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Pista de pàdel
de Montgai

-------------------------------------------------------------------------------Montgai va inaugurar el passat diumenge 27
de juliol, una pista de pàdel que han construït a la
zona poliesportiva ubicada al costat de les piscines
municipals.
Degut a la gran demanda que van fer arribar els
vilatans a l’ajuntament, es va pensar positivament
en aquesta proposta, ja que així s’ampliava l’oferta
esportiva del poble.
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>>BALAGUER
# Balaguer ofereix propostes de turisme familiar per gaudir de l’estiu
Les dues propostes són recorreguts per la ciutat, els seus espais emblemàtics i els monuments a través de jocs que tenen un premi final
# Es reactiva a Balaguer la xarxa de voluntariats
Per donar resposta a les necessitats produïdes pel Covid-19
# Aquest proper divendres 7 d’agost es farà al passeig de l’Estació el Mercat de les Rebaixes
L’Associació de Comerciants de Balaguer ha treballat per poder celebrar el Mercat de les Rebaixes, garantint la
seguretat i respectant mesures de prevenció requerides en aquests moments, complint el protocol de seguretat
# La Peria ajorna uns dies més les activitats previstes en l’agenda d’estiu
Des del passat dimarts 18 de juliol, les activitats queden a l’espera d’una millora en la situació actual
>>COMARCA
# Càrites, Creu Roja i el Consell renoven el conveni del Projecte Àgape
El conveni estableix que les tres entitats treballaran de forma coordinada, cadascuna aportant els recursos de què disposen
# Castelló de Farfanya obrirà una escola bressol de cara al proper curs
El consistori ha invertit gairebé 50.000€ per adaptar un espai a l’escola
# Montgai estrena uns pista de pàdel ubicada al costat de les piscines
Degut a la gran demanda que van fer arribar els vilatans a l’ajuntament, es va pensar positivament en
aquesta proposta, ja que així s’ampliava l’oferta esportiva del poble
# L’Ajuntament de Térmens ha adquirit l’antiga Rectoria per fer-hi un centre de serveis
L’objectiu és integrar-lo amb l’edifici de la Humanitària, de titularitat municipal que esdevindrà un espai polivalent
>>CULTURA / OCI
# Impuls des de la Paeria als espais històrics i zones verdes de la ciutat
La zona del Barranc dels Rucs i el portal del Torrent, una dels més
deteriorades, serà la primera actuació de la campanya
# Mònica Boladeres publica un llibre ple d’il.lustracions de la Ràpita
Abans de fer la presentació, se n’ha regalat un a cada casa del poble
# Concert de presentació del nou treball del cantautor Jordi Montañez
El proper 8 d’agost es farà un concert unpluged a les Vinyes Vall de Baldomar per presentar el quart disc
del cantautor Jordi Montañez, “Minsk, Praga, Budapest”.
# Algerri celebra la nit de les estrelles i planetes aquest dissabte 8 d’agost
Aquesta activitat és gratuïta i l’aforament està limitat, per tant s’ha de fer inscripció prèvia a l’ajuntament
>>ESPORTS
# Queden suspeses les proves de la 15a Triatló i la 3a Quadratló
La incertesa en la participació i la voluntat d’extremar precaucions
per evitar un augment de casos de COVID-1, n’han estat els motius
# El Balaguer Piera Ecoceràmica torna a la Superdivisió la propera temporada
Es va convertir en guanyador absolut amb els 17 encontres guanyats
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Balaguer ofereix dos propostes de
turisme familiar per gaudir de l’estiu
Per aquest estiu, l’Àrea
de Turisme de Balaguer
ofereix dues propostes per
al turisme familiar perquè
els més petits puguin descobrir el patrimoni i el passat
de Balaguer sota la marca
“Balaguer en Família”. És
tracta de dues rutes: “Els
tresors perduts” i “Ens fem
una selfie?”, amb les que nenes i nens podran visitar la
ciutat de la mà de l’Harpieta,
un simpàtic personatge pèlroig inspirat en les antigues
guixeries andalusines del
palau de la suda de Balaguer.
Les dues propostes són
recorreguts per la ciutat, els
seus espais emblemàtics
i els monuments a través
de jocs que tenen un premi final. Aquests itineraris
permeten descobrir d’una
manera diferent i divertida
espais tan característics
com el jaciment arqueològic

Buscar Or al Riu Segre

Proposta de Turisme “Ens fem una selfie?”

