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Sumari
En Portada

Retrospectiva d’en Lluís
a l’obrador

-------------------------------------------------------------------------------Lluís Muixí a l’edat de 84 anys, ha decidit abaixar
les persianes de la seva pastisseria, després de 85
anys oberta, primer al carrer d’Avall a càrrec del seu
pare i després a la Plaça de la Sardana per ell.
Una vida dedicada a la pastisseria i que es va fer
famós per les seves espectaculars Mones que cada
any dedicava a algun personatge famós, cantants,
polítics, artistes mediàtics...
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>>BALAGUER
# La Paeria presenta les activitats per les nits de juliol i agost
Cicle de música i tapes, monòlegs a la fresca, classes de zumba i
cinema a la fresca com a novetat
# Reivindicació del Dia Internacional de l’Orgull LGBTI
La Paeria i el Consell Comarcal es sumen a la reivindicació
# Dissabte 4 de juliol Balaguer celebrarà una festa per revitalitzar el comerç
La festa transcorrerà de les 19 h fins a la una de la matinada en el que es preveu que sigui una tarda-nit
diferent amb cercaviles i altres actuacions i sorpreses, sempre mantenint les mesures de seguretat
# El Museu participa en les Jornades Europees d’Arqueologia amb diverses activitats
L’objectiu de les Jornades és la promoció i visualització de tots els treballs relacionats amb l’arqueologia
>>COMARCA
# Trens de Ferrocarrils promocionen el turisme de la Noguera
L’oferta de la comarca de la Noguera es promociona per la línia Barcelona Vallés i la Línia Llobregat Anoia
# L’oficina Jove posa en marxa un concurs virtual de monitor/a de lleure
L’objectiu és proporcionar eines per organitzar i dinamitzar activitats
# El Centre Espai Orígens de Camarasa reobre les seves portes aquest juliol
En la seva represa d’activitats, oferirà visites guiades al jaciment neandertal de la Roca dels Bous, a la Cova del
Tabac, a l’espai de memòria del Merengue, a l’embassament de Sant Llorenç de Montgai entre d’altres
# El projecte JoVa arrenca aquest mes de juliol amb 8 municipis participants
Una setantena de joves d’entre 12 i 17 anys de 8 municipis de la Noguera prendran part d’aquest projecte
>>CULTURA / OCI
# “Ossos” nova exposició al Museu de la Noguera
La exposició es va obrir el passat 17 de juny i és un viatge a l’època medieval de la mà de l’antropologia física”
# Marta Pujol guanya el premis AMIC-Ficcions 2020 de Lleida
La guanyadora és alumna de l’IES la Mitjana
# Xavier Monge i Joan Blau han presentat un nou single
El single està compost de dues cançons “Nits d’estiu” i “Paraules”, realitzades a piano de la mà del Xavier
i la veu del Joan, gravades i masteritzades durant el confinament
# Després de 85 anys la pastisseria Muixí abaixa les seves persianes
Cada any per Setmana Santa recreava a algun dels personatges famosos o edificis con la Sagrada Família
>>ESPORTS
# Cada setmana augmenta els participants a la lliga Virtual de Ponent
La iniciativa vol mantenir el caliu de la Lliga Ponent que s’ha
hagut de suspendre a causa del Covid-19
# El Club d’Escacs participa al Matx Escacs Online Catalunya
La competició Online és entre les seleccions de Catalunya i Navarra
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La Paeria presenta les activitats per les
nits dels mesos de juliol i agost

La Paeria i el Consell es sumen
a la reivindicació del Dia Internacional de l’Orgull LGBTI+

Cicle de Música i Tapes,
monòlegs a la fresca,
classes de zumba i
cinema a la fresca com a
novetat

Aquesta passat 28 de
juny es va celebrar el Dia
Internacional de l’Orgull
LGTBI+, i com cada any
la Paeria de Balaguer i
el Consell Comarcal de
la Noguera, s’han sumat
als actes de reivindicació
d’aquest dia, per defensar
la igualtat en els drets i
les llibertats de qualsevol
persona, rebutjar
discriminacions de tot
tipus.
En primer lloc, i atesa
la prohibició del Tribunal
Superior de Justícia de
penjar en equipaments
públics qualsevol
bandera que no sigui
oficial, a la façana del
Consell Comarcal s’hi
han estès 6 samarretes
dels colors de la bandera
representativa del
col·lectiu LGTBI i es va
il·luminar la façana amb
els color de l’arc de Sant
Martí el dissabte de 21 a
24 hores.

