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 Fa uns dies ha arribat aquella època de l’any tan espe-
rada pels consumidors, LES REBAIXES. La gent es torna 
boja, a les 9 del matí la multitud espera a que obrin les 
botigues, i comencen les cues immenses per pagar i una 
gran quantitat de persones pel carrer, per trobar aquell 
article que desitgen a un preu inferior.
 Però les rebaixes no són sempre positives, l’únic be-
neficiari és el botiguer, però depèn de si la botiga és parti-
cular o forma part d’una franquícia. I els consumidors, si 
no van amb una idea clara del que volen, acaben agafant 
un seguit d’articles que no utilitzaran o simplement que 
no els fa falta.
 Des d’un primer moment sembla que el beneficiari 
de les ventes durant les rebaixes sigui el botiguer, però 
en molts casos no és així, per exemple, totes les cadenes 
de roba «Bershka, Oysho, Zara, Pull and Bear…» formen 
part del grup Inditex, els beneficis d’aquestes botigues 
van dirigides al director general. Les botigues que són 
franquícies veuen rebaixat el seu percentatge de benefici. 
En canvi, en una botiga particular, tots els beneficis van 
pel propietari d’aquesta.
 Moltes vegades, amb les ganes de comprar compul-
sivament pels nous preus més barats, els consumidors 
compren coses que no utilitzaran.
 D’altra banda, els consumidors es veuen afectats 
d’una manera indirecta. Les persones esperen les rebai-
xes amb ganes, però el que passa moltes vegades és que 
els productes s’esgoten o no trobes la talla o el color, això 
sempre passa. Una altra cosa que passa és que els con-
sumidors es veuen afectats amb les ganes de comprar 
compulsivament pels nous preus més barats que hi han, 
d’aquesta manera es compren coses, com ja he dit abans 
que no s’utilitzaran o que no agraden. Les botigues no 
tenen sempre tots els articles rebaixats, així molta gent 
va a l’apartat «nova temporada», que normalment es a 
preu més alt i sempre es veu influït a comprar en aquest 
apartat perquè hi ha totes les talles, colors, etc…Verita-
blement les rebaixes duren 2 mesos, però en els primers 
dies o com a molt les primeres setmanes, ja s’han acabat 
els articles rebaixats. 
 Balaguer celebrarà el proper divendres 3 d’agost un 
nou Mercat de les Rebaixes d’estiu al passeig de l’Esta-
ció, amb la participació d’una trentena d’establiments lo-
cals que oferiran als clients els seus productes rebaixats 
de preu. Que tingueu sort i trobeu aquell producte que 
necessiteu a un preu rebaixat.
 Bon Mercat de les Rebaixes 2018.

De Rebaixes
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230 embarcacions i vora 1.800
tripulants a la Transsegre 2018

Sant Llorenç

 Els navegants de la 
Transsegre van combatre 
aquest  passat  cap de 
setmana els més de 35 
graus que es van registrar 
a Balaguer amb una gran 
guerra d’aigua.
 Prop de 1.800 tripulants 
i  230 barques van ser 
l e s  e n c a r r e g a d e s  d e 
protagonitzar la 34a edició. 
Enguany l’organització es 
va veure obligat a retallar un 
tram de la segona etapa del 
diumenge, degut a l’elevat 
cabal del riu que en aquests 
darrers mesos ha tingut 
el riu, i que per qüestions 
de seguretat es va decidir 
escurçar.
 Un any més la festa de 
l’estiu més important de les 
Terres de Lleida, va aplegar 
gent de tot arreu.

Milers de persones omplen la festa de 
baix al riu amb “La pegatina”

Festa del dissabte nit

 Així mateix, el consistori 
i l’organització de la festa 
debat ran  manteni r  la 
celebració en les mateixes 
dates d’aquest any, que s’ha 
ajornat per no coincidir amb 
el Canet Rock i per l’elevat 
cabal  del  r iu  aquesta 
primavera. La presidenta 

de la Transsegre, Gemma 
Guarné, va apuntar que 
aquesta edició ha estat 
una de les que ha reunit 
més persones en els actes 
programats i va assenyalar 
que estudiaran implantar 
un nou recorregut, perquè 
la baixada d’enguany va 

 La passada setmana 
al CEI es va fer la entrega 
dels 38 premis de la cam-
panya de dinamització 
del comerç de proximitat 
“Barris antics, molt per 
descobrir molt per oferir” 
a la qual Balaguer ha 
participat per tercer any 
consecutiu. 
 També s’ha fet la en-
trega al comerç guanya-
dor del centre històric 
que en aquest cas ha 
estat per a la Copisteria 
Manhattan.   
 Durant el mes de 
juny, en una setante-
na d’establiments, per 
cada compra, el client 
rebia una butlleta per 
participar en el sorteig 
de diferents premis que 
consistien en experiènci-
es gastronòmiques, nits 
d’hotel, visites guiades o 
entrades per espectacles 
als 37 municipis que han 
participat en la campa-
nya. L’objectiu d’aquesta 
campanya és dinamitzar 

Lliurament dels premis de la 
campanya “Barris antics, molt 
per descobrir, molt per oferir”

Lliurament dels premis

En total es van lliurar 
38 premis a clients 
dels comerços de 
Balaguer que podran 
gaudir d’una visita

el comerç de proximitat 
i alhora potenciar el 
turisme en els nuclis 
antics dels municipis, 
també, potenciar el tu-
risme en totes aquestes 
ciutats participants on 
els guanyadors podran 
visitar i gaudir d’elles.  
 Aquesta campanya, 
està impulsada per la 
Generalitat, Pimec i les 
quatre diputacions. A 
nivell de Catalunya han 
participat prop de 2.000 
comerços i més de 30 
associacions de comer-
ciants.
 A la comarca de la 
Noguera, han participat 
els municipis Artesa de 
Segre i Balaguer. 

ser més curta del que és 
habitual (en lloc de sortir 
del partidor de Gerb, les 
barques van partir de la 
confluència del Sió amb 
el Segre) i va permetre 
“guanyar en seguretat”. El 
premi a l’embarcació més 
original va ser per a “La 
Ramona”, que simulava un 
tractor.
 C a l  d e s t a c a r  e l s 
milers de persones que 
van participar del concert 
del dissabte al vespre, 
amb l’actuació del grup 
Kasonronda, l’espectacle 
de les Bèsties Feréstegues 
i el grup La pegatina, com 
a cap de cartell, que va fer 
ballar a tots els joves i no 
tant joves presents al parc 
de la Transsegre, fins les 
tres de la matinada, deixant 
pas a Rocktanbuls i Dj. 
Nando Dixcontrol.

