, 
va recaptar un total 
de 10.205 euros nets. 
Aquests  diners  són 
destinats a l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 
(ACDC), per ajudar a les 
famílies de les persones 
preses i exiliades i per 
continuar lluitant per la 
defensa dels drets de 
tots els ‘represaliats’ 
Catalans.
 S e g o n s  l ’ o r g a 
nització, al concert hi 
van assistir  més de 
2.000 persones. Elisenda 
Palazui, presidenta de 
l’Assemblea Nacional 
C a t a l a n a ,  M a r c e l 
Mauri, vicepresident 
d’Òmnium Cultural i 
la mateixa Consellera 
d’Agricultura, Teresa 

Jordà, van participar a 
l’acte i van denunciar 
la situació d’injustícia 
i persecució en què es 
troben totes les persones 
preses i exiliades i les 
seves famílies.
 Mer i txe l l  Ser re t , 
Consellera a l’exili, va 
intervenir en directe per 
donar les gràcies a totes 
les persones que van fer 
possible la celebració 
del concert; des de la 
mateixa organització i la 
seva família fins a tots 
els assistents, els quals 
van omplir els carrers de 
Vallfogona de Balaguer.

El concert FreeSerret celebrat a
Vallfogona va recaptar més de 
10.205 euros nets
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El Museu acull la mostra “Presos
polítics a l’Espanya contemporània”
 « Pr e s o s  p o l í t i c s  a 
l’Espanya contemporània» 
de l’artista Santiago Sierra, 
presenta 24 fotografies en 
blanc i negre de rostres 
pixelats que fan referència 
a 74 presos polítics de 
posicions molt diverses.
 El Museu de la Noguera 
acull l’obra des del 16 al 
30 de juliol. L’obra pretén 
fer visible, a partir d’una 
s e l e c c i ó  d ’ e x e m p l e s 
molt clars, l’existència 
d e  p r e s o s  p o l í t i c s  a 
l’Estat espanyol i destaca 
que, dins el panorama 
carcerari actual, un gran 
nombre de presos han 
estat condemnats a causa 
de les seves ideologies, 
especialment d’esquerres.
 La tradició franquista 
i  la  p ro longac ió  de ls 
conflictes nacionalistes 

després de la Transició han 
fet particularment confús el 
criteri de definició de pres 
polític a Espanya, cosa que 
ha generat un context des 
del qual diverses activitats 
poden ser considerades 
delicte de «terrorisme». 

Exposició de Santiago Sierra al Museu de la Noguera

Amb aquesta instal·lació, 
Santiago Sierra reflexiona 
sobre l’efecte de la «Ley 
Mordaza» a l ’Espanya 
actual i ens interpel·la a 
no mirar cap a una altra 
banda davant d’aquesta 
realitat.

 Aquest diumenge 8 
de juliol comença a l’Es-
glésia de Sant Domènec, 
un nou cicle de música 
i poesia amb “Cançons 
d’ahir, cançons d’avui” 
a càrrec de la Coral Sant 
Jordi, dirigida per Oriol 
Castanyer. Un concert 
de música coral catala-
na amb motiu del 70è 
aniversari de la fundació 
del cor. 
 Al concert inaugural 
del cicle d’enguany, i 
amb la poesia catalana 
com a eix vertebrador, la 
Coral Sant Jordi estableix 
un pont entre aquells 
pioners de la música 

Comença un nou cicle de
Música i Poesia el mes de 
juliol a Balaguer

Coral Sant Jordi

El primer dels
concerts tindrà lloc 
el proper diumenge 8 
de juliol amb la Coral 
Sant Jordi

coral del nostre país i 
alguns representants de 
les últimes generacions 
de creadors. Una bona 
oportunitat per gaudir 
d ’aquesta  herènc ia 
inesborrable que ens 
ha de permetre mirar 
al futur de la música 
coral amb esperança i 
ambició.

Presentació del llibre “L’espero mentre 
la imagino” del balaguerí Toni Rodés

Toni Rodés

 Aquest dijous el balaguerí 
Toni Rodés, presentarà a les 
20.30 al casal Lapallavacara 
el seu llibre “L’espero mentre 
la imagino”, i la presentació 
anirà a càrrec de Miquel Aige.
 L’espero mentre  la 
imagino és un recull de 
contes amb girs i finals 
inesperats que en tot moment 
sorprenen i diverteixen el 
lector. Amb pinzellades de 
sarcasme, Toni Rodés retrata 
singularment el món i l’època 
que ens toca viure.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Als afores d’una ciutat 
propera a Istanbul, un mes-
tre constructor de pous i el 
seu nou aprenent són con-
tractats per trobar aigua en 
una terra erma. I mentre llui-
ten contra la calor de l’estiu, 
excavant a mà metre a me-
tre, desenvolupen un vincle 
paternofilial que cap dels 
dos ha experimentat mai i 
s’intercanvien històries que 
amplien la seva comprensió 
del món. Però a la ciutat que 
tenen a tocar, el noi hi troba-
rà una atracció irresistible. 
La dona pèl-roja, el membre 
més seductor d’una com-
panyia de teatre ambulant, 
l’atrau amb bogeria i sem-
bla que també el busqui. Els 
somnis eròtics del jove es 
compliran, però quan una 
distracció seva provoqui un 
accident fatal al mestre, fu-
girà per tornar a Istanbul. 