La Paeria de Balaguer va
presentar el passat divendres 19 de juny, les activitats
lúdiques i d’oci previstes per
aquest estiu.
Les diferents activitats
tindran lloc durant els mesos
de juliol i agost. Els dimarts
serà el torn del Música i Tapes a partir de les 21 h; els
dimecres es podrà gaudir
dels monòlegs a partir de les
21.30 h, com sempre a càrrec
de coneguts humoristes; els
dijous es podrà gaudir fent
esport i salut amb les classes
de zumba a les 20.30 h i pel
que fa al cinema a la fresca
es farà els divendres a partir
de les 22 h.
Una altra de les novetats d’enguany és que les
diferents activitats, es faran
totes a la plaça del teatre per
qüestions de seguretat i protecció, poguent controlar accessos i limitar l’aforament.
Caldrà fer reserva prèvia per
assistir als diferents espectacles. Per fer la reserva prèvia
hi haurà un formulari web
que els interessats podran
omplir per posteriorment

Presentació de les activitats d’estiu de juliol i agost

Totes les activitats es faran setmanalment a la plaça
del teatre i s’haurà de demanar cita prèvia
anar a recollir les entrades,
totalment gratuïtes, al casal
Lapallavacara. Una persona
podrà recollir fins a 5 entrades.
Pel que fa a l’àrea d’Esports, s’ha intentat reconduir el programa Esport i
Salut dels anys anteriors
a causa de les mesures de
seguretat, és per això que
s’han suprimit activitats com
l’Aquagym, l’estretching o
les caminades tot i que s’han
decidit mantenir les classes
de zumba.
El Música i Tapes, hi ha
previstes un total de vuit
actuacions de música en
directe: el dia 7 de juliol
actuarà Suprise; el dia 14 ho

Les activitats es faran a la placeta de darrera del Teatre

farà Aire flamenco; el dia 21
serà el torn de Marina i Capi
i el dia 28 actuarà Éphona. A
l’agost, el cicle continuarà el
dia 4 amb Er Taqueta; el dia
11 actuarà el grup Kasonroda; el dia 18 Le Nais i el dia
25 Tributabba.
El Cicle de ‘Monòlegs’
d’aquest 2020, d’altra banda,
comptarà amb la participació de vuit coneguts humoristes: el dia 8 de juliol serà
el torn de Toni Cano; el dia
15 actuarà Pepi Labrador;
el dia 22 ho farà “Enrique el
grande”; i el dia 29 Sergio
Marín. El primer a a actuar
el mes d’agost serà Marco
Antonio, que ho farà el dia 5;
el 12 d’agost visitarà la plaça
del teatre de Balaguer Juan
Aroca; el dia 19 Fernando
Moraño i el dia 26 acabarà el
cicle amb l’actuació de Toni
Cruz.
Hi ha 6 projeccions previstes, pel 10 de juliol “Espies
disfressats”, pel 17 “Lego.
La pel·lícula 2” i el dia 24
“Paddington”. A l’agost, les
tres pel·lícules que es projectaran són el dia 7 “Star
Wars. L’ascens de Skywalker;
el dia 14 “Atrapa la bandera”,
i el dia 21 “El meu amic el gegant”. Totes elles doblades al
català.

També s’adhereix a la
campanya organitzada
des de la Direcció
General d’Igualtat de la
Generalitat de Catalunya.
La idea de la campanya
d’enguany és visibilitzar
la unió de tots els pobles
de Catalunya en la
defensa de la llibertat i
dels drets del col·lectiu
LGBTI, i descentralitzar-la
de Barcelona, alhora que
reforçar l’existència de
la Xarxa de SAI (Servei
d’Atenció Integral)
del territori català.
En aquest sentit, el
Consell Comarcal de la
Noguera ha proposat
als 30 ajuntaments de
la comarca que pintin
un pas de vianants o un
altre element de la via
pública amb els colors
de la bandera LGBTI. Per
això, la Paeria, ha pintat el
pas de vianants que creua
el Carrer la Banqueta a
l’alçada del Pont Nou.

Façana del Consell Comarcal il·luminada
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Dissabte 4 de juliol Balaguer celebrarà
una festa per revitalitzar el comerç
Amb l’obertura de
monuments i museus es
recupera una part de
l’activitat cultural i les
rutes de turisme familiar
El dissabte 4 de juliol el
comerç de Balaguer celebrarà la festa ‘Som Comerç Vine al comerç de Balaguer’
amb música, espectacles i
moltes sorpreses, a més es
presentarà la nova campanya del comerç de la ciutat.
Es tracta d’una acció de
revitalització comercial per
donar inici així a la represa
de l’activitat després de
l’aturada d’alguns sectors
per la pandèmia del coronavirus.
La festa transcorrerà de
les 19 h fins a la una de la
matinada en el que es preveu que sigui una tarda-nit

Cartell de l‘activitat

El Museu participa a les
Jornades Europees d’Arqueologia
amb diverses activitats
Durant el mes de juliol
es treballarà al Pla
d’Almatà a l’anomenat
Barri dels Terrissers i
a la necròpoli

Presentació festa del comerç

diferent amb cercaviles i
altres actuacions i sorpreses, sempre mantenint les
mesures de seguretat. Es
demana en aquest sentit
portar la mascareta, ja que
hi ha llocs i carrers que són
estrets.
La iniciativa ha estat organitzada conjuntament per
les Associacions de comerciants ACB (Associació de

Comerciants de Balaguer)
i CBH (Comerç Balaguer
Històric) i la Paeria de Balaguer.
A les 19.30 h del mateix
4 de juliol, d’altra banda,
tindrà lloc també la presentació d’una nova campanya
de dinamització comercial
promoguda per la Paeria,
com una eina més per ajudar al petit comerç de proximitat. Per tal de donar-la
a conèixer es col·locaran
diferents punts amb productes de marxandatge de
la campanya.
Una festa destinada a
reactivar el comerç de la
ciutat i amb activitats lúdiques per totes les edats,
música i sobretot mantenint
el respecte i les mesures de
seguretat, perquè tothom es
passegi per les diferents botigues i compri amb seguretat, donant vida al comerç
de proximitat.