El públic, més nombrós que mai va omplir els
marges del riu Segre des de Camarasa a Sant
Llorenç el dissabte i de Balaguer, el diumenge
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 L’Associació de Co-
merciants de Balaguer 
ACB prepara XXIV Edi-
ció  Mercat de les Rebai-
xes d’estiu de Balaguer 
al Passeig de l’Estació, 
en el tram de la plaça de 
la Sardana fins a l’està-
tua de Gaspar de Portolà.
 Es farà el divendres 3 
d’agost i comptarà amb 
més de 30 parades al 
Passeig de l’Estació de la 
ciutat i amb un horari de 
10 del matí a 2/4 de nou 
del vespre. 
 L’ A s s o c i a c i ó  d e 
Comerciants de Balaguer 
ACB 2021, organitza així 
u n a  n o v a  e d i c i ó 
d’aquesta convocatòria 
«mol t  implantada  i 
esperada pels clients i 
consumidors, on l’oferta 

El proper 3 d’agost es celebrarà 
una nova edició del Mercat de 
les Rebaixes d’Estiu

i els descomptes són 
molt bons i producte 
de temporada» amb 
u n a  v a r i a d a  o f e r t a 
d e  p r o d u c t e s  c o m 
r o b a  h o m e - d o n a , 
llenceria, sabates, roba 
juvenil infantil, per la llar, 
complements, ferreteria 
i  objectes de regal , 
joguines entre altres. 
 L’objectiu del mercat 
és donar sortida als 
estocs de temporada 
a m b  e s p e c t a c u l a r s 
preus rebaixats que 
van del 50% al 70% i 
finalitzant la campanya 
de rebaixes, donant valor 
als propis comerços i 
posant  de re l leu la 
vitalitat i qualitat del 
comerç de la capital de 
la Noguera.

Uns 200 joves entre 12 i 17 anys
participen al programa JoVa a la Noguera

Projecte JoVa a Castelló

 G a i r e b é  2 0 0  j o v e s 
d’entre 12 i 17 anys de 15 
poblacions de la Noguera 
participaran aquest estiu en 
la setena edició del projecte 

Convocada la sisena edició del concurs 
de fotografia per instagram

Concurs de fotografia a Instagram

 Aquest dissabte, 7 de 
juliol, comença «#Estiu a la 
Noguera», la sisena edició 
del concurs de fotografia a 
Instagram de l’Oficina Jove 
del Consell Comarcal de la 
Noguera. La iniciativa vol 
captar l’atenció dels i les 
joves a través de les xarxes 
socials i consisteix en penjar 
instantànies originals de les 
seves vivències o activitats 
de lleure i oci dutes a terme 
durant l’estiu a la comarca, 
a  t ravés de l ’et iqueta 
#estiunoguera18.
 L’autor de la fotografia 
que acabi rebent més 
«likes» tindrà un premi 
consistent en una nit de 
franc per a dues persones 
(amb esmorzar inclòs) en 
qualsevol dels 50 albergs de 
la Xarxa Nacional d’Albergs 
Socia ls  de  Cata lunya 
(Xanascat).

 L a  m e c à n i c a  d e l 
concurs es basa en seguir 
el perfil de l’Oficina Jove 
del Consell comarcal de la 
Noguera (@OJNoguera) 
i penjar les fotografies a 
Instagram  fins el proper 23 
de setembre amb l’etiqueta 
#estiunoguera2018. Un dia 

després, el 24 de setembre, 
es publicaran totes les fotos 
presentades al compte 
de facebook de l’Oficina 
Jove i fins l’1 d’octubre, la 
imatge que acabi rebent 
més «m’agrada» serà la 
guanyadora del concurs i 
s’endurà el premi.

JoVa (Joves i Valors) de 
l’Oficina Jove del Consell 
Comarcal de la Noguera. 
El JoVa consisteix en oferir 
als joves la possibilitat de 

dur a terme activitats de 
voluntariat durant l’època 
estival per millorar espais 
del seu municipi a partir de 
les seves pròpies propostes 
i les necessitats dels seus 
respectius ajuntaments.
 Els joves participants en 
el JoVa hauran de destinar 
al projecte un mínim de 
40 hores repartides entre 
els mesos de juliol i agost. 
Les principals accions 
que es duran a terme en 
el marc d’aquest projecte 
són l’adequació d’espais 
municipals, col·laboracions 
en l’organització d’activitats 
munic ipa ls  o  a tenc ió 
en punts d’ informació 
municipals. Al finalitzar el 
projecte fan una sortida  a 
Port Aventura  amb tots els 
participants de la comarca.

Mercat de les rebaixes de l’any passat
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La Noguera signa amb Aspid el servei 
de teleassistència fins el 2022

Servei de Teleassistència

El servei permet donar resposta immediata a les 
persones grans i dependents que viuen soles, tant 
sols prement un botó de la medallla o pulsera

Crisi Perpètua ofereix classes de teatre 
i expressió corporal durant l’estiu

Crisi Perpètua

 L a  c o m p a n y i a  d e 
comèdies Crisi Perpètua 
de Balaguer ofereix aquest 
estiu classes de teatre 
d ’ e x p r e s s i ó  c o r p o r a l , 
dicció i interpretació entre 
d’altres, per ampliar les 
ofertes d’activitats de cara 
a les vacances escolars dels 
joves.
 Aquestes s’impartiran 
els dimarts i divendres a 
la tarda, del 17 de juliol al 
31 d’agost a participants a 
partir de 8 anys.

 La Coral Sant Jordi 
va iniciar la setena edició 
del cicle Juliol de Música 
i Poesia de Balaguer 
amb una proposta de 
música coral catalana 
amb motiu del 70è ani-
versari de la fundació del 
cor.    
L’escenari d’aquest con-
cert inaugural va ser 
al convent de Sant Do-
mènec, la Coral Sant 
Jordi, dirigida per Oriol 
Castanyer va interpretar, 
cançons dels pioners de 
la música coral del nos-
tre país i també, s’han 
pogut escoltar cançons 
d’alguns representants 
de les últimes generaci-
ons de creadors. 
 La Coral Sant Jordi, 
està integrada per una 
trentena de cantaires 
fidels a l’esperit del seu 
fundador, Oriol Martorell.
 Aquest 15 de juliol, 
el cicle ha continuat 
a q u e s t a  v e g a d a  a l 
monestir  cistercenc 
de  Santa  Mar ia  de 

Continua el Cicle Juliol de
Música i Poesia al Monestir de 
Santa Maria de les Franqueses

Cicle “Juliol de Música i Poesia”

Espectacle La Flauta 
virtuosa amb la
participació de
membres de la
Crisi Perpètua

les Franqueses amb 
l’actuació «La flauta 
v i r t u o s a »  a  c à r r e c 
d e  D i a t e s s a r o n , 
l ’espectacle ,  també 
v a  c o m p t a r  a m b 
l a  p a r t i c i p a c i ó  d e 
membres del grup de 
teatre de Balaguer Crisi 
Perpètua Companyia de 
Comèdies.
 La següent actuació 
serà el proper 22 de 
juliol a les 20 h del 
vespre a Santa Maria 
de les Franqueses, amb 
l’actuació Mireia Prats, 
Javier Lázaro, Sílvia 
Ricart  i Jesús Agelet 
sota el títol d’Entre dos 
silencis. . .  de Maria-
Mercè Marçal, en motiu 
del seu 20è aniversari.