 La narradora i prota-
gonista, Michèle Leblanc, 
acaba de ser violada a 
casa seva. És una profes-
sional d’èxit, competitiva 
i exigent, amb unes rela-
cions personals conflic-
tives: amant del marit de 
la seva millor amiga, té 
un exmarit fleuma, un fill 
sòmines que mai no es-
tarà a l’altura, una mare 
que vol casar-se amb 
un jovenet i un pare a la 
presó per un crim espan-
tós, comès quan ella era 
una nena. La Michèle 
descarta fer la denúncia 
policial però decideix 
que, si l’agressor torna, 
la trobarà preparada per 
enfrontar-s’hi. Una novel-
la plena d’ironia i humor 
àcid sobre la part fosca 
que viu dins nostre i que 
no sempre entenem. 

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

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

La dona pèl-roja
Autor: Orhan Pamuk
Gènere: Novel·la

 Al cim de la muntanya 
hi vivia un enorme mamut. 
Mentrestant, a la vall, un 
home de les cavernes molt 
esprimaxat, no parava de 
pensar en menjar. Un dia, 
aquest home va veure el 
mamut i ràpidament va 
pensar: «Carn! això és el 
que vol un cavernícola 
com jo!». I aquí va comen-
çar tot. Sabent que era un 
home amb molta imagina-
ció i pocs recursos, Gor es 
proposa reclutar una tropa 
de cinc amics, tan famo-
lencs com ell, per aconse-
guir les eines imprescindi-
bles per a la gran gesta de 
caçar un enorme mamut: 
una llança, un carro, una 
olla i llenya pel foc. La fam 
esmola l’enginy. Acon-
seguiran els cinc amics 
caçar el mamut per po-
der-se’l menjar?

Oh...
Autor: Philippe Djian
Gènere: Novel·la

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

Indesinenter
El boli

Mentre escric,
el tacte del bolígraf
s’enfila pel canell 
i l’avantbraç,
amable i delicat.
Dolça amb el paper,
ni rellisca ni s’encalla
la boleta d’acer pur
que degota suavitats,
mentre va omplint les pàgines.

Satisfent les nostres neures,
les rareses i capricis
amb el seu disseny i traç,
el bolígraf ha guanyat.
Puntes grosses, puntes fines,
amb segells d’identitat,
és un estri quasi màgic,
a favor de les butxaques,
de tothom és a l’abast.

Empanada de mamut
Autor: Jeanne Willis
Gènere: Infantil
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La Càtedra d’Estudis Medievals 2018 
sobre “La nació a l’Edat Mitjana”

 La Càtedra d’Estudis Me-
dievals Comtat d’Urgell que 
es farà els dies 11, 12 i 13 de 
juliol a la sala d’actes del Con-
sell Comarcal de la Noguera, 
versarà sobre “La nació a 
l’Edat Mitjana”, tema avui de 
plena actualitat, amb el qual 
s’aportarà l’experiència de 
l’edat mitjana en aquestes 
situacions cap al present.
 Dels motius de la temàti-
ca de la Càtedra en va parlar 
durant la presentació el ca-
tedràtic d’història medieval i 
professor a la Universitat de 
Lleida Flocel Sabaté. 
 Com cada any, prestigio-
sos estudiosos molt especia-
litzats en el tema participaran 
com a ponents de la Càtedra, 
provinents de la Universitat 
de Lleida i d’universitats 
internacionals com les de 
París-Sorbonne, Wroclaw, 

El curs d’història medieval dirigit per Flocel Sabaté 
es farà els propers dies 11, 12 i 13 de juliol a la seu 
del Consell Comarcal de la Noguera

Debrecen, Lorraine, Gieben, 
l’Acadèmia de Ciències de 
Rússia i el Consell Nacional 
de Recerca italià.
  A més de les ponències 
i els debats, s’ha incorporat 
al programa un concert de 
música amb tast de vins 
obert a tothom el dia 12 de 
juliol a les 19.30h, al claustre 
del Consell Comarcal; i una 
sortida de treball de camp el 
dia 13 de juliol a l’ermita de la 