Els passat dies 19,
20 i 21 de juny es van
celebrar les Jornades
Europees d’Arqueologia
2020, i el Museu de la
Noguera hi ha participat.
Sota el lema “Visita desconfinada al Pla d’Almatà”, el Museu de la Noguera va portar a terme
el matí de dissabte diverses visites guiades amb
grups d’un màxim de 10
persones a aquest emblemàtic espai arqueològic (de fet, el jaciment
d’època andalusina més

gran de Catalunya), les
quals van anar a càrrec de Carme Alòs i Eva
Solanes, arqueòlogues
del Museu de la Noguera i membres de l’equip
d’excavació.
L’objectiu de les Jornades Europees d’Arqueologia és la promoció i visualització de tots
els treballs relacionats
amb l’arqueologia. És
una iniciativa adreçada
al gran públic, al qual
es vol fer arribar tot el
coneixement disponible
d’aquesta disciplina, juntament amb el descobriment o redescobriment
del patrimoni territorial
i de la història. Hi participen jaciments arqueològics, museus, centres
arxivístics i laboratoris,
entre altres entitats.

Una de les visites al Pla d’Almatà
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L’Oficina Jove posa en marxa un curs
virtual de monitor/a de lleure
L’Oficina Jove del Consell Comarcal de la Noguera
ha organitzat un curs online
de monitor/a d’activitats de
lleure infantil i juvenil, que
arrencarà el proper 6 de juliol. La formació, d’una durada de 310 hores, va dirigida a
persones majors de 18 anys
que vulguin treballar com a
monitors/es en esplais, colònies, casals de vacances,
camps de treball, escoles,
ludoteques o moviments
educatius diversos.
L’objectiu és proporcionar eines per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats
de l’àmbit del lleure educatiu a través de l’aplicació

Cartell curs

de tècniques específiques
d’animació grupal, incidint
en l’educació en valors i atenent les mesures bàsiques

de seguretat i prevenció de
riscos. El termini d’inscripció
finalitza el proper 3 de juliol i
les places són limitades.

Trens de Ferrocarrils de la Generalitat
promocionen el turisme de la Noguera

Trens amb vinils promocionals

Des del dilluns 15 de juny
i fins a l’octubre, trens de
Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya promocionen
l’oferta turística de diferents
comarques on l’entitat gestiona equipaments turístics,
amb vagons de trens que
s’han vinilat amb la imatge
de campanyes turístiques de
comarques de Catalunya.
L’oferta de la Noguera
es promociona per la línia
Barcelona Vallès i la línia
Llobregat Anoia.

Os de Balaguer estrena un mural
de gran format que homenatja a
la flor de l’ametller i les abelles
El passat dijous 25 de
juny, la població Os de
Balaguer, seu de l’empresa Torrons i Mel Alemany, va inaugurar un
mural en homenatge a
la flor de l’ametller i les
abelles, sota el títol “Pol·
linitzant l’ametller”, una
obra cooperativa de la
mà d’Oriol Arumí i Erik
i Swen Schmitz Coll. La
pintura feta amb cera
d’abella, i està ubicada
en una de les parets de
la planta envasadora.
Amb aquesta nova
acció, Alemany dóna
continuïtat a la seva
campanya ‘La mel hi pinta molt’, i aposta un cop
més per l’art, i en aquesta ocasió vol expressar
com la Covid ha accentuat la creació de nous
productes així com la

col·laboració amb altres
productors.
Aquest mural ha estat un treball coral de
tres artistes, un pintor,
un il·lustrador i un escultor, que han elaborat
el mural amb unes parts
de relleu fetes a partir de
materials utilitzats en la
quotidianitat que acaben
alguns reciclats i altres
no.
La presentació va
anar a càrrec dels artistes , dels artistes i de l’alcaldessa de la localitat,
Estefania Rufach, també
vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Ilerdencs
(IEI), acompanyats pels
promotors de la iniciativa, la família Alemany,
amb el seu gerent, Ferran Alemany al capdavant.

Un moment de la presentació del mural
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El projecte JoVa arrenca aquest mes de
juliol amb 8 municipis participants
La novena edició del projecte Joves i Valors (JoVa), organitzat per l’Oficina Jove del
Consell Comarcal de la Noguera, es mantindrà aquest
any en el calendari estiuenc,
tot i que amb un descens de
la participació a causa de
la incertesa generada pel
Covid-19. Una setantena de
joves d’entre 12 i 17 anys de
8 municipis de la Noguera
prendran part d’aquest projecte, que consisteix a oferir
al jovent 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

Una imatge del JoVa de l’any passat a Balaguer

i les necessitats dels seus
respectius ajuntaments.
Els municipis adherits
aquest any al JoVa són

Algerri, Artesa, Balaguer,
Bellcaire, la Sentiu de Sió,
les Avellanes i Santa Linya,
Menàrguens i Torrelameu.