 El Consell de la Noguera 
i ASPID de Lleida han 
signat el contracte per 
a la gestió del Servei de 
Teleassistència Domiciliària 
a la comarca de la Noguera 
per al període 2018-2022, 
prorrogable per 2 anys més. 
 Aquest és un servei 
d ’ a t e n c i ó  a d r e ç a t 
a  p e r s o n e s  g r a n s  i  
dependents que viuen soles. 
Consisteix en la instal·lació 
d’una central domèstica 
d ’ a l a r m a  c o n n e c t a d a 
permanentment i mitjançant 
la línia telefònica amb 
un centre de control que 
permet, davant una situació 
urgent i només prement un 
botó d’un medalló o d’una 
polsera, establir contacte 
verbal amb la central, que 
donarà resposta immediata.
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Santalinya serà l’escenari de 
diferents exposicions entre el 
28 de juliol i el 5 d’agost

Santalinya

Inici de festes majors amb la festa major 
de la Ràpita aquest cap de setmana
 Aquest cap de setmana  
dels dies 20, 21 i 22, la Rà-
pita celebrarà la seva festa 
major habitual al mes de 
juliol.
 Els actes començaran 
el divendres a la nit amb 
un sopar de germanor a 
la plaça Santa Margarida. 
En acabar començarà la 
sessió de ball de nit amb 
l’orquestra Banda Sonora. 
Seguirà la marxa nocturna 
amb una sessió de música 
amb discomòbil.
 Dissabte a la tarda i fins 
a les 7 del vespre hi haurà 
un parc inflable aquàtic a la 
plaça Santa Margarida. Se-
guirà una festa de l’escuma 
de colors. Ja de cara a la nit, 
a partir de les 12, hi haurà 
l’actuació de l’orquestra 
Tropical. Després ja entrada 
la matinada, Dj. Kate Ear.
 Diumenge el dia festiu 

començarà amb la missa 
de festa major per la tarda 
a l’església la Sagrada Fa-
mília. A les 7 del vespre hi 
hauran divermanualitats a 
la plaça Santa Margarida 
amb tallers i pinta-cares. A 

les 20 h del vespre hi haurà 
ball fi de festa amb l’orques-
tra Excelsior. Ja serà a les 
10 de la nit que es farà el 
castell de focs artificials, fi 
de festa major, donant per 
acabats tots els actes.

L’orquestra Banda Sonora  divendres a la nit

PROGRAMA D’ACTES  
DE LA RÀPITA

Divendres dia 20
22.00 Sopar de germanor 
a la plaça Santa Margarida.
23.00 Ball de nit amb l’or-
questra Banda Sonora. En 
acabar començarà la disco-
mòbil.

Dissabte dia 21
16.00 Parc inflable aquàtic 
a la plaça Santa Margarida 
(fins a les 19 h) a la plaça 
Santa Margarida.
19.00 Festa de l’escuma de 
colors.
00.00 Actuació de l’orques-
tra Tropical.
02.30 Dj Kate Ear.

Diumenge dia 22
18.00 Missa de festa major 
a l’església de la Sagrada 
Família.
19.00 Divermanualitats a 
la plaça Santa Margarida, 
pinta-cares i tallers.
20.00 Ball fi de festa amb 
l’orquestra Excelsior.
22.00 Castell de focs.

 Santa Linya acull 
una iniciativa artística 
durant el darrer cap de 
setmana de juliol i pri-
mer cap de setmana 
d’agost, els dies 28 i 29 
de juliol i 4 i 5 d’agost, a 
l’estudi d’Antoni Cama-
rasa Benseny, anomena-
da “Exposició a l’hort”. 
Una trobada d’artistes 
en que cada artista por-
tarà les seves obres.
 Àlvar Farre de Linyola, 
Antoni Camarasa i Elies 
Seguí de Santalinya, 

Josep Talamonte d’Os 
de Balaguer i Víctor 
Pedra d’Alberola.
 La idea es promo-
cionar a través d’aquests 
esdeveniments l’obra 
d’artistes de la Noguera 
i el coneixement turístic 
d e l s  i n d r e t s  d e l s 
voltants.
 Els organitzadors 
esperen poder repetir-
ho cada any i ampliar 
la participació a tots 
els artistes que vulguin 
assistir.
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Os de Balaguer celebra la Festa Jove 
aquest dissabte 21 de juliol

Band The Cool

Concert a l’església de Sant Miquel de 
Camarasa aquest dissabte

Església de Sant Miquel de Camarasa

 Aquest dissabte 21 
de juliol, a les 21 h del 
vespre, l’església de Sant 
Miquel de Camarasa, serà 
l ’encarregada d’acollir 
un concert i servir com 
a  escenar i  d ’aquesta 
representació.
 Amb l ’obra,  “Entre 
dos silencis”, que serà 
interpretada per Mireia 
Prats (Mezzosoprano), 
Javier Lázaro (Baríton), 
Marta Mesalles (piano) i 
Jesús Agelet (rápsode).

 Vilanova de la Sal, ce-
lebrarà la seva festa ma-
jor del 27 al 29 de juliol. 
Divendres començaran 
els actes amb el sopar 
de germanor i seguit 
d’havaneres amb Veus 
del Sió. A continuació  
ball de nit amb Mambo 
Grup i disco mòbil.
 Dissabte a les 17 h 
concurs de botifarra i 
després festa de l’escu-
ma amb colors. El ball 
de tarda i de nit serà 
amenitzat per l’orquestra 

Vilanova de la Sal estarà de 
festa major els dies 27, 28 i 
29 de juliol

Quartz. Ja serà a partir 
de les 00.30 h la happy 
hour seguit del concert 
jove amb La Cosa Nos-
tra fins ben entrada la 
matinada.
 Diumenge a les 12 h, 
missa de festa major. A 
les 13 h balls populars i 
sardanes a la plaça ma-
jor. A les 16 h gimcana 
pels carrers del poble. 
A les 20 hi haurà ball 
de tarda amb el duo 
Jalaysa com a fi de festa 
major.

 Aquest dissabte 21 
de juliol, Os de Balaguer 
celebra la Festa Jove, amb 
una Festa dels anys 80, a la 
Plaça de la Font a partir de 
les 12 de la nit.
 Tot seguit serà el torn 
del grup de versions Band 
The Cool, que amenitzaran 
el ball i aportaran les seves 
versions de temes coneguts 
per tothom, dels anys 80. 
Per acabar la festa nocturna 
fins altes hores de la mati-
nada, música jove per estar 
al dia.
 U n a  f e s t a  q u e  j a 
comença a ser vital en els 
estius de la comarca.