Presentació càtedra

Pertusa, la col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, i el monestir de 
Santa Maria de Bellpuig de 
les Avellanes.
 En l’acte de presentació 
hi van participar també la 
vicepresidenta del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
Sònia Valero i l’alcalde de 
Balaguer, Jordi Ignasi Vidal 
que van coincidir en què la 
Càtedra dóna prestigi a la 
ciutat i al territori.Imatge del Curs passat
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El Balaguer de Toni Menchón comença 
la pretemporada el proper 23 de juliol

 El Balaguer va perfilant la 
plantilla per la propera tem-
porada, i la setmana passada 
va presentar dues noves 
incorporacions. La del punta 
Xavier Gomà de 24 anys, i 
provinent de l’Alpicat, que ve 
per aportar gol  i mossegada 
a la davantera vermella, i el 
lateral dret Lluís Roqué, pro-
vinent del Fraga, de la tercera 
divisió aragonesa, tot i que va 
formar-se al Lleida i la tempo-
rada 2016-17 va defensar la 
samarreta de l’Almacelles. 
Un defensa contundent que 
li agrada deixar la porteria a 
zero, i té una bona sortida i 
conducció de pilota.
 Amb aquests dos ju-
gadors, el Balaguer ja té 
17 jugadors signats a falta 
d’alguna renovació i alguna 
incorporació més, fins arri-
bar als 20 jugadors que vol 

Adrià es va presentar amb Marc i Ruben Egea

S’està acabant de perfilar la plantilla al complert 
demanada pel cos tècnic, Toni Menchón, Jordi Belló,  
Enric Farreny i Andreu Martínez

el cos tècnic dirigit per Toni 
Menchón.
 Actualment, la plantilla 
està formada pels porters 
Alfred i Marc Aceituno, 
els defenses Víctor, Joan, 
Hichem, Jordana, Rubén 
Egea i Lluís Roqué, els 
migcampistes Trota, Isaac, 
Pau, Mikel, Galcerán i Xavi 
Gabernet i els davanters 
Adrià, Marc Sánchez i Xavier 
Gomà.

Presentació de Gomà i Roqué

 El primer equp del C.F. 
Balaguer començarà els 
seus entrenaments de 
pretemporada el proper 
dilluns 23 de juliol, sota 
les ordres del nou equip 
tècnic format per Toni 
Menchón com a primer 
entrenador, Jordi Belló com 
a segon, Enric Farreny com 
a preparador físic i Andreu 
Martínez com a delegat i 
entrenador de porters.
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 Durant la Nit de l’Es-
port 2018, es va premiar 
com a millors entrena-
dors a Sergi Llurba, entre-
nador del Club Basquet 
sènior femení, i Loredana 
Dorca, entrenadora i ju-
gadora del Cudós Con-
sultors de Tennis Taula. 
El Jurat va creure oportú 
un empat entre els dos 
tècnics, per l’excel·lent 
temporada i per la feina 
feta en els darrers anys.
 Durant la Nit  de 
l’Esport també es va fer 
un reconeixement per 
la seva gestió esportiva 
al president del Centre 
Excursionista Balaguer, 
Jaume Casals ,  que 
va rebre el guardó de 
mans de l’Alcalde de la 
Ciutat, Jordi Ignasi Vidal 
i per últim es va premiar 
com a millor esportista 

Loredana Dorca i Sergi Llurba, 
reben el premi com a millors 
entrenadors de l’any 2018

Premi als millors entrenadors

La futbolista Carlota 
Gregori va rebre el 
trofeu a la millor
esportista femenina 
de base

masculí de base al porter 
de la Escola Futbol Sala 
Comtat d’Urgell, Lluís 
Inglada, i en categoria 
femenina a la jugadora 
de futbol sala Carlota 
Gregori,  per la seva 
participació al mundial 
de futsal femení amb la 
selecció catalana.
 L’acte va estar presidit 
p e r  l ’ a l c a l d e  J o r d i 
Ignasi Vidal, la regidora 
d ’ e s p o r t s  G e m m a 
Vilarasau i pel Delegat 
d’Esports a Lleida, Joan 
Segura.

La Nit de l’Esport 2018 ret homenatge 
a Juanjo Tenorio i a Joan Montoliu

 La  N i t  de  l ’Espor t 
2018 de Balaguer va retre 
h o m e n a t g e  a  J u a n j o 
Tenorio, que als seus 47 
anys ha penjat les botes, 
després de 30 temporades 
des de que va debutar en el 
Balaguer a Tercera Divisió. 