El Centre Espai Orígens de Camarasa
reobre les seves portes aquest juliol

Espai Orígens de Camarasa

El centre Espai Orígens
de Camarasa reobre les seves
portes i activitats a partir de
l’1 de juliol desprès del confinament. En la seva represa
d’activitats, oferirà visites
guiades al jaciment neandertal de la Roca dels Bous,
a la Cova del Tabac, a l’espai
de memòria del Merengue, a
l’embassament de Sant Llorenç de Montgai i a la Presa
de Camarasa, seguint els protocols de seguretat establerts
i sota reserva prèvia.

Presentació del Festival Llavors
amb escenari al monestir Santa
Maria de les Franqueses
La Paeria de Balaguer
ha presentat el Festival
Llavors – Cultura en
creixement, amb la
voluntat de crear un
espai per a que projectes
escènics de totes les
disciplines artístiques
tinguin un escenari
on presentar-se i on
poder mostrar les seves
creacions. Des de l’Àrea
de Cultura de Paeria es
treballa perquè la ciutat
pugui acollir residències
artístiques properament i
s’aposta perquè el festival
sigui el marc on donar
a conèixer tots aquests
projectes en fase de
creixement.
El Festival Llavors,
tindrà lloc el proper 25
i 26 de setembre i el públic assistent podrà gaudir d’artistes consolidats

Presentació del festival

com Pau Vallvé, que hi
comença gira amb el seu
nou treball, la proposta
de dansa de la ballarina Iria Llena Gasol, les
instal·lacions de Magda
Puig Torres i Rawscenography, l’exposició fotogràfica de Marta Garcia
Cardellach o el taller de
dansa del ballarí Aimar
Pérez Galí.
Aquesta primera edició del Festival Llavors
ve marcada per tota la
reestructuració del calendari cultural de la ciutat
i per això també acollirà el concert del grup
Mishima, que havia de
celebrar-se el passat 26
d’abril al Teatre Municipal
i el Cabaret Delicatessen
del projecte Nilak, també
ajornat a causa de la crisi
sanitària de la Covid-19.
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Marta Pujol de l’IES la Mitjana guanya
el Premi Amic-Ficcions 2020 de Lleida
L’Associació de Mitjans
d’Informació i
Comunicació promou la
lectura i escriptura en
català

Aquesta 12a edició del
Concurs literari “Amic-Ficcions, l’Aventura de crear
històries”va tancar el passat
31 de març amb una participació de 3.660 alumnes
de 277 centres educatius
diferents. Aquests joves,
d’entre 14 i 18 anys, provenen de Catalunya (2.415),
País Valencià (701), les Illes
Balears (462), Aragó (63),
Andorra (14), Catalunya
Nord (4) i altres territoris (1).
En total, 88 alumnes
de 21 centres educatius
de Lleida han participat en
aquesta edició. D’aquests,

Cartell Ficcions

Una imatge amb la guanyadora de Lleida

10 alumnes (9 relats) de
secundària i batxillerat van
aconseguir arribar a la final.
Per primera vegada els
finalistes i professors de
tots els territoris de parla
catalana, participants en
el concurs literari AMICFiccions, han seguit l’acte
de lliurament de premis de
la 12a edició del concurs

a través de la plataforma
Instagram Live a causa de la
situació excepcional per la
crisi del coronavirus, ja que
no es va poder fer l’entrega
presencialment.
A l’esdeveniment s’ha
donat a conèixer la guanyadora del Premi Territorial de
Lleida. Es tracta de l’alumna
Marta Pujol Valls, de l’IES
La Mitjana, que ha estat
premiada amb uns auriculars sense fil. Així doncs,
amb el relat titulat “Diners,
temps i forces”, la jove ha
aconseguit emportar-se el
guardó.
A més, es va donar a
conèixer la guanyadora del
Premi Territorial dels Pirineus. Es tracta de l’alumna
Júlia Closas Ribot de l’Institut La Valira de La Seu
d’Urgell, sota el pseudònim
ficcions88, que també ha
estat premiada amb uns
auriculars sense fils.

“Ossos” l’exposició al Museu
de la Noguera que ens porta a
la vida de l’època medieval
El passat dimecres
17 de juny el Museu
de la Noguera va obrir
al públic l’exposició
“Ossos: un viatge a
l’època medieval de la
mà de l’antropologia
física”, que mostra
com els especialistes
en antropologia i paleopatologia aconsegueixen
informació relacionada
amb la forma en que
van viure i van morir
les persones que van
viure a l’època medieval
a partir de l’anàlisi de
restes òssies.
Es podrà visitar
fins el proper 30
d’agost, i que tracta
de forma entenedora
de la informació que
podem obtenir dels
ossos en relació amb
l’alimentació, els oficis i

A la mostra es pot
veure més de 70
objectes patrimonials
entre esquelets, ossos,
cranis...
l’estil de vida, la medicina
i la salut, la justícia, la
violència i la guerra i
l’experiència de la mort.
S’explica com vivien
i morien i aprofundeix
en diferents aspectes
de la seva vida a partir
de la utilització de
diverses tècniques de
l’antropologia física
(la ciència que estudia
les restes òssies) i la
paleopatologia (ciència
que estudia les malalties
que van patir persones o
animals del passat).