La Cosa Nostra dissabte a la nit
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L’Ajuntament de GERB,
convida a tothom a gaudir

dels actes de la FESTA MAJOR
de Sant Salvador,

els dies 2, 3, 4, 5 i 6 d’agost

Programa d’Actes de Gerb
DIJOUS dia 2
21.00 Pregó de festa major a càrrec l’Associació
 de Dones de Gerb. A continuació, Concurs
 de Truites i ball pel Jovent del poble.

DIVENDRES dia 3
20.00 Partit de bàsquet Els Joves contra El Jovent.
23.00 Festa dels 80/90 Gintonic amb Dj Quelo al 
 Camp de Futbol.
01.30 Grup de versions Rocktambuls.
04.00 Disco Mòbil Galaxy amb Dj fins a les 06.30 h.

DISSABTE dia 4
18.00 Festa Holy Party al Camp de Futbol.
23.30 Orquestra Quartet Premium.
01.15 Grup de versions Hotel Cochambre.
03.15 Disco Mòbil Galaxy amb Dj fins a les 06.30 h.

DIUMENGE dia 5
20.00 Grup orquestral Al&Ma al Camp de Futbol.
 A continuació sopar de germanor, amb
 escala en-hifi, castell de focs i ball fi de festa
 amb el grup orquestral Al&Ma.

DILLUNS dia 6
12.00 Missa en honor al patró Sant Salvador. Al 
sortir Vermut per a tothom.

Gerb celebrarà el primer cap de
setmana d’agost la seva festa major

 La localitat de Gerb 
celebra la seva Festa Major 
dedicada a Sant Salvador, 
començant les festes ma-
jors del mes d’agost de la 
comarca de la Noguera, del 
2 al 6 d’agost, amb actes per 
tots els gustos i edats, amb 
varietat d’activitats.
 La festa començarà  el 
dijous, amb el pregó de 
festes, que enguany anirà 
a càrrec de l’Associació de 
Dones del poble. Seguit del 
popular concurs de truites 
que any rere any organitza 
l’Associació de Dones i es fa 
al camp de futbol. Després 
hi ha ball amenitzat pel 
jovent del poble.
 L’endemà, divendres, hi 
haurà partit de bàsquet, Els 
joves contra El jovent. La 
gran festa dels 80/90 amb 
DJ Quelo a partir de les 23 h. 
Seguit del grup de versions 
Rocktambuls i tancarà la 

Disco Mòbil Galaxi amb Dj.
 El dissabte arribarà la 
Festa Holi Party a les 6 de 
la tarda al camp de futbol. A 
la nit, a partir de les 11, les 
actuacions del Quartet Pre-
mium, del grup de versions 
Hotel Cochambre i tancarà 
la Disco Mobil Galaxy amb 
Dj.
 El diumenge serà el torn 
cap a les 20 h del vespre, 
amb ball de tarda amb el 
Grup Orquestral Al&Ma. 
Scala en Hi-fi amb els Joves 
de Gerb i seguit de sopar 

de germanor al camp de 
futbol. El tradicional castell 
de Focs i s’acabarà amb el 
grup AL&MA.
 Dilluns, dia del Patró de 
Sant Salvador, amb missa 
en el seu honor. En acabar 
vermut per a tothom.
 Cada any Gerb dóna el 
tret de sortida a les múl-
tiples festes majors dels 
pobles de la comarca de la 
Noguera, que durant aquest 
mes celebren  les festes 
majors d’estiu fent partícips 
a la gents dels pobles veïns.

Hotel Cochambre dissabte a la nit

Gerb enceta les festes 
majors del mes d’agost 
celebrant-se el primer 
cap de setmana
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L’Hostal Nou - La Codosa celebra la seva 
festa Major del 27 al 29 de juliol
 Els propers dies 27, 28 
i 29 de juliol, L’Hostal Nou 
i La Codosa celebraran la 
seva Festa Major, que co-
mençarà el divendres amb 
un sopar popular a partir 
de les 21.30 del vespre. El 
pregó anirà a càrrec del 
balaguerí Francesc Canosa 
a les 23.45 h. Tot seguit es 
celebrarà la festa “40 anys 
d’èxits” amb la col·laboració 
dels Dj’s Alfonso, Víctor 
i Ramón. El dissabte, hi 
haurà festa de l’escuma 
pels més petits i després 
una sessió de màgia amb 
Lo Pau Segalés. Al vespre, 
Lo Pau de Ponts amenitza-
rà la vetllada abans de fer 
la llonganissada popular  
amb  Màgia d’Aprop. A les 

12 de la nit, el Quintet Alea, 
donarà pas al ball de nit.
 El diumenge donarà 
pas amb un vermut gratuït 
amb la companyia d’en 

Brau Lee&Ben Ji. Ja serà 
al vespre quan hi haurà el 
ball de tarda amb el Quartet 
Voramar a partir de les 20 h 
del vespre.

Actuació de Lo Pau de Ponts dissabte

PROGRAMA D’ACTES  
DE L’HOSTAL NOU I LA 
CODOSA

Divendres dia 27

21.30 Sopar popular.
23.45 Pregó a càrrec d’en 
Francesc Canosa.
00.00 Fe s t a  “ 4 0  a n y s 
d’èxits” amb la col·laboració 

dels Dj’s Alfonso, Víctor i 
Ramón.

Dissabte dia 28

18.00 Festa de l’escuma.
19.00 Màgia amb Lo Pau 
Segalés.
20.30 Actuació de Lo Pau 
de Ponts.
22.00 Llonganissada popu-

lar amb Màgia d’Aprop.
00.00 Ball de nit amb el 
Quintet Alea.

Diumenge dia 29
12.30 Vermut gratuït amb 
la companyia d’en Brau 
Lee&Ben Ji.
20.00 Ball de tarda amb 
Quartet Voralmar.

 L’ a j u n t a m e n t  d e 
Montgai fa una crida a fa-
mílies amb nens i nenes 
d’entre 0 i 3 anys perquè 
inscriguin els seus fills a 
la guarderia municipal
 La llar ha comptat 
aquest curs passat amb 4 
alumnes però en aquests 
moments només hi ha 
una inscripció i segons 
l’alcalde, Jaume Gilabert, 
es tan  fent  to ts  e ls 
esforços possibles per 
evitar el tancament del 
centre. Segons l’alcalde, 
seria una llàstima perquè 
la guarderia ofereix 
una gran qualitat i una 
atenció personalitzada.
 Segons el mateix 
Gilabert, per continuar 
mantenint la guarderia 
o b e r t a  c a l d r i a  q u e 
almenys hi hagués tres 
nens o nenes inscrits.