Juanjo, acompanyat dels 
seus familiars va mostrar-
se emocionat i va agrair i 
animar a tots els esportistes 
de la ciutat a continuar en el 
món de l’esport.
 També es  va  re t re 
homenatge al  que fou 

Juanjo Tenorio reben la placa

Foto de família dels guardonats

president i gran jugador 
del Club Escacs Balaguer, 
Joan Montoliu. Va recollir 
la placa el seu net Marc 
Montoliu en representació 
de la família.
 En categoria individual 
els millors esportistes 
van ser Raül Butaci del 
Pedala.cat pels seus èxits 
en els Trails i Long Trails 
i curses de resistència; i 
Natàlia Bernat en categoria 
femenina, del Runner ’s 
Balaguer, campiona de la 
Lliga Ponent
 Per equips, el guanyador 
masculí va ser l’equip de 
Duatló de l’equip balaguerí 
Pedala.cat, i en categoria 
femenina el guanyador va 
ser el Cudós Consultors de 
Tennis Taula pel seu ascens 
a Divisió d’Honor.
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Una cinquantena de joves esportistes 
al Tecni Campus del Pirineu a Rialp

 Una cinquantena de 
joves esportistes de Balaguer 
han participat des del 24 al 30 
de juny, al Tecni Camp dels 
Pirineus 2018, un campus 
esportiu de futbol, bàsquet 
i futbol sala, que dirigeix 
Juanjo Tenorio a la localitat 
pallaresa de Rialp, i que 
enguany ha arribat a la seva 
tretzena edició, organitzat 
pel Club Futbol Vallfogona 
de Balaguer amb el suport 
del Club Bàsquet Balaguer i 
el Club Futbol Sala Balaguer.
 E l s  j o v e s ,  d ’ e d a t s 
compreses entre els 6 i els 
16 anys practiquen l’esport 
escollit en dues sessions 
diàries d’entrenament i 
tecnificació, una de matí i una 
de tarda, al camp municipal 
de gespa natural de Rialp, els 
de futbol i al pavelló esportiu 
de Sort els de futbol sala 

Activitat al campus

Els nens i nenes d’edats compreses entre els 6 i els 
16 anys van compartit una setmana esportiva amb 
un equip de monitors especialitzats

i bàsquet. Tots els esports 
compten amb entrenadors 
amb titulació nacional i 
monitors especialitzats.
 El dimarts 26 de juny, els 
participants al campus van 
rebre la visita de l’entrenador 
del Balaguer la passada 
temporada, Jordi Belló i de 
l’entrenador de Futbol Sala 
Balaguer, Jaume Canal que 
van compartir una sessió 
d’entrenament amb els 

Participants al Campus

joves i van passar tota la 
jornada participant de la 
resta d’activitats del campus.
 A més dels tres esports, els 
nois i noies també gaudeixen 
d’activitats de muntanya, 
com el senderisme i la hípica, 
així com de les diferents 
instal·lacions de l’hotel 
Condes de Pallars, on estan 
allotjats, com, la piscina, 
piscina climatitzada, jacuzzi 
i mini golf entre d’altres.
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 El Balaguer Villart 
Logístic  va obtenir la me-
dalla de plata en el Cam-
pionat d’Espanya – Copa 
de la Reina celebrat a 
Antequera (Málaga) en 
una brillant actuació 
de les seves jugadores, 
confirmant-se així com 
un dels millors equips 
de tennis taula que hi 
ha actualment a l’estat 
espanyol tot i el canvi 
de jugadores d’aquesta 
temporada.
 El dia 23, en quarts 
de final, el Balaguer 
Villart Logístic es va 
enfrontar a l’Irun Leka 
Enea, 1r classificat de 
la fase de grups, al que 
va vèncer ajustadament 
per 3 a 2, amb victòries 
de Svetlana Bakhtina, 
Natalya Prosvirnina, i 

El Balaguer Villart Logístic, 
medalla de plata al Campionat 
d’Espanya-Copa de la Reina

Balaguer Villart Logístic

Van perdre la final 
de la Copa davant 
l’actual campió de la 
Superlliga femenina, 
el Girbau Vic

Prosvirnina sobre Tecla 
(3-2), classificant-se així 
per a la semifinal.
 E n  s e m i f i n a l  e l 
Balaguer es va enfrontar 
a l’UCAM Cartagena, 
a qui va vèncer amb 
molta més facilitat de 
la prevista per 3 a 0, i les 
jugadores del Balaguer 
no van poder fer res 
davant la superioritat de 
l’actual equip guanyador 
de la lliga de Superdivisió  
el Girbau Vic, caient per 0 
a 3 a la final.

Joan Mateu i Francesc Almira, entrenadors 
dels equips seniors del Bàsquet Balaguer

Presentació de Joan Mateu i Francesc Almira

Antoni Carreño ha disputat totes les 
finals després del retorn a les pistes

Joan Mateu es farà càrrec de l’equip femení mentre 
que Francesc Almira ho farà de l’equip masculí

Antonio Carreño

 Antonio Carreño ha dis-
putat dos finals aquest mes 
de juny. La primera va ser 
en el campionat de Santa 
Coloma de Farners de tercera 
categoria, caient a la final da-
vant l’holandés Haslinghuis 
per 6/1, 6/7, 6/10. El passat 
16 de juny disputà la final del 
Sánchez-Casal de segona 
categoria, caient per un doble 
3/6 davant Jaume Furió. Amb 
aquestes dues finals, Carreño 
es col·loca 43 del rànquing 
mundial majors de 80 anys.