Exposició Ossos al Museu de la Noguera
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LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
El taller de nines
Autor: Elizabeth
Macneal
Gènere: Novel·la

L’any 1850 Londres
batega al ritme dels preparatius per a la primera Exposició Universal.
L’expectació és palpable
arreu, fins i tot en els carrerons més sinistres dels
baixos fons de la ciutat.
En un d’aquests carrers,
hi ha el taller de nines
on malviuen i treballen
de sol a sol l’Iris i la seva
germana. De nit, l’Iris somia a convertir-se en artista, i així ho fa saber al
pintor Frost quan aquest
li demana que posi per
a ell. En un altre carreró, Silas, el taxidermista
solitari, no es pot treure
del cap la noia del taller
de nines. Obsedit i cruel,
acaba d’iniciar un llarg
camí cap a l’obscuritat.
El taller de nines és el
thriller d’època amb què
debuta la sorprenent Elizabeth Macneal.
Amor i obsessió; art,
esperança i mort en un
fresc victorià d’elegància
aterridora.
Sorprenent
pel seu do de llengua, de
ritme i de detall, que ens
transporta a les atmosferes carregades i miserables pròpies dels temps
de la Revolució Industrial.

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

Berlín, novembre del
1938. Otto Silbermann és
un empresari jueu i ric que
pertany a l’alta societat
alemanya. Però últimament la vida s’està complicant; molts dels seus
parents i amics han anat
desapareixent, o han estat
detinguts:
l’antisemitisme, esperonat pel govern
nazi, s’estén de manera
imparable per tot el país.
En Silbermann comença
a plantejar-se marxar de
la ciutat, vendre’s la casa
i liquidar tots els comptes,
fins que un matí truquen a
la porta i, abans que irrompin al saló i se l’enduguin
per jueu, decideix fugir. No
és cap cas aïllat: aquesta
mena d’assalts violents estan passant impunement
per tota la ciutat amb el
vistiplau de les autoritats. I
així, de cop, en Silbermann
es converteix en un fugitiu.
Escrita amb estil directe i ritme tens, una terrorífica mirada a l’Alemanya
dels anys trenta, un retrat
vivíssim dels efectes devastadors del nazisme fet
a partir de converses i reflexions sobre el terreny,
i resulta un testimoni tan
impactant com necessari
per entendre-ho.

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

El viatger
Autor: Alexander Ulrich
Gènere: Novel·la
històrica

Abracadabra
Autor: Marta Comín
Gènere: Infantil (+3)

En Daniel ha rebut el
millor regal del món pel
seu aniversari: el maletí
de màgia de l’avi! Quins
trucs hi trobarà? Quines
sorpreses conté? Tanca
els ulls i demana un desig.
Abracadabra és un
llibre es transforma en
un maletí de màgia, així
que ja us podeu imaginar que no és un llibre
normal. Gràcies a un disseny extraordinari i molt
enginyós, l’autora del llibre crea sorprenents jocs
de perspectiva i dibuixos
que amaguen moltes sorpreses.
Un llibre pels més petits de la casa, que és interactiu i que de ben segur
ens arrancarà un “oh!”
a cada pàgina i sobretot
també moltes rialles. Un
llibres que ens demostra
que la literatura també és
art, disseny i sobretot pot
contindre una creativitat
desbordant.
Una manera d’experimentar pels més petits
amb formes i colors per
donar vida a la seva imaginació, amb un llibre de
pàgines dobles i dures
que els petits lectors no
els deixarà indiferents.

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Postal

S’acaba un altre dia.
La vida deixa rastre,
bo o dolent
i el món no se n’adona.
El món ets tu mateix,
les teves coses,
el teu temps,
que va traçant camins
enllà del pensament,
de tot el que cultives,
d’allò que queda fet,
o tal volta,
d’allò que és el no-res.
Efímer ets
com un instant.
És igual que siguis cèlebre,
distingit, notori en tot.
S’acaba un altre dia
i tu, però,
de nit somiaràs
que ets important.
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La Paeria incrementa en onze els
habitatges destinats a lloguer social
Aquest conveni es va
aprobar al Ple per
unanimitat amb el vot
favorable de tots els
grups
El ple de la Paeria de
Balaguer va donar llum
verda el passat dijous a un
conveni amb l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya
perquè la Paeria, passi a
gestionar 11 habitatges
propietat de l’Incasòl o
de la pròpia Agència. Es
tracta de 5 pisos més dels

Paeria de Balaguer

que gestiona actualment el
Govern municipal i que es
destinen a lloguer social.
Els nous habitatges estan

situats al carrer Riu Farfanya, al carrer Ponent, a la
Reguereta i al carrer San
Diego de Califòrnia.

