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En Portada
Encontats, el mercat del 
conte i el llibre il·lustrat

 La sisena edició de l’Encontats, el Mercat del 
Conte i el Llibre Il·lustrat de Balaguer està progra-
mada del 16 al 20 de juny.
 La principal novetat d’aquesta edició és la pro-
gramació de la 1a Jornada Professional d’Il·lustració 
i Disseny Gràfic Ciutat de Balaguer amb l’objectiu 
de posar en valor la feina d’aquest sector i oferint un 
punt de trobada i aprenentatge per tal d’arribar a ser 
un referent en l’àmbit professional de la il·lustració 
i el disseny gràfic al nostre país. 

Amb el suport de
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#Encontats, el Mercat del conte i el llibre il·lustrat des de dimecres fins a diumenge a Balaguer
La principal novetat d’aquesta edició és la programació de la 1a Jornada Professional d’Il·lustració i Disseny 
Gràfic Ciutat de Balaguer amb l’objectiu de posar en valor la feina d’aquest sector

# Balaguer celebra el Dia Internacional de la Sardana el diumenge 20 de juny
La diada començarà a les 10 del matí a la Basílica del Sant Crist amb una missa amb ofrenes sardanistes

>>BALAGUER
# S’inicien les activitats d’estiu a Balaguer amb la revetlla de Sant Joan

Un piro musical i el concert tribut a “Queen” del grup “Play the 
game” tancaran la revetlla d’enguany

# Balaguer celebra l’aniversari de la mort del Comte Jaume d’Urgell
El 6 de juny es van fer els actes del 588è aniversari de la seva mort

# Cloenda del curs d’alfabetització de llengua catalana a Térmens
L’objectiu és facilitar l’alfabetització a persones que no tenen domini 
de la lectoescriptura o que volen millorar la lectura o l’escriptura

# Alumnes de l’escola d’Àger visiten i coneixen el seu ajuntament
Els infants van visitar el consistori municipal i van poder conèixer de 
primera mà l’edifici i el seu funcionament

>>ESPORTS
# El proper diumenge partit contra la selecció d’Angola Balaguer  

Aquest partit es disputarà com a part  dels actes de celebració de 
Balaguer ciutat del Basquet

# L’EFS Balaguer Comtat d’Urgell es proclama campió de Lliga
D’aquesta manera aconsegueix l’ascens de categoria

>>COMARCA
# El Consell Esportiu de la Noguera renova la seva Comisió Directiva

El  passat  dos  de  juny  es  va reunir la  nova Comissió  Directiva  del  Consell  Esportiu  de  la  Noguera  i  
va escollir  Kevin  Bruque, representant de la Paeria de Balaguer, nou President de l’entitat

# El Servei de Recollida selectiva implantat a la comarca de la Noguera
Actualment, tots els nuclis de la Noguera de més de 300 habitants ja tenen instal·lats contenidor de roba

# Es presenta la galeta del Montsec amb mel, pol·len i herbes del Montsec
La galeta ha estat guardonada amb el 2n premi en la categoria de projectes innovadors del Concurs Territorial 
dels Premis Impuls FP, que va tenir lloc el passat 23 d’abril

# Primera reunió postpandèmia del Consell Consultiu de la Gent Gran
Més de 60 persones de tots els  pobles es van reunir al claustre del Consell, seguint les mesures contra el 
coronavirus

# El Centre històric prepara la 3a edició de la Nit del Comerç
A partir de les 7 de la tarda, les botigues obriran oferint grans des-
comptes donant el tret de sortida a les rebaixes d’estiu

# 8a edició de la Cursa del Foc de Balaguer el proper dissabte
Enguany, la cursa es limitarà a uns 200 participants amb un únic 
circuit de 5km, per recórrer les principals artèries vials del cas càntic 
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 La sisena edició de 
l’Encontats, el Mercat 
del Conte i  el  Llibre 
Il·lustrat de Balaguer 
posarà en marxa la seva 
programació del 16 al 20 
de juny.
 La principal novetat 
d’aquesta edició és la 
programació de la 1a 
Jornada Professional 
d’Il·lustració i Disseny 
Gràfic Ciutat de Bala-
guer amb l’objectiu de 
posar en valor la feina 
d’aquest sector i oferint 
un punt de trobada i 
aprenentatge per tal d’ar-
ribar a ser un referent en 
l’àmbit professional de la 
il·lustració i el disseny 
gràfic al nostre país. 
 L’Encontats comen-
çarà el dimecres 16 de 
juny amb la jornada adre-
çada als professionals 
que treballen a les bi-
blioteques públiques de 
la província de Lleida. A 
partir de dijous i fins dis-
sabte, la programació se 