 El Club Bàsquet Balaguer 
comença a perfilar l’equip 
tècnic per a la propera 
temporada per a la qual 
confia en entrenadors de la 
casa per dirigir els equips 
sèniors. En el cas del sènior 
femení, que fins ara dirigia 
Sergi Llurba, estarà sota les 
ordres de Joan Mateu.
 Pel que fa al sènior 
masculí, la nova temporada 
estarà dirigit per Francesc 
Almira, que substitueix 
a  Ju l ià  Peñalver  que 
va mantenir l’equip del 
Paviments La Noguera a 
Tercera Catalana, també 
acabant en una meritòria 
quarta posició.
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 Centenars d’esportis-
tes van participar el pas-
sat dissabte 30 de juny 
a la sisena edició de la 
Cursa del Foc, una acti-
vitat que esta adherida al 
pla de salut i esport que 
porta la regidoria d’es-
ports 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 

Èxit de la sisena edició de la 
Cursa del Foc de Balaguer amb 
centenars de participants

Cursa del Foc

i mobiliari urbà de la 
ciutat, com el gronxador 
a d a p t a t  q u e  e s  v a 
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.
 La cursa va coincidir 
amb la Nit del Comerç 
del centre històric, on 
els carrers es van omplir, 
ja que els comerços 
estaven oberts fins a 
la matinada, oferint 
importants descomptes, 
actuacions musicals i 
demostracions de dansa 
i també degustacions a 
preus d’oferta.

L’Ajuntament ofereix diverses activitats 
d’estiu per a totes les edats i gustos 

 Un any més la Regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament 
de Balaguer organitza  
les estades esportives 
Estiuesport, dedicades als 
nois i noies de Balaguer i 
comarca.
 Les places del primer 
torn amb la 1a activitat que 
s’està portant a terme des 
del 25 de juny fins els proper 
6 de juliol amb el Triaesprt 
que arriba a la seva 18a 

edició, estan pràcticament 
cobertes amb més de 80 
participants. 
 Com en els darrers anys 
hi ha activitats diferenciades 
en franges al llarg del dia 
i on es practiquen esports 
convencionals escollits pels 
participants com són el 
tennis, el futbol, el bàsquet, 
la gimnàstica rítmica, el 
hip-hop, el patinatge, la 
natació, el hoquei, les arts 

Participants al Triasport 2018

Triasport 2018

marcials, entre d’altres 
especialitats a les diferents 
instal·lacions esportives 
municipals. El Triaesport, 
el Camp base, l’In and out, 
el Temps afegit, l’Art Estiu, 
les Estades Infantils i el 
Jova, entre altres, formen 
el gran repertori d’activitats 
que ompliran les vacances 
escolars des del passat 25 de 
juny i fins al 7 de setembre a 
la ciutat de Balaguer.
 Un any més el programa 
inclou activitats de lleure, 
oci i  esport i ,  com en 
edicions anteriors, en totes 
les activitats els participants 
podran  accedi r  a  les 
piscines municipals d’estiu 
per poder combatre les altes 
temperatures. 
 També destaca el gran 
ventall d’activitats obertes a 
la població de Balaguer per 
conscienciar la població de 
la dinàmica i l’hàbit constant 
de l’activitat física com un 
element quotidià i diari.
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. 
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes 
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom 
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

 El món va rodant mal-
grat les malifetes que li 
estem fent, i a canvi ens 
dóna gratuïtament el que 
sols la natura ens pot donar 
encara que estiguin moltes 
vegades vestits de drames 
ben humans. Nosaltres 
en les nostres misèries tot 
ho volem embolcallar en 
grans projectes que mas-
sa vegades queden en no 
res. Ara ens hem proposat 
buidar l’Àfrica que en un 
altre temps li varem ro-
bar gent i riqueses, i com 
a propina varem deixar-la 
governada per corruptes i 
algun boig (tipus Bokassa 
i Idi Amin) dels lladres no 
cal citar cap nom i fora del 
senyor Mandela tots han 
mangonejat i pispat d’una 
forma o altra a dojo. Ara la 