Balaguer reprèn la restauració de les
façanes del Centre Històric

Obres a fer al Carrer Minerva

Balaguer rehabilitarà 30
façanes més del centre històric a través del programa
Treball als barris. Per dur
a terme els treballs s’han
contractat un total de 12
persones, 6 oficials, 3 peons
i 3 pintors.
Les façanes que es rehabilitaran corresponen als
carrers Santa Maria i Minerva tot i que abans s’acabaran
les que estan pendents al
carrer la Botera i el carrer
Torrent.

Torna el programa “De la mà:
Acompanyament a la Gent Gran”
a Balaguer
Durant els propers
dies, es reprendrà el projecte De la mà: Acompanyament a la Gent Gran,
emmarcat en el Programa Treball als Barris i en
el Programa Treball i Formació.
D’acord amb la situació de “nova normalitat”, el projecte es torna
a activar per tal de poder
prestar el servei d’acompanyament i donar una
cobertura a les famílies
passades aquestes setmanes de confinament.
La gent gran ha acusat
especialment la manca
de mobilitat i de relació
social que hi ha hagut durant aquest període, per
tant, reprenem el servei
per pal·liar aquesta situació però també prenent
totes les mesures de se-

Imatge del programa

guretat possibles.
Aquest projecte neix
com a resposta a la creixent necessitat detectada a la ciutat, per la qual
cada cop hi ha més persones d’avançada edat
que viuen soles. Tot i que
en la majoria dels casos
són persones autònomes,
ocasionalment
necessiten ajuda en tasques
quotidianes, com poden
ser sortir a comprar, a
passejar, anar al metge,
o senzillament compartir
un cafè i una conversa.
És un servei gratuït,
finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya a
través de dos programes
subvencionats. Les inscripcions estan obertes a
qualsevol persona major
de 65 anys interessada en
participar-hi.
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ESPORTS

Cada setmana augmenta el nombre de
participants a la Lliga Ponent Virtual
Una iniciativa que vol mantenir el caliu de la Lliga
Ponent i que s’ha hagut de suspendre a causa del
Covid-19, deixant la lliga sense acabar
Iter5 és al capdavant
d’aquesta iniciativa, oberta
i gratuïta, que té com a

objectiu mantenir viu el
caliu de la Lliga Ponent.
La formen unes cites que,

Alguns corredors participants d’aquest cap de setmana

lamentablement, han hagut
de ser ajornades degut a la
crisi sanitària actual, tot i
que el calendari és obert a
noves proves que es vulguin
afegir a la proposta.
La Lliga Ponent Virtual
no és puntuable –ni per si
mateixa, ni per a la Lliga
Ponent ‘normal’– i no hi ha
premis. Aquells/es que hi
volen participar, s’han de registrar de manera gratuïta a
l’app Strava i unir-se al club
Lliga Ponent Virtual. Es pot
córrer la distància que es
vulgui allà per on es vulgui.
Actualment compta
amb 327 participants, que
cada setmana corren en
les diverses cites d’aquest
calendari.
La propera cita serà
aquest diumenge dia 5, la
Mitja Marató de Tàrrega.

El Club d’Escacs participa al
Matx d’Escacs online Catalunya
El Club d’Escacs
Balaguer va participar
el passat 21 de juny, al
Matx d’Escacs Online
entre les seleccions de
Catalunya i Navarra.
La Federació Catalana
d’Escacs va seleccionar
a la jove jugadora de 8
anys del Club d’Escacs

Balaguer Bet Pedra, que
va aconseguir guanyar 2
rondes de les 9 disputades,
aconseguint 4 punts. Tot i
no emportar-se la victòria
és una gran experiència
per la jove jugadora haver
sigut seleccionada i haver
participat en aquest
torneig.

Bet Pedra jugadora del Club Escacs Balaguer
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Després de 85 anys la Pastisseria
Muixí abaixa les seves persianes
Cada any per setmana santa recreava a algun dels
personatge famós com la Duquesa de Alba,
Zapatero, Chicote o edificis com la Sagrada Família
Lluís Muixí a l’edat de
84 anys, ha decidit abaixar
les persianes de la seva

Lluís Muixí

pastisseria, després de 85
anys oberta, primer al carrer
d’Avall a càrrec del seu pare

i després a la Plaça de la
Sardana per ell.
Una vida dedicada a la
pastisseria i que es va fer
famós per les seves espectaculars Mones que cada
any dedicava a algun personatge famós, cantants,
polítics, artistes mediàtics...
Lluís Muixí ha estat un
referent de la pastisseria del
nostre país. A part de tenir
botiga, la pastisseria de
Lluís Muixí oferia un espai
amb algunes de les seves
creacions més dolces més
imponents, com en el seu
dia va fer la Sagrada Família
entre moltes altres creacions de xocolata i sucre.
La Paeria ha anunciat
que vol fer-li un petit homenatge a Lluís Muixí per la
seva tasca al llarg de tants
anys.