Encontats, el Mercat del conte i 
el llibre il·lustrat des d’aquest 
dimecres fins a diumenge

Encontats d’una edició anterior

centrarà en l’àmbit de la 
il·lustració i podrem gau-
dir de diferents tallers 
(tant adreçats a profes-
sionals, com a infants o 
adults no professionals), 
xerrades i una taula rodo-
na. 
 El diumenge 20 de 
juny, serà el dia principal 
de la Fira, i acabarà amb 
la gran festa familiar 
al voltant del món dels 
contes, però amb un in-
crement en el nombre de 
parades ja que al mercat 
de llibreters i editors, 
s’hi sumaran tots aquells 
il·lustradors que vulguin 
mostrar la seva feina al 
públic i vendre els seus 
treballs.

En aquesta 6a edició 
es farà la 1a jornada 
de Professionals 
d’Il·lustració i Disseny 
Gràfic

S’inicien les activitats d’estiu a Balaguer 
el dia 23 amb la Revetlla de Sant Joan 
 El pròxim dimecres 23 
de juny, la ciutat de Bala-
guer celebrarà un any més 
la revetlla de Sant Joan 
amb la voluntat de que 
tota la població de la ciutat 
pugui gaudir de la primera 
gran activitat festiva de 
l’estiu.
 Els actes que s’han pre-
parat estan adaptats tenint 
en compte les mesures i 
restriccions sanitàries ac-
tuals de pandèmia. 
 A 2/4 de 8 del vespre 
arribarà a la ciutat, més 
concretament a la plaça 
del Mercadal, la Flama del 
Canigó per part del Club 
Ciclista Balaguer que serà 
entregada a la Colla Basto-
nera i Grallera de Balaguer 
que la custodiarà fins a la 
nit. 
 A 2/4 d’11 de la nit, 
al parc de la Transsegre, 
tindrà lloc un espectacle 
de llum i foc “La Flama 
de Draco” per a tots els 

públics. Foc, dansa, llum 
i pirotècnia per protegir la 
flama que dona vida al lle-
gendari drac Draco. Durant 
l’espectacle es donarà coca 
de Sant Joan i moscatell.
 A continuació, es realit-
zarà la lectura del manifest 
a càrrec de la Colla Basto-
nera i Grallera de Balaguer 
i s’encendrà la foguera amb 
la Flama del Canigó a càr-

rec del grup local Diables 
“Bèsties Feréstegues” de 
Balaguer.
 Un piro musical i el 
concert tribut a “Queen” 
del grup “Play the game” 
tancaran la revetlla d’en-
guany.
 La capacitat serà limi-
tada segons els criteris sa-
nitaris establerts i hi haurà 
servei de bar.

Presentació cartell de Sant Joan

Balaguer celebra el 588è aniversari de 
la mort del comte Jaume d’Urgell
 Balaguer va celebrarà 
el passat 6 de juny, els ac-
tes en motiu del 588è ani-
versari de la mort del com-
te Jaume d’Urgell, davant 

del monument al Comte 
Jaume,  on entitats i insti-
tucions van fer la tradicio-
nal ofrena floral. Després 
dels parlaments, el secre-

tari del XXXII Premis Com-
te Jaume d’Urgell, el Sr. 
Joan Biscarri, va anunciar 
les guanyadores de l’edi-
ció 2021, l’escola Bressola 
i l’escriptora Maria Bar-
bal. Uns Premis que, per 
raons de la pandèmia de 
la Covid-19, es lliuraran al 
novembre per les festes 
del Sant Crist. Premi que 
reconeix a persones i a en-
titats dels Països Catalans 
que promouen a través d 
ela cultura la llengua cata-
lana.
 La commemoració fi-
nalitzà amb una audició 
de sardanes a la plaça de 
Sant Domènec, a càrrec 
de la Bellpuig Cobla. Actes en l’aniversari de la mort de Jaume d’Urgell
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 L a  r e g i d o r i a  d e 
joventut conjuntament 
amb la d’esports han 
presentat aquest dimarts 
15 de juny, les activitats 
d’estiu d’oci que la Paeria 
de Balaguer ofereix cada 
estiu a la ciutadania.
 La plaça del Teatre 
tornarà a ser l ’espai  
on els dilluns, dimarts 
i dimecres de juliol i 
agost, tindran lloc les ja 
consolidades i esperades 
activitats de Zumba, 
“Música i Tapes” i els 
“Monòlegs” que cada any 
tenen molt d’èxit.
 Però enguany s’amplia 
l’oferta d’activitats amb 
dues propostes noves, 
“Criaturades” i “Vine a 
ballar”. Activitats amb 
les que es pretén ampliar 
l ’oferta d’oci  a  més 
franges de públic, aquest 
cop el públic infantil i 
familiar i també a un 
públic no tan jove.
 “Criaturades” és una 
proposta d’activitats 