Montgai fa una crida a la
inscripció de nens i nenes a la 
guarderia municipal

Guarderia de Montgai

De moment només hi 
ha un alumne inscrit 
i en farien falta dos 
més per evitar-ne el 
tancament

 A banda de l’atenció 
personalitzada, segons 
J a u m e  G i l a b e r t ,  l a 
llar ofereix servei de 
m e n j a d o r,  u n  p r e u 
assequible, un espai 
magnífic i  una gran 
professionalitat.
 L a  g u a r d e r i a 
municipal de Montgai 
fa tres anys que està 
oberta dins de l’escola 
La Colomina. El servei 
es va estrenar a través 
dels convenis amb la 
General i tat  que fan 
possible integrar les llars 
a les escoles.
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Els free-tours s’amplien amb el Sant 
Crist, les Franqueses i Sant Domènec

Visites guiades per Balaguer

Els free-tours comencen a les 10.30 h, davant de 
cada monument i se sumen a les visites del dissabte 
tarda pel conjunt monumental de Balaguer

Una nova edició de la Holy 
Party aquest dijous

Holy Party aquest dijous a la plaça Mercadal

 Aquest dijous 20 de 
juliol es celebrarà per 
segon any consecutiu 
una Holy Party a la plaça 
Mercadal a partir de les 
19 h de la tarda. 
 L’any passat la re-
gidoria de joventut va 
celebrar aquesta festa 

una al mes de juliol i 
ua altra al mes d’agost, 
amb un nombrós públic 
entre nens i joves que 
van omplir la plaça Mer-
cadal de colors. La festa 
està acompanyada de 
música i acaba amb un 
bany d’escuma.

 E l s  f r e e - t o u r s  d e 
Balaguer s’amplien al Sant 
Crist, les Franqueses i Sant 
Domènec. 
 El servei de free-tours 
al  patr imoni turíst ic i 
monumental de Balaguer 
s’amplien durant els mesos 
de juliol i agost, i ofereixen 
v is i tes  gu iades  ent re 
setmana a tres monuments 
q u e  n o r m a l m e n t  n o 
s’inclouen als circuïts 
turístics de la capital de 
la Noguera: el Monestir 
Cistercenc de Santa Maria 
de les Franqueses tots els 
dimecres d’estiu, el Convent 
gòtic del Sant Domènec i el 
seu claustre, tots els dijous, 
i el Santuari del Sant Crist 
tots els divendres. 
 L’activitat comença a 
les 10.30 del matí davant de 
cada monument.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Un cadàver sense els 
seus ulls de color verd in-
tens. Ulls maragda. El botí 
de l’assassí de la Mariona 
Costa, becària de la Uni-
versitat de Lleida. Mentre 
l’agent Roure, mosso d’es-
quadra, intenta resoldre el 
cas, s’obre una guerra pel 
càrrec de rector, una pro-
fessora amant de la víctima 
rep un encàrrec per escriu-
re una biografia surrealista 
i un periodista intenta esca-
tir la veritat. Tot en una Llei-
da on el passat és molt més 
important del que sembla i 
on la troballa d’un quadre 
de Xavier Gosé complica 
encara més les coses en 
l’impactant debut en el gè-
nere negre de Marta Alòs. 

 La Irene Wagner du 
una vida acomodada amb 
el marit i els seus dos fills. 
Tanmateix, després de 
vuit anys de matrimoni, 
els balls, el teatre, l’òpera 
i altres activitats socials li 
semblen banals i anodines. 
Així, més per fantasia novel-
lesca que per autèntic de-
sig, comença una relació 
amb un jove pianista. De 
sobte, és descoberta quan 
surt del pis del seu amant 
i la Irene es veu obligada a 
cedir a un terrible xantatge. 
El terror que el seu marit 
l’enxampi i la possibilitat de 
perdre tot el que posseeix 
i que, com descobreix ara, 
s’estima i necessita tant, la 
sumirà en un malson.

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

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

Ulls maragda
Autor: Marta Alòs
Gènere: Novel·la intriga

 Els dos protagonistes 
d’aquesta història, Satur 
i Jero, viuen tranquils en 
una casa al prat i tenen 
quinze ovelles. Aquesta 
tranquil·litat es veurà in-
terrompuda quan diver-
sos dels seus animalets 
desapareixen. Però no 
serà fins que trobin a fal-
tar la tercera ovella que 
decideixen que allò no po-
dia continuar i  per atra-
par el lladre ideen un pla 
molt astut. Ho aconsegui-
ran? Un conte imaginatiu 
i amb una solució sorpre-
nent. Roberto Mezquita i 
Mar Ferrero ens expliquen 
aquesta història tan origi-
nal inspirada en un conte 
tradicional ucranià.

Por
Autor: Stefan Zweig
Gènere: Novel·la

Ovella de fusta
Autor: Roberto Mezquita
Gènere: Infantil (+5)

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

Indesinenter
Endreç

A l’escaire del teulat
hi ha un colomet 
girant sobre l’instint
del propi zel sense parar.
Espera per merèixer. 

La teulada mai no es queixa
d’aguantar sol i serena,
pluges descompassades,
les geleres de l’hivern
o les traces d’un ocell.  
Li són carícia.

Riu avall, l’aigua,
essent riu,
no sap que ella és el riu.
Valent-se’n,
ignora que se’n val.

La natura és la consigna
del teulat, el riu i l’au.
Des d’ella fan la vida.
Quin mal els pot fer mal?
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6 atletes del Pedala.cat
aconsegueixen ser finishers a 
la “Ironman” de Vitoria

Participants del Pedala.cat

El Balaguer tanca la plantilla i començarà 
la pretemporada el dilluns 23 de juliol

 El club Futbol Balaguer 
va presentar la setmana 
passada la incorporació de 
Sergi Reig Viladegut com 
a coordinador del futbol 
base. Reig, ja havia estat 
jugador del primer equip la 

temporada 2009-2010. 
 Actualment, i des de fa 
uns anys exercia les tasques 
d’entrenador de base al 
Lleida Esportiu Terraferma. 
Durant la presentació, 
Reig ha anunciat  una 

Presentació d’Aleix Llusà

Presentació del nou coordinador de la base, Sergi Reig

línia continuista amb els 
directrius dels darrers anys 
amb l’objectiu de que els 
jugadors dels equips de 
base posin els ulls en el 
primer equip.
 D’altra banda, la primera 
plantilla ja està totalment 
tancada amb 20 jugadors 
i començarà a entrenar el 
proper dilluns 23 de juliol. 
 La plantilla del primer 
equip del  c lub futbol 
Balaguer, està formada 
pels porters Alfred i Marc, 
els defenses Joan, Jordana, 
Hichem, Víctor, Aleix Llusà, 
Font, Egea i Roqué, els 
centrecampistes Isaac, Pau, 
Galcerán, Gabernet, Trota i 
Mikel i els davanters marc 
Sánchez, Adrià, Vendrell i 
Gomà. 