del Pla d’Almatà, l’església
gòtica de Santa Maria o les
muralles medievals.
Els fulletons per a realitzar les activitats es poden
recollir a l’oficina municipal
de turisme, situada al Museu de la Noguera. Alhora,
aquest també és un bon
punt per iniciar el recorregut
i conèixer a través de l’expo-

sició “Hisn Balagi-Balaguer:
de la madina a la ciutat”
com era i com s’hi vivia a la
Balaguer medieval. A més,
fins a finals d’agost el museu acull l’exposició “Ossos.
Un viatge a l’època medieval
de la mà de l’antropologia
física” que mostra amb l’ajuda d’esquelets i diferents
objectes relacionats com
era el dia a dia dels homes i
dones de fa sis-cents anys.
Per altra banda el Centre
d’Interpretació de l’Or del
Segre de Balaguer continua
durant tot el mes d’agost
l’activitat “A l’estiu l’or el
busquem al riu”, una proposta única, emocionant i
molt divertida que convida
els visitants, tan grans com
petits, a viure durant una
estona com els autèntics
buscadors d’or del Segre i
aprendre la tècnica manual
per poder-lo extreure.

Es reactiva a Balaguer la xarxa
de Voluntariats i s’incorpora els
voluntaris cívics
La Paeria de Balaguer
va reactivar la Xarxa de
Voluntariats un cop es
van conèixer l’increment
de casos de Covid-19 a la
ciutat a mitjans del passat
mes de juliol. Aquest és
un servei que des del
consistori es va activar
el passat mes de març i
que donava resposta a
través del voluntariat a les
necessitats produïdes pel
confinament.
Ara, en aquesta nova
fase, es reforça amb la
figura dels voluntaris
cívics, uns nous agents
que recordaran les
principals mesures de
seguretat i amb els que la
Paeria pretén conscienciar
a la ciutadania de la
importància de seguir
escrupolosament totes
les normes per frenar la

Cartell del Voluntariat Cívic

pandèmia.
Aquests
voluntaris
incidiran en l’ús de portar
bé la mascareta, la higiene de mans i la distància física en llocs d’alta
concurrència. En cas de
no complir amb la normativa o no atendre les
recomanacions, els informadors podran trucar
als agents cívics o bé a la
Policia local. Així mateix,
informaran a la Xarxa
de Voluntariats sobre la
relació de situacions en
què hagi estat necessari
mediar i dels dubtes més
freqüents de la ciutadania per poder-hi donar
resposta.
Els interessats poden
inscriure’s a través del
telèfon 660 756 719 o el
correu voluntariats@balaguer.cat
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Aquest divendres 7 d’agost es farà al
Passeig el Mercat de les Rebaixes
L’Associació de Comerciants de Balaguer ACB ha treballat per poder celebrar el

Mercat de les Rebaixes, garantint la seguretat i respectant les normes i mesures

Mercat de les rebaixes d’estiu

de prevenció requerides en
aquests moments, complint
els protocols de seguretat.
Així doncs aquest divendres 7 d’agost, el tram de
baix del Passeig de l’Estació,
es celebrarà la XXVI edició
del Mercat de les Rebaixes d’Estiu, una activitat
consolidada i que fomenta
la compra de proximitat.
Les parades de diferents
productes com roba, calçat,
complements, roba de la
llar... oferiran als seus compradors grans ofertes i descomptes als seus productes.
L’horari del mercat, serà
de 9 a 15 h.

La Paeria ajorna uns dies més les
activitats previstes en l’agenda d’estiu

Cicle de monòlegs a la plaça del Teatre

La Paeria ha decidit ajornar encara uns dies més les
activitats que estaven previstes en l’agenda d’aquest
estiu.
Des del passat dimarts
18 de juliol, les activitats
setmanals com “Música &
Tapes”, el cicle de monòlegs, la zumba i el cinema
a l’aire lliure entre altres,
queden a l’espera d’una
millora en la situació actual,
per una responsabilitat col·
lectiva.

Càritas, Creu Roja i el Consell
Comarcal renoven el conveni
amb el Projecte Àgape
El passat 20 de juliol,
es va renovar el conveni
de col·laboració entre
Càritas Parroquial de
Balaguer, Creu Roja de
la Noguera i el Consell
Comarcal de la Noguera
per a un període de 4
anys, en què les entitats
signants palesen el seu
compromís per garantir
el funcionament del
projecte Àgape, aliments
solidaris de la Noguera
per donar cobertura a les
necessitats alimentàries
bàsiques a tots els pobles
de la comarca.
El conveni estableix
que les tres entitats
treballaran de forma
coordinada, cadascuna
aportant els recursos
de què disposen. Així,
C r e u Ro j a i C à r i t a s
proporcionen les persones