El que ens toca veure
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

nostra comunitat europea 
vol ficar una mica d’ordre 
en el que ha permès es 
torcés durant anys i panys. 
Veurem les solucions que 
es donaran. Però jo voldria 
dir que comprenc l’esforç 
i la preocupació d’aquells 
que no volen cap solució. 
Per la raó que no creuen 
que siguin beneficioses 
per la seva pròpia gent i 
per les raons econòmiques 
que en bé (?) o en mal pot 
portar un fluix de població 
forçosa. De moment no es 
coneix res de les solucions, 
a banda de que jo crec que 
hi ha molts interessos ama-
gats, que beneficien a unes 
quantes organitzacions i a 
uns quants individus. No 
cal citar als polítics com ara 
podríem fer amb la senyora 

Merkel.
 Nosaltres a la nostra 
Catalunya anem veient com 
quasi no s’arranja res. Cada 
vegada que l’Honorable 
obre la boca és per ofendre 
i per donar a públic conei-
xement el seu tarannà gens 
amistós i conciliador. Ara 
cal arribar al nou de juliol 
per acabar no veient res. 
Desitjo que no sigui així.
 Si el senyor Mas va sa-
ber escollir a l’home dels 
divuit mesos (mentida 
podrida), dit Puigdemont. 
Aquest es va esmerar en 
escollir a un altre home ple 
de virtuts repetitives, i que 
es va conformar en ser el 
seu vicari. I tot el que n’hem 
tret és un cant fora de to i 
de temps, quan per l’altre 
costat el nou “Gobierno” 
sembla ficar-hi voluntat 
d’arranjar-ho en tot el pos-
sible. Però ell erre que erre 
creu que el resultat de l’1 
d’Octubre és del tot vàlid 
per fer-lo acceptar, i així 

tindríem ocasió de tenir de 
president a un fugit de la 
justícia que no ha parat de 
fer mal a tot l’Estat, a nos-
altres inclosos. Intentant fer 
el que es creia fàcil de fer i 
que no va florir per pobresa 
d’arguments, de previsió i 
de massa paraules. Ara per 
la forma que parla perd tota 
possibilitat de poder tenir 
un lideratge moral, per una 
gran quantitat de catalans. 
Aquest bon senyor dit Quim 
Torra, a on va l’arma amb la 
seva varietat de pretensions 
que no tenen fi, vol que tots 
i fiquéssim la melsa recol-
zant-lo, i crec que d’aquesta 
forma no s’aconseguirà res  
que no sigui possible, i farà 
malbé més d’un sa propòsit 
d’arribar a acords on Cata-
lunya es pugui trobar bé.
 Per l’altre costat jo ha-
gués volgut que junt amb 
els llibres que es va obse-
quiar al Rei a Tarragona; de 
la brutalitat de les forces 
de seguretat de l’1 d’Octu-

bre, el Rei l’obsequiés amb 
un disc on es fes patent el 
llenguatge que usaven els 
altres, potser recordarien a 
la seva mare i la parentela 
més propera. Ara davant 
d’un talibanisme d’una sola 
idea, millor és una educació 
com va lluir el Rei d’Espa-
nya, i que quedi constància 
de que no sóc monàrquic. 
Fa una setmana ja buscava 
gresca als Estat Units, li va 
sortir el tir ben malament. 
On deu tenir la seva mode-
ració que tot un President 
de la Generalitat se li supo-
sa ha de tenir? 
 El joc va anar com va 
anar, que diguin el que vul-
guin. Tots sabien a que ju-
gaven i el que pretenien. Els 
va anar malament, i el que 
passa tots ho hem vist. Però 
sense fer endevinalles, un 
pot dir que el Puigdemont 
no serà mai President de la 
Generalitat ni haurà Repú-
blica (en minúscula) catala-
na.

 Entrem en la darrera 
etapa de la legislatura de 
Vidal com alcalde de Ba-
laguer. L'Ajuntament, l'Ins-
titut Municipal de Progrés 
i Cultura, el Consell Co-
marcal de La Noguera i la 
Diputació de Lleida saben 
de sobres que avui en dia 
les balaguerines i els bala-
guerins no tenim un verita-

El Mercadal de Balaguer: projecte 
de ciutat
Josep Ma Castells i Benabarre, Impulsor d’ElMercadal.cat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ble projecte de ciutat que 
influeixi positivament en 
l'economia,la vida social i 
cultural dels ciutadans de 
la nostra estimada comar-
ca.
 Des del meu punt de 
vista crec que s'ha de do-
nar més visibilitat als pro-
jectes impulsats per per-
sones en risc d'exclusió i 

fer que elles en siguin les 
protagonistes perquè a ple 
segle XXI hi hauria d'haver 
la plena igualtat de drets 
per a tothom.
 Actualment faig vida a 
Lleida i veig com aquí hi ha 
nombrosos recursos soci-
als que en uns mesos s'am-
pliaran. I no pot ser que les 
balaguerines i els balague-
rins es quedin enrere en 
igualtat de drets i oportu-
nitats, com tampoc es pot 
consentir que no s'aportin 
solucions amb l'objectiu 
d'evitar que la ciutat sigui 
una ciutat dormitori.