 Com cada any el C.E. 
Pedala.cat de Balaguer 
ha participat a un triatló 
de llarga distància amb 
una assistència massiva 
d’integrants del club, 
aquest any l’escollit ha 
estat el Triatló de Vitoria, 
una prova que no des-
mereix en res a proves 
mítiques de la franquícia 
Ironman.
 La cursa va comptar 
amb la participació de 
10 triatletes del club en 
la distància Ironman 
(3.800m nedant, 180km 
amb bicicleta i 42km 
corrent) i 1 en la distància 
Half (1.900 m nedant, 
90km amb bicicleta i 
21km corrent), la natació 
es realitzava en l’entorn 
d e  l ’ e s p e c t a c u l a r 

embassament d’Ullibarri 
Gamboa a Landa. 
 Els resultats van 
ser els següents: amb 
d i s t à n c i a  I r o n m a n : 
Jaume Tora 10h 04’38”, 
Miquel Mateu 10h13’10”,
Julio Ramonet 10h19’37”,
J o a n  J o r d i  C l o p 
11h01’20”, Josep Maria 
Garcia 11h16’22” i Tom 
Ruiz 11h32’54”.
 Pe l  q u e  f a  a  l a 
d i s t à n c i a  H a l f,  c a l 
destacar la fantàstica 
15a posició de Pere Bifet 
(4h 23’ 41’’)  i segon lloc al 
seu grup d’edat (25-29). 
També la vuitena posició 
i victòria al seu grup 
d’edat (30-34) de Carol 
Sánchez (4h 45’ 00’’) que 
els va acompanyar en 
aquesta expedició.
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4 medalles al campionat de Catalunya 
de natació aleví per al CEN Balaguer

 El passat mes de 
juny l’Aida Alemany va 
participar al Campionat 
d’Espanya d’atletisme 
per Seleccions Autonò-
miques Sub16, a Avilés.
 A la prova que va 
disputar de 1.500 metres 
obstacles, on va compe-

Aida Alemany, medalla de 
plata en 1.500 m obstacles

Aida Alemany

Nedadors balaguerins

Bon paper dels nedadors alevins del Club Esportiu 
Natació Balaguer en els campionats de Catalunya 
disputats a la piscina del Reus Ploms

tir amb les millors atle-
tes de cada Comunitat 
Autònoma de l’Estat, va 
aconseguir la medalla 
de plata a nivell individu-
al i la medalla d’or amb 
l’equip representant de 
Catalunya, fent un regis-
tre de 5’01”.

 En categoria masculina 
l ’ A r n a u  P i f a r r é  v a 
aconseguir les medalles 
d’or en els 400 lliures i 
200  estils i argent en els 
100  esquena. El Giulian 
Alesandru va quedar 4t de 
Catalunya i mínima estatal 
en els 100  lliures. En Jaume 
Pallé va acabar 10è en els 
100  i 200  braça i en David 
Galan 19è en els 200 estils.
 En categoria femenina 
la Berta Benseny va acon-
seguir la medalla d’argent 
en els 100 esquena, 4a en 
els 400  lliures, 5a en els 
200 lliures i també el 7è 
lloc en els 200  esquena. La 
Jasmina 19a de Catalunya 
en els 100 lliures i 22a en els 
400 lliures. També destacar 
l’Alba Farré 21a en els 200 
braça i la Helena Roca 21a 
en els 400 lliures.
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El Club Tennis Balaguer va acollir les 
12 hores de Pàdel per equips

 El passat dissabte 30 de 
juny el Club Tennis Balaguer 
va realitzar la 2a edició de 
l’activitat 12 hores de pàdel 
per equips, en ell van partici-
par 5 equips de 6 persones. 
A la final van arribar els 
equips Komandovolea i Los 
hombres y mujeres de Paco 
però, finalment la victòria va 
ser del equip Komandovo-
lea. A més a més del torneig, 
també es van realitzar altres 
activitats com: piscina, mú-
sica i un sopar.Equip guanyador

“Les Peülles 34 de nit”, el proper
divendres 20 de juliol des de Tartareu
 L’organització ha hagut 
de fer un canvi en la data i 
es celebrarà aquest diven-
dres 20 de juliol, la cursa 
Les Peülles 34 de Nit. Una 
cursa de 34 quilòmetres 
amb sortida a les 8 de la 
tarda des de Tartareu, cap a 
Santa Linya, Vilanova de la 
Sal i Les Avellanes i tornada 
a Tartareu.
 Hi haurà avituallaments 
líquids a Sant Marc, Santa 
Linya i Vilanova de la Sal. És 
una prova no puntuable.

 La Cursa de la Diada 
de Térmens acudirà l’11 
de setembre a la seva tra-
dicional cita amb l’edició 
número 32 d’una prova 
que ja és tot un clàssic 
i que un any més estarà 
organitzada per l’ACuDiT 
(Amics de la Cursa de 
la Diada de Térmens) 
i l’Ajuntament de Tér-

mens. Les inscripcions 
ja són obertes.
 La cita es desenvolu-
parà sobre un recorregut 
únic de 10 kilòmetres, 
puntuable per a la Lliga 
Ponent. Els participants 
podran gaudir d’avitua-
llaments en els kilòme-
tres 3 i 7, a més de serveis 
de dutxa i piscina gratuït. 
Tots els corredors rebran 
esmorzar, i únicament 
els que acabin la cursa 
rebran un obsequi de la 
cursa –de la marca Tuga 
Active Wear– per recom-
pensar el seu esforç com 
a finishers d’aquesta sim-
bòlica cursa.

Obertes les inscripcions per la 
Cursa de la Diada de Térmens 
del proper 11 de setembre

Cursa de la Diada

La cursa es
desenvoluparà sobre 
un únic circuit de 10 
quilometres puntuable 
per la lliga Ponent

Peülles 34 
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El Centre Excursionista de Balaguer 
obre noves vies d’escalada a Camarasa
 Membres de la Secció 
d’Escalada del Centre 
Excursionista de Balaguer 
han obert i equipat noves 
vies d’escalada esportiva 
a Camarasa, una de les 

zones més antigues de la 
província de Lleida pel que 
fa a l’obertura d’aquest tipus 
d’itineraris. 
 Tot i així com a escaladors 
locals, bons coneixedors i 

assidus del lloc, feia ja 
temps que van observar 
les possibilitats que encara 
oferien alguns punts de les 
parets situades sobre la 
carretera que duu a la central 
hidroelèctrica. 
 Així doncs s’han obert 
i equipat nous itineraris de 
caire esportiu, amb dificultats 
que van del V+ fins al 8a+, 
repartits en diferents sectors. 
L’escalada és tècnica i atlètica 
predominant-hi les regletes 
i forats característics de la 
zona.
 Els encarregats han 
estat Eduard Vendrell, Xavier 
Martínez, Xavier González 
i Víctor Fernández, amb la 
seva iniciativa i el seu esforç. 
L’informació detallada es pot 
consultar a la guia “Lleida 
Climbs” o adreçar-vos al 
rocòdrom. Noves rutes d’escalada