Signatura del conveni

voluntàries per a fer les
tasques de recollida,
emmagatzematge i
lliurament dels aliments,
i també derivaran als
Serveis Socials d’Atenció
Primària de la Noguera
aquelles persones
usuàries dels seus
serveis que necessitin
assistència en forma
d’aliments.
Per la seva banda,
el Consell Comarcal, a
través de l’Àrea de Serveis
Socials, es farà càrrec tant
de les instal·lacions com
de la gestió del projecte
Àgape, des de la detecció
de necessitats fins al
lliurament dels aliments,
assignant-hi el personal
tècnic necessari per al
correcte funcionament
del banc d’aliments de la
Noguera.
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Montgai estrena una pista de pàdel
ubicada al costat de les piscines
Montgai va inaugurar el
passat diumenge 27 de juliol, una pista de pàdel que
han construït a la zona poliesportiva ubicada al costat
de les piscines municipals.
Degut a la gran demanda que van fer arribar els
vilatans a l’ajuntament, es
va pensar positivament en
aquesta proposta, ja que
així s’ampliava l’oferta esportiva del poble.
Per facilitar l’ús d’aquestes instal·lacions tot i el
Covi-19, la reserva de la
pista així com el pagament,
es fan per internet.
Des del consistori, s’ha

L’Ajuntament de Térmens ha
adquirit l’antiga Rectoria per
fer-hi un centre de serveis
Aquesta adquisició
servirà per fer-hi un
centre de serveis i
un espai per a la gent
gran

Nova pista de pàdel a Montgai

pensat que en un futur,
quan es pugui tornar a fer
competicions esportives,

es pugui aprofitar aquesta
pista per poder dur a terme
campionats de pàdel.

Castelló de Farfanya obrirà una escola
bressol de cara al proper curs

Nova llar d’infants de Castelló de Farfanya

Castelló de Farfanya
obrirà el proper curs la primera aula de llar d’infants
del municipi, que estarà
integrada a l’Escola Sta.
Maria. El consistori ha invertit gairebé 50.000€ per
adaptar un espai a l’escola
per a la llar d’infants. Les
obres compten amb una
ajuda de 37.000€ del Pla
de Dinamització Local de
Diputació de Lleida. El curs
s’iniciarà enguany amb 5
nens i nenes d’entre 1 i 2
anys.

L’ A j u n t a m e n t d e
Térmens ha adquirit al
Bisbat d’Urgell, l’antiga
Rectoria, per un import de
147.000€, per a destinar-la
a ser un centre de serveis
i espai destinat a la gent
gran.
L’objectiu és integrarlo amb l’edifici de la
Humanitària, també de
titularitat municipal i
que esdevindrà un espai
polivalent per a actes
socials i culturals.
L’ e d i f i c i e s t r o b a
ubicat al carrer Estació
proper a l’església nova

Antiga Rectoria de Térmens

de Térmens. L’edifici
de planta rectangular,
consta de planta baixa,
un primer pis i unes
golfes. L’accés a l’interior
es realitza per una façana
lateral, amb una senzilla
entrada precedida de
graons.
L’edifici està format
per un convent i una
capella, les quals es
troben tancades per un
pati.
Aquest edifici va
ser la seu del Col·legi
Sagrat Cor de les
religioses agustines, que
s’establiren el 1922 fins
que van marxar el 1961.
Amb aquestes
actuacions el municipi
gaudirà de nous serveis
assistencials a la vegada
que es preservaran dues
construccions singulars
del seu patrimoni.
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La Generalitat invertirà 32.000
milions d’euros en un pla de
Reactivació Econòmica i Protecció social
Es fixen vint grans projectes de país estructurats al voltant d’uns eixos
prioritaris: l’economia de la vida, la digitalització, la societat del coneixement i
la transició energètica

La Generalitat ha aprovat
un Pla per a la Reactivació
Econòmica i la Protecció
Social per fer front a la crisi
derivada de la Covid-19, que
marcarà l’estratègia de país
per als pròxims anys. El nou
pla té un cost de 31.765 milions d’euros i gira al voltant
de cinc eixos. Aquests són
l’economia de la vida, la
societat del coneixement,
la digitalització, la transició
ecològica i un eix més transversal que té a veure amb la
perspectiva de gènere i la
internacionalització. A través d’una vintena de grans
projectes, que inclouen
fins a 145 actuacions, el pla
mostra la capacitat innovadora i de transformació del
sector públic.
El document és el resultat
dels treballs desenvolupats
en les darreres setmanes
per la Comissió per a l’elaboració del Pla per a la
Reactivació Econòmica i
Protecció Social com a conseqüència de la crisi de la
Covid-19 (CORECO) i mostra el compromís del Go-

vern envers tres objectius
essencials: reforçar l’estat
del benestar i la capacitat
productiva de Catalunya; reduir les desigualtats socials
accentuades per la pandèmia i accelerar la transició
cap a un model econòmic
més sostenible i resilient.
Per aquest motiu, a la base
del pla figuren l’Agenda
2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) de Nacions Unides,
així com el Pacte Verd Europeu (European Green Deal) i
l’Estratègia Digital Europea
(Digital Europe).