 S'ha de seguir treba-
llant aquests afers, ja que 
la creació de nous llocs 
de treball per a col•lectius 
vulnerables és una deman-
da històrica per part de les 
diferents entitats i associa-
cions.
 Com a balaguerí, demò-
crata i activista sociocultu-
ral tinc el dret a demanar 
que es faci de forma pac-
tada una consulta popular 
sobre el futur del centre 
històric. 
 Penso que el projecte 
que jo lidero és una gran 
iniciativa i podria ser una 

solució molt interessant i 
beneficiosa pel conjunt de 
ciutadans en l'aspecte so-
cial, econòmic i per atreure 
turisme.
 Tinc l'esperança que 
pròxim govern establirà di-
àlegs amb els diferents ac-
tors de la ciutat i impulsarà 
un projecte de ciutat ambi-
ciós per tal de dinamitzar el 
comerç del centre històric 
de la ciutat. No descarto 
doncs recolzar i entrar a 
formar part de la formació 
política que presenti el mi-
llor projecte de ciutat.
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 Un total de 20 perso-
nes, el màxim d’inscrits 
possible, participen des 
de la setmana passada  
i fins al 6 de juliol en el 
taller d’arqueologia Cota 
Zero organitzat pel Museu 
de la Noguera. Es tracta 
d’un taller obert a per-
sones no professionals 
que, un any més, excaven 
al Castell Formós i, en 
concret, a la zona de la 
porta principal del Palau, 
segons destaca la directo-
ra de les excavacions, Eva 
Solanes. 
 Els objectius del taller 
són sensibilitzar els joves, 
fer una introducció al 
patrimoni de Balaguer i 
també donar a conèixer 
quina és la feina de 
l’arqueòleg.
 Paral · lelament al 
taller, es realitza l’activitat, 

20 aprenents d’arqueòleg 
participen al Cota Zero 2018 
al Castell Formós de Balaguer

Cota Zero

D’edats entre els 12 i 
els 16 anys, els nois i 
noies practiquen les 
tècniques
arqueològiques

«Obert per excavació». 
Durant aquest dies es fan 
portes obertes de 8 a 12 
per tal que els interessats 
puguin fer una visita a les 
excavacions.
 Els participants al 
tal ler fan excavació 
e s t r a t i g r à f i c a , 
documentació gràfica 
i fotogràfica, neteja i 
marcatge de materials 
arqueològics. El taller 
es realitza de 8 a 12 h 
al castell i de 12 a 14 h 
els participants van a 
refrescar-se a la piscina.

La regidoria de Joventut enceta les
activitats previstes per aquest estiu
 L’Àrea de joventut de 
l’Ajuntament de Balaguer 
presenta un altre estiu ple 
d’activitats d’oci per a joves 
i no tan joves de la ciutat de 
Balaguer i comarca.  Per 
segon any consecutiu, els 
dimarts d’estiu a partir de les 
20.30h es realitza el “Música 
& Tapes” a la terrassa 
del casal Lapallavacara. 
Concerts en directe d’estils 
musicals variats on tots 
els participants podran 
degustar tapes a 1 euro 
a càrrec de l’Associació 
Gastronòmica “Gastrobar”.
 Els dimecres de juliol 
i agost, el millor humor 
de la mà de coneguts 
humoristes serà present al 
ja més que consolidat cicle 
de monòlegs d’estiu, a la 
plaça del Teatre a partir de 
les 21.30 h.
 La novetat d’enguany 
per a les nits d’estiu seran 
les “Zumba Night Parties”, 

sessions de ball zumba 
nocturnes, on la llum, la 
música i altres sorpreses 
hi seran presents. Aquestes 
sessions, d’una hora de 
duració, es realitzaran 
els divendres al  casal 
Lapallavacara, a partir de 
les 9 de la nit, els dies 13 i 

Holi Party

Carlos del Pozo el primer monologuista de l’estiu

27 de juliol i també el 10 i 24 
d’agost. 
 La popular Holi Party 
i bany d’escuma arribarà 
el 19 de juliol a la plaça 
Mercadal.
 Ta m b é  d e s  d e  l a 
regidoria d’esports de 
Balaguer, es continuen amb 
les activitats esportives 
per les nits d’estiu. Els 
dilluns les consolidades 
caminades populars per 
la ciutat a partir de les 9 
amb sortida des de la plaça 
Mercadal. Els dimarts a 
la plaça del Morter, es fan 
classes de zumba a les 
20.15 h. Els dimecres a 
la piscina del poli es fan 
classes d’stretching a les 
20.15. Els dijous a les  20.30 
a la piscina del Secà classes 
d’aquagim. Les activitats 
són per a totes les edats.
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L’Esplai Gaspar de Portolà i les Peülles  
del Montsec fan el cim del Puigmal