Xavier Monge i Joan Blau han
presentat un nou single
El pianista Xavier
Monge i el cantautor
Joan Blau, van publicar
el passat 20 de juny, el
nou single, “Bru”.
El single està compost de dues cançons
“Nits d’estiu” i “Paraules”, realitzades a piano
de la mà del Xavier i la

Joan Blau i Xavier Monge

veu del Joan, gravades i
masteritzades durant el
confinament. Dues cançons interpretades amb
molta tendresa per iniciar la temporada d’estiu
tot recordant els amors
d’estiu i en memòria de
totes aquelles persones
que ens han deixat.
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BREUS

Anuncis breus classificats
IMMOBLES

----------------------------------ES LLOGA apartament
a la Pineda (Salou),
al costat de la platja,
amb vistes al mar i
Port Aventura. Pàrking
tancat, piscina, aire
condicionat, rentavaixelles. Tots els extres.
Es lloga per setmanes
o quinzenes durant
els mesos d’estiu. Raó
telèfon: 639330429.
-----------------------------------A CAMARASA es ven
terreny a peu de carretera. Rústic, amb
reg, dos parcel·les
(aprox. 10.000 m2 cada
una). Raó telèfons informació: 973446011629725009, truca i informa’t.
-----------------------------------ES LLOGA per setmanes apartament a la
Pineda (Tarragona).
Zona tranquil·la, a 100
metres de la platja. Capacitat per 4 persones.
Amb piscina i zona
verda comunitària,
pàrking tancat. Raó
telèfon: 646987358.
------------------------------------

LLOGUER LOCAL comercial, 32 m2, ubicat
al c/ Girona de Balaguer. Equipat amb
instal·lació d’aigua,
llum, porta d’alumini
i vidre, també té reixa.
Informa’t sense compromís, al 973450555.
-----------------------------------ES LLOGA apartament
a la Pineda, per setmanes, capacitat per
a quatre persones, a
50 metres de la platja,
amb vistes al mar. Raó:
652957129.
----------------------------------ES TRASPASSA botiga de roba infantil,
totalment equipada i
en funcionament. Raó:
973450555.
-----------------------------------

TREBALL

-----------------------------------ES BUSCA persona
per cuidar hort a Balaguer. Condicionada
amb reg. Finca al costat del camí. Informació: 699798857.
-----------------------------------

S’OFEREIX professora
nativa per fer classes
particulars d’anglès.
Possibilitat de fer classes de conversa, en
grups reduïts o bé en
classes particulars. Informa’t ja, sobre els horaris disponibles. Raó
telèfon: 650422582.
-----------------------------------REPASSOS d’anglès,
Cursos de Primària,
ESO i Batxillerat. Raó:
698383277.
-----------------------------------

VARIS

-----------------------------------FORA TRASTOS, persones de confiança i
de casa. Buidem pisos,
trasters, magatzems...
No llencis res, recollim
tot el que no facis servir. Servei de mudances. Raó: 649232923.
----------------------------------ME GUSTARÍA encontrar señora para
amistad, bailar y salir.
Deportista jubilado.
Tel.: 646 214 205. Se
requiere seriedad.
-----------------------------------

COMPRO monedes,
bitllets, segells, joguines antigues, rellotges
(totes les marques),
àlbums de cromos, postals, fotos antigues,
còmics, llibres antics,
programes de cine, plomes estilogràfiques,
nines Nancy, escalextric, coberteries de plata i antiguitats. Raó:
676803205.
----------------------------------ES BUSCA torre que
es llogui, als voltants
de Balaguer. Lloguer
a poder ser durant els
mesos d’estiu (juny,
juliol, agost i setembre). Que tingui piscina. Raó interessats:
620817088.
-----------------------------------

Per posar anuncis
en aquesta secció de
breus classificats, adreceu-vos a les nostres
oficines del c/ Sant Lluís, 36-38 entresol de
Balaguer. També podeu
contactar per telèfon al
973448273 o bé visitant
el web: www.grocdigital.com on trobareu
tota la informació. També ens podeu enviar un
formulari de contacte.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LLOGUER LOCAL comercial,

32 m2, c/ Girona (Balaguer)
Equipat amb instal·lació d’aigua,
llum, porta d’alumini i vidre,
també té reixa.
Informa’t sense compromís,

973450555.
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Farmàcies

Telèfons útils
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
DISPENSARI MÈDIC
973 181 181
-------------------------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT
973 432 008
CASA DEL METGE
973 432 055
-------------------------------------------------------------------------VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC
973 454 019
--------------------------------------------------------------------------

ÀGER
F. JOSA

973455286

------------------------------------------------------------------ALGERRI
GÁLLEGO-REÑÉ

973426189

------------------------------------------------------------------BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10
F. DOLSET- Sant Lluís, 6
F. MARCH- C. Barcelona, 10
F. SALA- Pl. Mercadal, 38

973450214
973445384
973445280
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
M. JOSÉ MAS LACRUZ