Reactivació en cinc
eixos
Una part important de les
actuacions són per fer front
a la crisi derivada de la pandèmia com ara continuar
garantint les prestacions
del sistema de salut i assistencial i protegir l’economia
productiva amb un pla de
xoc de Treball, dotat amb
184 milions d’euros. El document preveu alhora la
posada en marxa de grans

planificacions per qüestions
estratègiques de país, com
ara la transformació del
model agroalimentari, la
lluita contra el canvi climàtic o la mobilitat sostenible.
Els projectes s’implementaran en diferents fases
en un horitzó que abasta
fins a les dues dècades
vinents. Aquests s’agrupen
al voltant de cinc eixos que
dibuixen el model social,
econòmic i institucional
cap al qual ha d’avançar
Catalunya en els pròxims
anys i que posa el focus en
la digitalització i la transició
ecològica.

Digitalització i transició ecològica: pilars
de la recuperació
La meitat del pressupost
del nou pla, uns 16.000 milions d’euros, es destinarà
a la transició ecològica,
que preveu dotar Catalunya
amb més infraestructures d’energia renovable,
apostar per una economia
circular, mesures d’eficiència energètica i una mobilitat sostenible. L’altra gran
aposta és la digitalització,
que ha permès mitigar l’impacte econòmic i social de
la pandèmia. Ara bé, cal
consolidar i ampliar els
avenços fets en els darrers
mesos, tal com recomana la
Comissió Europea, que fixa
la transició digital com un
dels pilars de la recuperació. En aquesta línia, el pla
de la Generalitat inclou un
Pla d’Educació Digital de
Catalunya, la digitalització
dels sectors productius i

Digitalització
Economia per la vida

Eix Transversalitat
Transició Ecològica

Societat Coneixement

competències digitals, i la
implementació de tecnologies digitals avançades
en territoris i ciutats intel·ligents.
Un altre dels eixos del nou
pla és el batejat “Economia
per la Vida”, que aposta per
avançar cap a una economia al servei de les persones. Aquest preveu, entre
d’altres, un pla de foment
en la innovació en salut,
bioeconomia i transformació
del sector agroalimentari,
forestal i marítim, qualitat
assistencial amb garanties,
reactivació del consum i
inclusió social. La societat
del coneixement és un dels
cinc eixos del pla i aposta
per impulsar solucions innovadores en l’àmbit sanitari així com reconduir les
carreres professionals dels
sectors més afectats per la
crisi. L’últim eix inclou deu
actuacions transversals que
giren al voltant de la internalització de l’economia i
la transversalitat de gènere

per garantir l’equitat i la
igualtat d’oportunitats.

2.760 milions d’euros
per al 2020
El cost total del pla és de
31.765 milions d’euros,
2.760 dels quals s’invertiran aquest any 2020. Entre
les actuacions més immediates hi ha el Pla de
xoc a l’àmbit de Treball,
l’ampliació dels ajuts per
a necessitats bàsiques,
un Pla d’educació digital
de Catalunya, un pla de
foment de la innovació en
Salut o una injecció econòmica per a reactivar el
comerç, entre altres.
En paral·lel al pla de reactivació, el Govern segueix
treballant per reforçar la
resta de pilars de l’estat del
benestar. En aquest sentit,
insisteix en l’exigència de
resoldre l’infrafinançament
crònic, xifrat en 5.000 milions d’euros, que pateix el
sistema de salut català.
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Concert de presentació del nou treball
del cantautor Jordi Montañez
El proper 8 d’agost es
farà un concert unpluged
a les Vinyes Vall de Baldomar per presentar el quart
disc del cantautor Jordi
Montañez, “Minsk, Praga,
Budapest”.
El concert que ja compta
amb les places exhaurides,
es desenvoluparà amb un
gran espai com són unes
bodegues i a més a més de
gaudir de la seva música,
es podrà fer un tast de tres
vins D.O. Costers del Segre,
una de les quals és una
edició limitada que porta la
imatge del disc a l’etiqueta,
etiquetat a mà i elaborat per
la bodega familiar Vall de
Baldomar.
Fins ara i des de la crisi
del Covid-19, Montañez ha

Imatge del nou disc d’en Jordi

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Perspectiva

Singular és el que passa
de foteses i romanços
i també el que s’hi encanta.
És aquell de la mangala
que passeja mala gana
i també el que s’ha fet gran
i se’n riu del bé i del mal.