 El passat diumenge 
8 de juliol, es va celebrar 
al circuit de Motocròs de 
Montgai, la IX Motocròs 
Classic i la V Copa d’Es-
panya.
 En aquesta compe-
tició hi van participar 98 
pilots d’arreu d’Espanya 

Montgai va acollir la IX Motocròs 
Classic i la V Copa d’Espanya

Circuit de Motocròs de Montgai

(Canàries, Sevilla, Galícia, 
Madrid, País Vasc, Astúri-
es...). El circuit de Montgai 
va vendre més de 300 en-
trades, un públic que no 
es va voler perdre aquest 
gran esdeveniment del 
motor a nivell estatal, ce-
lebrat a la nostra comarca.
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 Us imagineu la vida 
eterna i sense mort, aquí 
a la terra? Sembla cien-
cia ficció però ja no ho és 
del tot, ja que segons di-
ferents científics de gran 
prestigi mundial, i de gran 
reputació com José Luis 
Cordeiro, David Wood, Au-
brey de Grey, entre d’altres 
estan fent nombroses con-
ferències i congressos en 
espais selectes i elitistes 
predicant que la mort serà 
opcional d’aquí a 25 anys o 
abans.
 D’aquests tres cientí-
fics que he citat, el més 
optimista i que admiro 
més, com deia en un arti-
cle de fa uns mesos és el 
veneçolà José Luis Cor-

La mort de la mort (o inmortalitat)
Josep Ma Castells Benabarre (Impulsor d’ElMercadal.cat)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

deiro, professor fundador 
de la Singularity Univer-
sity, assessor de diferents 
multinacionals entre elles 
Google,Facebook, Micro-
soft, la NASA i director de 
Millenium Project. El pro-
fessor José Luis Cordeiro  
creu que els humans po-
drem assolir el desig més 
gran de qualsevol humà: la 
immortalitat o més ben dit 
l’amortalitat, ja que si per 
mala sort cau un meteorit 
o hi ha una catàstrofe natu-
ral tot això podria anar-se’n 
en orris. Segons aquest 
prestigiós intel·lectual, els 
humans i la ciència podran 
arribar “matar la mort” en 
qüestió de dues dècades.
Aquesta teoria està dins 

d’un llibre científic anome-
nat “la muerte de la muer-
te” i aquestes declaracions 
estan avalades per grans 
empresaris com ara l’ad-
vocat Antonio Garrigues, 
president d’un dels bufets 
d’advocats més importants 
d’Espanya.
 Aquests científics han 
explicat en nombroses 
conferències, esdeveni-
ments i en diferents mit-
jans de comunicació que 
es comença a trobar la 
curació de bona part de les 
malalties (del càncer, de la 
sida i altres malalties com 
el Parkinson...) I això no no-
més ho diu José Cordeiro a 
nivell personal sinó que ho 
diuen Facebook, Microsoft, 
IBM, Google i una llarga 
llista de multinacionals de 
grandíssima reputació que 
cada dia s’està eixamplant.
 Aquest intel·lectual tan 
revelador diu que viurem 

en un món molt millor que 
el que tenim, més amorós, 
amb absència de preocu-
pacions, d’entreteniment. 
Es preveu que no serà gens 
normal treballar, a conse-
qüència d’una gran millora 
de l’intel·ligència artificial 
que faran la majoria de fei-
nes i perquè la ciutadania 
mundial tindrà assignada 
una RBU (Renda bàsica 
Universal) que segurament 
es situaria al llindar dels 
1.000 euros.
 És molt positiu que hi 
hagi empresaris, experts, 
intel·lectuals i persones 
valentes i curioses que de-
fensen la teoria d’aquests 
científics, ja que és una 
visió de veure la mort 
d’una forma millor i alho-
ra optimista. Estem vivint 
moments màgics i hem de 
confiar que aquest món el 
transformarem a fons.
 Desenes de científics ja 

auguren un canvi del para-
digma mundial i crec que 
tot plegat acabarà amb una 
elitocràcia (una nova ordre 
mundial governada per 
aquestes grans multinacio-
nals i d’altres empreses, fa-
mosos i intel·lectuals) que 
s’hi sumaran amb finalitats 
filantròpiques.
 No cal ser gaire intel-
ligent per saber que el 
que predica aquest senyor 
pot ser cert en un futur. A 
simple vista sembla una 
ximpleria però crec que 
amb el pas del temps crei-
xerà el nombre de suports 
a aquesta controvertida 
teoria científica que no dei-
xa indiferent a ningú i que 
acabarà (us repeteixo) amb 
una elitocràcia, una RBU i 
un món molt millor del que 
tenim avui.

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

 Diuen que quan mort 
un dictador, el funeral és 
sagnant. I Franco va res-
taurar la Monarquia en 
forma de democràcia par-
lamentària diversa i evitant 
la violència. A partir d’aquí 
es va formar la Constitució 
havent-hi consens amb 
tots els partits amb molta 
avinença, ja que en aquest 
actuals moments no tenim 
un avenir molt clar.
 Esperem que aquest 
nou govern provisional ens 
aporti solucions i millores 
pel bé comú i que se sà-
piga guanyar la confiança 
dels ciutadans.
 Sense ser masclista, 
s’està sorprès de la desi-

Molts polítics... però val més pocs i 
bons
Francesc Cucurull i Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

gualtat de la majoria feme-
nina al govern, acceptant 
de bon grat l’elecció ja 
que són considerablement 
aptes pels càrrecs amb la 
seguretat de desenvolupar 
el càrrec a que estan desti-
nades.
 Tant sols hi ha dos ca-
mins, un aïllar-se egoïs-
tament a una conscient 
ceguera i l’altre tractar de 
veure amb els ulls oberts 
i fer-se de les causes 
d’aquest deteriorament.
 La popularitat, la intel-
ligència, la globalització, 
el mercat lliure, el consu-
misme dominen la situació 
havent passat davant de 
l’ètica, la lleialtat, la perso-

nalitat i la igualtat. I sen-
se ètica, un és fals.
 No es pot consen-
tir una democràcia que 
afecti a la classe mitjana 
i als treballadors amb in-
dignes jornals. Esprem 
que sàpiguen trobar les 
millors solucions a tot 
el que sigui millora per a 
tots els ciutadans.
 Endavant, confiança 
i esperant que els gover-
nants trobin solucions i 
un bon camí, que si no 
canviem podem perdre 
la democràcia i acabar 
en violència.