973424151

------------------------------------------------------------------RÚBIES PRAT, NÚRIA

605010097

------------------------------------------------------------------MONTGAI
PILAR GINÉ

973430358

------------------------------------------------------------------OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA

973438136

------------------------------------------------------------------TÉRMENS
EVA CAMPIÑEZ

973180037

------------------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 2 de juliol
a les 8 de la tarda del 9 de juliol
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 9 de juny
a les 8 de la tarda del 16 de juliol
DOLSET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 16 de juliol
a les 8 de la tarda del 23 de juliol
SALA

DEMANI’NS
PRESSUPOST

ARRIBADES
LLEIDA
07.24
08.41
08.44
10.34
11.41
12.34
14.33
14.34
16.48
16.49
17.03
18.24
18.34
19.43
20.29
20.33
20.54
21.19
22.09
22.28
23.19

BALAGUER
05.52 (4)
08.15 (1)
11.15 (2)
15.31 (7)
17.31 (8)
17.56 (3)
19.51 (6)

LA POBLA
07.00
09.22
12.22
16.38
18.38
19.03
20.58

LES AVELLANES

AIGUABELLA ALENTA, G.

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

Horari de trens
SORTIDES
BALAGUER
06.58 (1)
08.15 (4)
08.18 (5)
10.08 (1)
11.15 (2)
12.08 (7)
14.07 (7)
14.08 (2)
16.22 (8)
16.23 (7)
16.37 (4)
17.58 (5)
18.08 (4)
19.17 (8)
20.03 (4)
20.07 (8)
20.28 (7)
20.53 (3)
21.43 (7)
22.02 (2)
22.53 (6)

** Els horaris de trens canvien
constantment. Aconsellem confirmar
horaris al web www.fgc.cat .Horaris
de trens actualitzats el 19/05/2020.

SORTIDES
LLEIDA
05.25 (4)
06.20 (1)
07.47 (1)
08.50 (7)
09.05 (2)
10.47 (2)
11.10 (7)
13.30 (1)
15.05 (7)
15.30 (2)
17.05 (5)
17.30 (4)
18.44 (8)
19.05 (7)
19.25 (4)
21.05 (7)
21.30 (2)

ARRIBADES
BALAGUER
05.52
06.46
08.15
09.16
09.31
11.15
11.36
13.56
15.31
15.56
17.31
17.56
19.10
19.31
19.51
21.31
21.56

LA POBLA
07.08 (4)
10.08 (2)
13.00 (7)
15.15 (8)
15.30 (4)
19.00 (8)
19.21 (7)
19.46 (3)
21.46 (6)

BALAGUER
08.15
11.15
14.07
16.22
16.37
20.07
20.28
20.53
22.53

(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.

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
06.10
BARCELONA
07.55
“
19.40
“
19.55
“
20.25
“
06.10
TÀRREGA
06.50
“
07.50
“
12.00
“
14.00
“
19.30
“
06.30
LLEIDA
07.15
“
07.30
“
07.40
“
07.45
“
07.48
“
07.55
“
08.00
“
09.10
“
09.15
”
09.53
”
10.45
“
10.50
“
12.00
“
13.15
“
14.55
“
15.15
“
15.18
“
15.20
“
15.23
“
17.30
“
17.53
“
18.00
“
19.15
“
09.20
SEU D’URGELL
16.50
“
13.35
SOLSONA
09.20
PONTS
13.35
“
16.35
“
16.50
“
19.10		 “
13.17
AGRAMUNT
19.17
“

CALENDARI
dl. a ds.
diari
dg.
dg.
dl. a ds.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dissabtes
dl. a db.
dl. a db.
dm./dc./dv.
dl./dj./dv.
dl. a db.
dl. a dv.
dissabtes
diumenges
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv. + dg.
diumenge
dissabte
dl. a dv.
diari
diari
dl., dm., dj., dv.
diari
dl. a dv.
divendres
diari
dl. a dv.
dl. a ds.
dl. a dv.

SORT.
14.20
19.10
20.40
06.30
07.20
14.00
14.20
14.25
19.10
20.40
08.25
12.45
14.45
12.00

DESTINACIÓ
ESTERRI D’ÀNEU
“
“
ÀGER
“
“
“
“
“
“
ALMENAR
“
“
ALBESA

CALENDARI
dl. a dv.
dissabte
dl. a dv.+dg.
dl. a dv.
dissabte
dissabte
dl. a dv.
dl. a dv.
dissabte
dl. a dv. + dg
dl. a dv. feiners
dissabtes
dl. a dv. feiners
disbt mercat

SORT.
07.15
08.00
08.05
08.45
08.50
09.10
09.15
10.00
10.05
11.10
11.15
12.30
12.35
13.00
13.40
13.45
14.10
14.15
15.00
16.00
16.15
18.30
18.35
20.00
20.05
20.15
20.20

LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
diari
diari
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
divendres
de dilluns a diumenge
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres + diumenge
de dilluns a divendres + diumenge
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres

** Els horaris de bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al
web: www.alsa.es . Actualitzat el 19/05/2020.
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