Jordi Montañez

hagut d’aplaçar els concerts
que tenia previstos. Ara per
ara, intenta continuar la gira
i poder presentar les cançons d’aquest quart disc.
Montañez forma part de
l’actual escena de cançó en

llengua catalana i des de
la seva formació l’any 2012
forma part del col·lectiu La
Cançó Necessària, amb
Pau Alabajos, Cesk Freixas,
Meritxell Gené, Josep Romeu i Andreu Valor, per fer
visible l’escena de la cançó
compromesa als Països Catalans. Fou donat a conèixer
amb la lectura del manifest
homònim a Petra (Mallorca) l’1 de febrer de 2013 en
l’acte de presentació de
la campanya Som Països
Catalans.
El passat 7 de març va
poder presentar el seu nou
treball “El temps, l¡’amor i
la nostalgia” en el marc del
Festival BarnaSants.

Singular és l’home savi,
com aquell que se’n creu massa.
Un ho conta matí i tarda,
el que ho és, no cal que ho faci.
Singular és qui no es vanta
i el que ho fa a la descarada.
Un és or, l’altre ferralla.
El primer és la discreció,
la mesura, el seny, la pauta,
al segon garlar li encanta
a tothora a bo i millor.
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Realitats

C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Al dia d’avui 21-07-20 a
Brusel·les, tot continua igual:
discutint i discursejant uns i
altres. Uns que semblaven
els reis del mambo demanant, i els altres petits i matons amb la força que dóna
la seva “frugalitat” es pot llegir el seu “modus vivendi”.
Fan un bloc unit i partidaris
del crèdit, però no dels “subsidis”, paraules del tot representatives de les diferències
de pensament. Pla i ras s’ha
d’entendre que els diners
s’han de tornar. I alguns que
s’esperaven treure’ls gratuïtament no els sona gaire bé
aquesta condició. I així ens
trobem avui, ratla amunt ratlla avall. Per donar una altra
notícia ben clara, és que la
pandèmia ha fet unes llucades ben tendres als nostres
voltants. Els que creien que
la calor ho mataria tot, s’han
equivocat.
I davant de la ineficàcia
tan coneguda i pregonada
del Sr. Torra, en que tots els
mitjans s’han fet ressò. La
gent el darrer cap de setmana va desobeir massivament.
Aquesta indulgència jurídi-

ca amb ell, ens costa als catalans, la pèrdua continua de
moltes de les coses que amb
esforç, s’havien aconseguit.
Quan la democràcia es
va imposar a España, gràcies a homes com l’Adolfo
Suárez i els seus mentors
de tot color. Molts vam pensar que tota la foscor (?) de
l’anterior règim quedaria
molt endarrera, molt més,
que els records agradables
que en més o menys cadascú pogués tenir. La idea
de centenars d’homes que
donarien llum pròpia. Que
ensenyarien com es podia
fer camí a l’ombra del difunt
Caudillo. Amb pocs anys ja
vam veure que els suposats
remeis morals i ètics eren
patrimoni de ben poca colla.
I que la quantitats de minadors i sapadors que volien
una altra cosa eren munió,
i tots portaven a la boca un
carnet de partit. I per ells tot
l’aconseguit era gràcies al
seu esforç, per tant esperaven el premi al treball fet. Ara
ho tornem a veure, hi ha gent
que creu amb la República i
en tots els seus avantatges.

Cal Pepito

Josep Bonet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Com a comerciant del
Centre Històric de Balaguer,
la notícia del tancament d’un
negoci familiar i centenari
com en tenim encara a la
nostra Ciutat, i jo en sóc un,
m’entristeix pensar en tot lo
que ens ha portat aquesta
etapa que estem passant
tots plegats i al comentar-ho
amb el meu pare, essent comerciant i amic de la família,
li ha vingut a la ment un seguit de bons records!!!
" Temps era temps", re-

cordo com si fos ahir,i parlo
de molts anys enrera, que de
molt jovenet, els dies festius
anava a cercar el meu pare
al cafè de CAL PEPITO, per
a que em donés diners per
anar al cine Condal. Anaren
passant els anys i la rutina
era la mateixa Cal Pepito era
com de la família.
Un cop al dia, quasi bé
era obligat desprès de cada
àpat a casa, anar-hi a fer el
cafè. Ens hem fet grans i les
circumstàncies han canviat