---------------------------------------
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 Més de 500 persones 
concentrades a la plaça 
Sant Domènec on hi havia 
instal·lada una pantalla 
gegant, van poder gaudir 
i animar a la selecció de 
Bèlgica de futbol dirigi-
da pel balaguerí Robert 
Martínez al partit disputat 
entre França i Bèlgica el 
passat dimarts dia 10.
 L’afició balaguerina no 
va deixar d’animar en tot 
el partit, i en les millors 
jugades i en la aparició 
de Robert Martínez en la 
pantalla es podien sentir 
aplaudiments i fins i tot 
tambors. Alguns assis-
tents, també lluïen sa-
marretes dissenyades 
per l’ocasió amb el lema 
«Bèlgica amb B de Bala-
guer».
 Els homes de Robert 
Martínez van lluitar fins 

Balaguer es va volcar amb 
Robert Martínez i la selecció 
belga en les semifinals

Pantalla gegant a Sant Domènec

al final pel pas a la final 
del Mundial de futbol de 
Rússia però finalment la 
victòria la va aconseguir 
França.
 A q u e s t  p a s s a t 
dissabte, Bèlgica va 
disputar el partit per tercer 
lloc davant Anglaterra, 
a c o n s e g u i n t  u n a 
victòria històrica sobre 
els anglesos, essent 
la primera vegada a la 
història que els diables 
vermells quedaven tercers 
en un mundial.
 Ro b e r t  M a r t í n e z 
ha enviat un missatge 
d’agraïment a totes i 
a tots els balaguerins/
es i a tots els seguidors 
dels pobles veïns que 
l i  van donar suport 
durant tot el Mundial, 
posant-se la samarreta 
commemorativa.

La plaça Mercadal acollirà la Primera 
Mostra de Cervesa Artesana “Noguerale”

 

Presentació de la Mostra

Aquest dissabte Festa Wight’s
al pavelló Molí de l’Esquerrà

Amb la participació de sis elaboradors artesans que 
presentaran més de 23 cerveses diferents

Discoteca Wight’s

 Aquest dissabte 21 de 
juliol es celebra una nova 
edició de la festa Wight’s, la 
festa per rememorar la míti-
ca discoteca de la ciutat.
 La festa es celebrarà al 
Molí de l’Esquerrà a partir 
de les 00.30 h.
 Una festa per gaudir 
de  la música dels anys 70, 
80 i 90, amb els Dj’s que 
punxaven en aquesta sala 
i que recordaran la música 
més exitosa d’aquestes tres 
dècades.

 El dissabte dia 21 de 
juliol tindrà lloc a Balaguer 
la 1a Mostra de cervesa 
artesana de la Noguera, 
«Noguerale».
 N o g u e r a l e  n e i x  a 
iniciativa dels productors 
cervesers de la Noguera, 
La balaguerina de Balaguer, 
La  ve l la  Caravana de 
Menàrguens,  Cerveses 
Perot de Penelles i cerveses 
Ponent de Seró. També 
assist i ran en aquesta 
p r imera  Most ra ,  com 
a productors convidats, 
Cerveses CTretze de la 
Pobla de Segur i Cerveses 
Matoll de Belianes. De 7 de 
la tarda a 1 de la matinada 
al Mercadal.
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Exposició de Pirogravats de Jaume
Solsona al Monestir de les Avellanes

 El proper cap de set-
mana del 28 i 29 de juliol, 
Balaguer serà l’escenari 
de nou, d’una nova edició 
del Tunning Show. Una 
demostració durant dos 
dies al Pavelló Firal d’In-
pacsa d’aquesta moda 
del motor.

Nova edició del Tunning Show 
Ciutat de Balaguer

Tunning Show Balaguer

Exposició de Jaume Solsona

L’exposició inaugurada el passat 30 de juny, es
podrà veure a la Sala Capitular fins el proper
diumenge 26 d’agost

 Hi haurà zona d’acam-
pada, stands professio-
nals, food trucks, rua de 
neóns, proves d’àudio, 
limbometro... Diferents 
activitats durant dos dies, 
amb una àmplia exposi-
ció de cotxes personalit-
zats.

 El passat dissabte 30 
de juny, el Monestir de les 
Avellanes va inaugurar a la 
Sala Capitular del Monestir 
l’exposició «Pirogravats» de 
l’artista Jaume Solsona. 
 En aquesta exposició 
es pot veure una visió del 
Monestir i dels pobles i 
paisatges del Montsec 
realitzada a partir d’una 
òptica costumista, amb 
escenes o espais quotidians 
de les costums i tradicions 
lleidatanes. 
 El  principal objectiu 
d’aquesta exposició, és 
donar a conèixer la tècnica 
mil·lenària del pirogravat i 
vol reivindicar l’ús d’aquesta 
tècnica artística manual 
que actualment està sent 
substituïda per les noves 
tecnologies.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
-----------------------------------
EMPRESA del sector 
de l’alimentació bus-
ca comercial/reparti-
dor. Interessats enviar 
currículum vitae a: 
bosch1@tinet.cat
-----------------------------------
REPASSOS de llen-
gua anglesa (Primà-
ria, ESO i Batxillerat). 
Raó: 698383277.
-----------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes particu-
lars d’anglès. Clas-
ses de conversa, en 
grups o bé en classes 
particulars. Informa’t 
sobre horaris, sense 
cap compromís.  Raó 
telèfon: 650422582.
-----------------------------------

ES NECESSITA perso-
nal pels departaments 
Laboral i Fiscal d’una 
gestoria de Balaguer. 
Interessats enviar cur-
rículum a: info@tgae. 
cat
------------------------------------
ES DONEN classes 
particulars de música 
(classes de llenguatge 
musical i piano). Tru-
car al: 669117026.
------------------------------------
BAR FLEMING ne-
cessita personal. In-
teressats trucar al: 
629476013.
------------------------------------
BALMOTOR precisa 
mecànic electricista. 
Interessats trucar al: 
973447705.
----------------------------------- 

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, bit-
llets, segells, joguines 
antigues, rellotges de 
totes les marques, àl-
bums cromos, postals, 
fotos antigues, còmics, 
llibres antics, plomes 
estilogràfiques, nines 
Nancy, escalextrix, co-
berteries de plata i anti-
guitats. Raó:  676803205.
------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
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). Més in-
formació als telèfons:  
973447752-639920281.
------------------------------------
PARCEL·LA EN VEN-
DA a Térmens. Pos-
sibilitat de fer-hi dos 
habitatges. Façana 
que dóna a dos car-
rers. 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.
------------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, us 
podeu adreçar a les 
nostres oficines al c/ 
Sant Lluís, 36 entresol 
de Balaguer.
-----------------------------------

ES PRECISA
mecànic amb experiència pel

taller Genís Automoció de Bellcaire.  
Discreció als col·locats. Incorporació 

immediata. Raó: 606517341.
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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 12 de juliol a les 8 de la tarda del 19 de juliol  ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 19 de juliol a les 8 de la tarda del 26 de juliol  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 26 de juliol a les 8 de la tarda del 2 d’agost  MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 2 d’agost a les 8 de la tarda del 9 d’agost  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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