La Paeria ha presentat les 
activitats d’oci de les nits 
d’estiu a darrera el Teatre

culturals recomanada a 
infants de 3 a 8 anys on 
la màgia, els contes, les 
titelles i l’animació hi 
serà present per oferir 
a una franja d’edat a la 
qual no es realitzava cap 
activitat durant l’estiu.
 “Vine a ballar” aposta 
per recuperar el ball, molt 
present a la nostra ciutat, 
i amb la que oferirà al 
públic concerts de música 
però amb la intenció 
de que els participants 
s’animin a sortir a la pista 
a ballar. Salsa, swing, 
country i sardanes seran 
les propostes en aquesta 
primera edició.
 Aquestes activitats 
es realitzaran amb les 
mesures i restriccions 
sanitàries actuals, i amb 
tots els protocols de 
seguretat vigents. No 
caldrà cita prèvia per 
assistir-hi però si que 
l’aforament serà limitat.
El calendari d’activitats a 
la web estiu.balaguer.cat.

Balaguer celebrarà el Dia Internacional 
de la Sardana el diumenge 20 de juny

 L’acte del diumenge 
20 de juny començarà a 
les 10 del matí a la Basíli-
ca del Sant Crist amb una 

Cartell del Dia Internacional de la Sardana

missa amb ofrenes sarda-
nistes. La Cobla Jovenívola 
d’Agramunt interpretarà la 
sardana Esperit de Colla, 

a la part final de la cele-
bració i serà ballada pels 
representants de les colles 
sardanistes de Balaguer.
 A les 11 del matí i a la 
zona enjardinada del cos-
tat del Sant Crist tindrà lloc 
una audició de sardanes.
 Una festa que es ce-
lebra a Catalunya des de 
l’any 1960 i que a Balaguer 
l’ha van capitalitzar des de 
la dècada dels 80 els Amics 
de la Sardana i, posterior-
ment, el grup sardanista 
Barres i Escacs, fins l’any 
2013. Els darrers anys ho 
fan totes les colles sarda-
nistes de la ciutat junta-
ment amb la Paeria.

L’Associació de Comerciants ACB organitza 
pel proper 3 de juliol l’Open Night

L’edició anterior de l’Open Night

Música i tapes de l’any passat

 El proper 3 de juliol es 
celebrarà la 6a edició de 
l’Open Night, organitzada 
per l’Associació de Comer-
ciants ACB, la festa del co-
merç de la part nova de la 
ciutat, des de les 19 h fins a 
la matinada.
 Comerços, restaurants 
i serveis obriran els seus 
establiments en hora-
ri nocturn, oferint grans 
descomptes, activitats per 
nens, durant la nit.
 Tindran  lloc diferents 
actuacions als carrers, 
Barcelona, Pare Sanahu-
ja, Sant Lluís i al Doctor 
Fleming cruïlla amb Pas-
seig. Els diferents espec-

tacles es faran amb les 
mesures de seguretat per-
tinents. Des de les xarxes 
socials (Instagram i Fa-

cebbok) es faran sorteigs 
de 6 vals de descompte 
de 50€ per gastar la nit de 
l’Open Night.
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El Centre Històric prepara la seva 
3a edició de la Nit del Comerç
 Un any més i coincidint 
amb la Cursa del Foc, els 
comerciants del Centre 
Històric preparen la 3a 
edició de la Nit del Comerç, 
amb la col·laboració de 
l’Assoc. de Veïns del 
Centre Històric i la Paeria. 
A partir de les 7 de la tarda, 
les botigues obriran oferint 
grans descomptes donant 

Presentació de la Nit del Comerç

el tret de sortida a les 
rebaixes d’estiu. Durant 
la festa es faran diferents 
activitats repartides per 
diversos espais, des 
d’espectacles de dansa de 
diferents grups de la ciutat, 
balls, malabars, música 
en directe, desfilades de 
moda i focs artificials pel 
fi de festa.