Sense cap dubte seria així
si ho poguessin assolir. Però
els seus vertaders propòsits
no són aquests. I s’ha de preveure que no ho aconseguiran en un llarguíssim temps.
Però hem de donar temps al
temps, i sense cap dubte ell
donarà la resposta. Però ara
sí sabem una cosa ja, que
la nostra fe en els polítics fa
temps que està ben perduda.
Quan em fico al llit tinc
la sort d’agafar el son molt
ràpid. Hi ha vegades que
somio i la meva moviola, em
mostra el poc que tenim, i
el molt que havíem tingut.
No en el sentit material sinó
en tot allò que proporciona
tranquil·litat d’ànim i una
certa pau anímica. M’ha fet
recordar que amb el xocant
Carod- Rovira i el Joan Puigcercós, semblava que al 2014
havíem de ser una nacióestat, i res va passar. Per a
mi va ser guanyar un sopar
a Cal Xirricló a pagar per un
Benpensant.
Ara en un tovalló de
paper està escrit per testimonis, que al 2020 seríem
independents. No cal dir que
espero el desembre, per tornar a sopar a pagar per un
molt interessat que fos així.
Confiava cegament amb l’Artur Mas.

i els costums també, Certament la tecnologia ha estat
el motiu del canvi, la nevera,
la TV, la música i tantes coses.... Quina enyorança em
ve amb aquests records...
Cal Pepito ha estat tota una
institució al Balaguer Històric. Ara em diuen que ha arribat l’hora de tancar portes,
el trobarem a faltar, no prenem prou consciència de les
coses entranyables fins que
les perdem.
El temps ha passat i tot
ha canviat. La meva família
juntament amb els membres
de l’Associació de Comerciants del Centre Històric
trobarem a faltar aquest establiment obert. Molta sort!

El macho alpha

Joan V. Sampedro Cortés
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Segurament, lector,
no cal que t’expliqui
que el mascle ALFA, en
els ramats de micos o
lleons, per exemple, és
aquell mascle dominant
que té el dret exclusiu
d’aparellar-se amb les
femelles del ramat i són
precisament les femelles
les que busquen el seu
favor per situar-se en les
posicions més altes de
l’escala social del ramat.
Recentment
hem
conegut un cas succeït
a Unidas Podemos. Es
tracta de que una dona
que es diu Dina, no sé
sap per quin mètode,
ha perdut el seu telèfon
mòbil i resulta que la
tarja SIM d’aquest mòbil la tenia el líder de la
formació, Pablo Iglesias.
La dona havia denunciat
el robatori del seu mòbil
però Iglesias, sabent que
havia sigut robat, retenia
en el seu poder la tarja
SIM per motius, segons
explica ell, de seguretat i
per protegir la imatge de
la dona víctima del robatori.
Però Pablo, “compañero”, la millor seguretat que pots donar amb
aquesta noia és tornar-li
la tarja, no retenir-la tu.
Si aquesta tarja conté
imatges o textos que
poden comprometre el
benestar o la imatge pública de la noia, la millor
solució és que la tingui
ella, no tu, Pablito macho ALFA.
Els advocats de la
noia estan estudiant la
possibilitat de denunciar Pablo Iglesias pel
delicte de l’article 298
del Codi Penal espanyol,
que descriu la receptació
d’objectes robats, i pel
delicte d’extorsió (col·
loquialment s’entén per

xantatge) que es descriu a
l’article 243 del mateix Codi,
perquè segons ella Iglesias
retenia la tarja amb la intenció que ella fes alguna cosa
que no volia fer.
“Unidos Podamos” és el
partit de la vaginocràcia, en
el qual la noia que vol pujar
fins al nivell de tenir poder,
ha de passar per força per
l’arc de triomf del líder. Ara
per ara la més llesta ha sigut Irene Montero, actual
ministra de Igualtat i mare
de les tres criaturetes de la
parella, que va escombrar
unes quantes rivals abans
que el líder es fixés en ella;
però que no es pensi que
ja te el cel a l’abast perquè
Pablo Iglesias, macho ALFA
número ú, pot decidir en
qualsevol moment escapçar
la Irene si troba una noia
més molona. I pel que diuen, super macho ALFA Pablo Iglesias ve fent això des
que és professor universitari.
“Unidos Podemos” és
un partit polític creat i finançat amb dòlars procedents
de països tan democràtics
com Iran o Veneçuela; un
partit que actualment governa Espanya i que es defineix com d’esquerra radical, feminista, renovador i
iconoclasta, però ha caigut
en la misogínia i el caciquisme més ranci de la Espanya
més profunda i cavernosa.