 El projecte “Menja’t la 
Noguera”, que permetrà 
descobrir els productes 
agroalimentaris de gran 
qualitat i que ofereix fins 
a 15 activitats per afegir 
a l’atractiu turístic de la 
nostra comarca.
 Aquest projecte és fruit 

Menja’t la Noguera promou 
els productes de proximitat

Presentació del projecte Menja’t la Noguera

Participants a l’ascens del cim del Puigmal

Un grup d’excursionistes de les dues entitats van fer 
el cim del Puigmal, de 2910 metres al Pirineu gironí 
entre la Cerdanya i el Ripollès

de l’aliança entre els pro-
ductors d’aliments i els 
propietaris d’allotjaments 
rurals per oferir als turistes 
que visitaran la comarca 
durant els mesos de juliol 
i agost aquesta varietat 
d’experiències en contacte 
amb el món agrari.

 El centre Esplai Gaspar 
de  Porto là  juntament 
amb el club excursionista 
Les Peülles del Montsec, 
van organitzar el passat 
diumenge, la tradicional 
sortida al Pirineu, que 
aquest any els va dur al 
cim del Puigmal. 
 El Puigmal és un pic 
de 2.910 m situat entre 
les comarques de l’Alta 
Cerdanya i el Ripollès.
 L a  c o m p a n y o n i a  i 
les ganes de gaudir de 
la natura són els pilars 
fonamentals per a que la 
ruta pirinenca sigui tot un 
èxit, tal i com va ser, entre 
els membres de les dues 
associacions excursionistes 
i esportistes que van agrair 
la participació a tots els 
companys i companyes, i 
amb ganes de repetir.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
-----------------------------------
ES BUSCA auxiliar 
administrativa per 
treballar en una as-
sessoria a mitja jor-
nada. Imprescindible 
nocions de compta-
bilitat, nivell correc-
te de català i castellà 
i domini de Word i 
Excel. Interessades 
trucar al 973448579 o 
620263932.
------------------------------------
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.
-----------------------------------

ES PRECISA auxiliar 
administratiu per fer 
tasques d’administra-
ció a Balaguer. Jornada 
complerta i incorpora-
ció immediata. Interes-
sats enviar currículum 
a l’adreça electrònica: 
oficines2018@hotmail.
com
-----------------------------------
SE OFRECE señora 
para cuidar gente ma-
yor o hacer trabajos 
de limpieza. Trabajos 
en Balaguer y también 
cercanías. Disponibi-
lidad de horario y car-
net de conducir. Con 
experiencia. Razón: 
688264707.
------------------------------------
ES DONEN classes 
particulars de música 
(classes de llenguatge 
musical i també de pia-
no). Interessats trucar 
al: 669117026.
------------------------------------ 
PROFESSIONAL im-
parteix classes de di-
buix tècnic i artístic per 
accés a Arquitectura, 
Arquitectura Tècnica, 
Formació Professio-
nal d’Edificació i Obra 
Civil i Batxillerat Artís-
tic. Truqueu per infor-
mar-vos al: 627242500.
-----------------------------------

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
------------------------------------
VENTA/LLOGUER de 
pàrkings tancats al 
c/ Passatge Doctor 
Panadés, 1 de Torrefar-
rera. Raó telèfons d’in-
formació: 629715431-
629310479.
------------------------------------
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.
-----------------------------------

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.
------------------------------------
MIAMI PLATJA, es 
lloga apartament a 
l’Agost. Dos  habi-
tacions,  ascensor. 
A 100 metres de la 
platja. Preu: 375€/set-
mana. Contacte Laia: 
675856512.
-----------------------------------
VENTA XALET unifa-
miliar a 6 minuts de 
Balaguer. Parcel·la ur-
banitzada amb tots 
els serveis. Situació 
excel·lent. Amb bones 
vistes. Raó: 679212459.
------------------------------------
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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
19.38 (8) 20.04
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.
15.18 “ 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.
09.20                     PONTS                                           diari 
13.35 “                                           dl. a dv.  
16.50           “ diari
19.10  “                                           dl. a dv.
13.17      AGRAMUNT                              dl. a ds.
19.17 “                                          dl. a dv.

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI 
14.20                      ESTERRI D’ÀNEU                       dl. a dv.
19.10  “                                        dissabte
20.40                        “                                 dl. a dv.+dg.
07.20  ÀGER                                       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 3/07/2018.

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 28 de juny a les 8 de la tarda del 5 de juliol  MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 5 de juliol a les 8 de la tarda del 12 de juliol  DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 12 de juliol a les 8 de la tarda del 19 de juliol  ALDAVÓ

** Els horaris de trens canvien constantment. Aconsellem confirmar horaris al 
web www.fgc.cat .Horaris de trens actualitzats el 3/07/18.
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