---------------------------------------------
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ESPORTS

Queden suspeses les proves de la 15a
Triatló i la 3a Quadratló de Balaguer
L’àrea d’esports de la Paeria de Balaguer ha pres la
difícil decisió de suspendre
la 15a edició del Triatló de
Muntanya i la 3a Quadratló
que s’havia de celebrar el 29
d’agost.
La incertesa en la participació i la voluntat d’extremar les precaucions per
evitar un augment descontrolat de casos de COVID-1,
n’han estat els principals
motius; que han tingut el
suport de la Federació Catalana de Triatló.
Després de 14 edicions
ininterrompudes de Triatló i amb tot un seguit de
modificacions que estaven

Imatge de l’última edició de la Triatló de muntanya

previstos per la present
edició; els organitzadors de
les proves, l’àrea d’esports,
l’Associació Piragüista i el

Club Esportiu Pedala.cat,
es veuen amb la voluntat
de treballar-hi per futures
edicions.

La Paeria avança en els tràmits per
construir el Pavelló esportiu al Secà

Pista del Secà

La Paeria de Balaguer
vol dur a terme la construcció d’un nou poliesportiu al
costat de les piscines del
Secà. Amb aquest canvi, es
planteja fer un parc públic a
la zona arbrada del Molí de
l’Esquerrà per compensar la
pèrdua de la pista del Secà.
Així doncs s’avança en la
construcció d’un nou pavelló
a la ciutat, un equipament
molt esperat per ampliar les
zones per la practica d’esports.

El Balaguer Piera Ecoceràmica
torna a la Superdivisió la
propera temporada
La passada temporada,
es va acabar abans d’hora
a causa del Covid-19,
però el Balaguer Piera
Ecoceràmica es va
convertir en guanyador
absolut de la Divisió
d ’ H o n o r Fe m e n i n a ,
amb els 17 encontres
disputats guanyats. Així
doncs, el primer equip
del CT T Balaguer, ha
decidit acceptar el repte
de competir novament
la temporada vinent a
la màxima categoria del
tennis taula a Espanya.
E l
t e r m i n i
d’inscripcions per la
temporada vinent requeria
que el CT T Balaguer
prengués ja una decisió
abans del 15 de juliol,
malgrat que encara hi
ha força variables per
clarificar. Sobretot pel

Balaguer Piera Ecoceràmica

que fa al suport de les
institucions, Diputació de
Lleida i Ajuntament de
Balaguer, que a hores d’ara
encara no han decidit res,
no ja sobre les subvencions
de la temporada vinent,
sinó sobre les de la
temporada passada.
Per la temporada
2020/2021 seguiran les
jugadores Svetlana Bakhtina, Natalya Prosvirnina i
Clàudia Cejas, amb la incorporació de la jugadora
balaguerina de la pedrera
del club Gemma Lladonosa, i també de la romanesa Loredana Dorca, fins
ara integrades al segon
equip del CTT Balaguer, a
més de Laura Garcia, procedent del Rivas, mentre
que Anna Biscarri seguirà com entrenadora de
l’equip.
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Algerri celebra la nit d’estrelles i
planetes aquest dissabte 8 d’agost
Un any més i amb motiu de la pluja de meteors
dels Perseids, coneguda
també com a «llàgrimes de
Sant Llorenç», es celebrarà
aquest dissabte a partir de
les 22 h al camp de futbol,
la nit d’estrelles i planetes
sota el cel Starlight d’Algerri.
Aquesta activitat és
gratuïta i l’aforament està
limitat, per tant s’ha de fer
inscripció prèvia a l’ajuntament.

Cartell de l’activitat

Mònica Boladeres publica un llibre
ple d’il·lustracions de la Ràpita
La jove Mònica Boladeres, nascuda a la Ràpita,
va aprofitar els mesos de
confinament per dibuixar
espais del seu poble, els
quals han acabat publicats
en un llibre il·lustrat. Una
distracció que la va ajudar
a passar la difícil situació
provocada pel Covid-19 i
que ha resultat un treball
molt gratificant. El llibre,
d’una cinquantena de pàgines, mostra no només
els espais de la seva vila
natal, sinó que mostra un
entorn poc habitual, com
parcs o carrer buits... En la
publicació hi ha col·laborat
Gerard Costa, historiador,

Des de la Paeria es treballarà
per impulsar zones verdes i
espais històrics de la ciutat
La Paeria de Balaguer
ha iniciat els treballs de
neteja i arranjament als
accessos dels espais
verds i històrics de la
ciutat en el marc d’una
campanya per posar-los
en valor i dignificar-los.
Amb aquesta
iniciativa, de l’àrea de
medi conjuntament
amb l’àrea de cultura, el
consistori pretén donar
a conèixer els múltiples
espais naturals del
municipi i animar a la
ciutadania a gaudir-ne
respectant-los, per això
els posarà a punt perquè
la gent els pugui visitar.
La zona del Barranc
dels Rucs i el portal
del Torrent, una dels
més deteriorades
pels abocaments
descontrolats de residus,

Mònica Boladeres amb alguna de les seves il·lustracions

que ha fet incisos d’història
així com la maquetació del
llibre. L’ajuntament de Vallfogona de Balaguer, l’ha

editat. A l’espera de poder
fer una presentació, se n’ha
regalat un exemplar a cada
casa del poble.

Obres al Barranc dels rucs

serà la primera actuació
de la campanya. Els
treballs de neteja ja han
començat i es preveu
que durant les properes
setmanes s’instal·li la
nova senyalització. El
punt escollit per iniciar
la campanya no és
fortuït, ja que a banda
de la urgència en el
sanejament de l’espai,
aquest reuneix els dos
principals punts d’interès
d’aquesta; el natural i
l’històric.
Per altra banda, el
Camp de Treball de Joventut de la Generalitat estarà durant dos
setmanes ajudant a
l’eliminació de plantes
al·lòctones (plantes invasores) al primer tram
del camí de les Franqueses.
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BREUS

Anuncis breus classificats
IMMOBLES

----------------------------------ES VEN finca de regadiu amb una extensió de 35.083 m2, amb
pantà fet. Ideal per
construir granges. Al
terme de la Sentiu.
Informació al telèfon:
00376341824.
----------------------------------ES LLOGA apartament
a la Pineda, amb capacitat entre 4 i 6 persones. A 100 metres de
la platja. Disponibilitat durant els mesos
d’estiu, per llogar per
setmanes o quinzenes.
Raó telèfon: 615863086
(a partir de les 19h).
----------------------------------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.
------------------------------------

L LO G U E R LO C A L
comercial, 32 m 2, c/
Girona. Instal·lació
d’aigua, llum, porta
d’alumini i vidre i reixa.
Raó: 973450555.
-----------------------------------ES TRASPASSA botiga de roba infantil,
totalment equipada i
en funcionament. Raó:
973450555.
-----------------------------------

TREBALL

-----------------------------------EMPRESA DE LA
COMARCA necessita personal per atendre a públic en magatzem, amb do de
gents i experiència
o nocions per portar
carretilla elevadora.
Incorporació immediata. Interessats enviar
Currículum a: contratacionsempleomf@
gmail.com. Total discreció pels col·locats.
------------------------------------

FISIOTERAPEUTA y
quiromasajista titulada. Técnicas de relajación, drenaje linfático,
terapéutico, antiestrés,
faciales y estéticos.
Particular en Balaguer.
Razón: 631657319.
-----------------------------------REPASSOS d’anglès.
Cursos de Primària,
ESO i Batxillerat. Raó:
698383277.
----------------------------------SE BUSCA PERSONA
para trabajar en granja porcina de círculo
cerrado, zona Balaguer. Tel. 687727526.
----------------------------------S’OFEREIX professora
nativa per fer classes
particulars d’anglès.
Possibilitat de fer classes de conversa, en
grups molt reduïts o
bé en classes particulars. Informa’t ja,
sobre els horaris disponibles. Raó telèfon:
650422582.
------------------------------------

SE OFRECE chica para
limpiezas del hogar o
cuidado de personas.
Llamar al: 658647460.
------------------------------------

VARIS

-----------------------------------CHICA BUSCA pareja
seria para empezar
nueva vida. Razón:
635076518.
----------------------------------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.
-----------------------------------

BUSCO CHICO catalán serio, tengo 43
años, soy una buena y
seria persona. Me gustaría conocer a alguien
interesante para compartir nuestras vidas.
Razón: 642428457.
----------------------------------ES VEN BICICLETA
per nena, de color
rosa, per nenes de
6 a 12 anys. Marca
Connor, BTT. Practicament nova. Tel:
667476172.
----------------------------------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. Informa’t:
649232923.
-----------------------------------
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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
973 351 266
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 6 d’agost
a les 8 de la tarda del 13 d’agost
MARCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 13 d’agost
a les 8 de la tarda del 20 d’agost
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 20 d’agost
a les 8 de la tarda del 27 d’agost
MARCH

DEMANI’NS
PRESSUPOST

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)

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

** 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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