Cursa del Foc de 2019

Els guardons seran pels tres primers/es, al grup més 
nombrós i als participants de més i menys edat

 Balaguer, celebra el 
proper 26 de juny a les 
21.45 h la 8a edició de la 
Cursa del foc.
 Enguany, la cursa es 

limitarà a uns 200 partici-
pants amb un únic circuit 
de 5km, per caminar i re-
córrer les principals artè-
ries vials del cas càntic de 

Balaguer, que s’haurà de 
cobrir amb un màxim de 
45’; motiu que afegeix el 
repte de finalitzar-lo cor-
rent. Les inscripcions es 
podran formalitzar online 
a la web d’esports www.es-
ports.balaguer.cat o de for-
ma presencial a la regido-
ria d’esports; i que aquest 
any portaran una samarre-
ta obsequi per cada inscrit. 
A més es tornarà a comp-
tar amb la participació del 
diables de Balaguer, que 
tornaran a amenitzar la 
festa, abans i després de la 
cursa.
 Una activitat que esta 
adherida al pla de salut i 
esport que porta la regido-
ria d’esports de l’Ajunta-
ment i que assenta el punt 
de partida de les activitats 
d’estiu a la ciutat.

Arriba la 8a edició de la Cursa del Foc de 
Balaguer el proper dissabte 26 de juny
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 Durant  e l  passat 
mes de maig el Consell 
Comarcal de la Noguera 
va acabatr d’implantar a 
tota la comarca el servei 
de recollida selectiva de la 
roba, calçat i complements 
que ja no s’utilitzen, que 
permet gestionar aquests 
tipus de residus per poder 
reaprofitar-los i evitar 
que vagin directament a 
l’abocador com a rebuig.  
 Durant l’any 2020, el 
servei es prestava als 
municipis que disposaven 
de contenidors de roba, 
és a dir, Albesa, Artesa de 
Segre, Balaguer, Bellcaire, 
Butsènit ,  Camarasa, 
I v a r s ,  M e n à r g u e n s , 
Montgai, Ponts, Térmens, 
Torrelameu i Vallfogona 
de Balaguer, i s’hi va 
recollir un total de gairebé 
95.000 kg.
 Actualment, tots els 
nuclis de la Noguera de 
més de 300 habitants 
ja tenen instal·lat com 

El Servei de Recollida selectiva 
implantat a la comarca

a mínim un contenidor 
de roba, gestionats per 
diferents entitats: Nou 
Grapats de Càritas (24), 
Roba Amiga (1), Ekipolis 
(3) i el Consell Comarcal 
d e  l a  N o g u e r a  ( 4 ) . 
 En els nuclis de menys 
de 300 habitants que no 
disposen de contenidor de 
roba, el Consell Comarcal 
de la Noguera ja ha fet 
la recollida porta a porta 
de primavera. En aquest 
primer servei porta a 
porta s’ha recollit gairebé 
1.000 kg de roba, calçat i 
complements.
 A la tardor es farà la 
segona recollida porta 
a porta, que s’haurà de 
demanar com a màxim 
2 dies abans del dia fixat 
per l’Ajuntament, per 
whatsapp al núm. 680 200 
744 de l’Àrea de Residus 
del Consell Comarcal, 
indicant el nom, adreça, 
i quantitat de bosses a 
recollir.

Contenidors instal·lats

Renovació a la Comissió Directiva del
Consell Esportiu de la Noguera

 El  passat  dos  de  juny  
es  va reunir la  nova Co-
missió Directiva del  Con-
sell  Esportiu  de  la  No-
guera  i  va escollir  Kevin  
Bruque, representant de 
la Paeria de Balaguer, nou 
President de l’entitat. La  
nova  Comissió  Directi-
va  va  escollir  com a  vi-
cepresident  en  Xavier  

Representants de la nova Comissió del Consell Esportiu

Castellana,  representant  
de l’Ajuntament de Vall-
fogona de Balaguer i com  
a secretària, Lídia Ber, 
representant de l’Ajunta-
ment de les Avellanes i 
Santa Linya. Altrament, la 
Comissió estarà formada 
per Josep Magrí, repre-
sentant de l’Ajuntament  
d’Ivars,  Miquel  Bernal, 

representant de l’escola 
Gaspar de Portolà, Sergi 
Llurba,  representant  de  
l’Escola Vedruna, Xavier  
Olivart, representant  de  
l’Escola Àlber, Eduard  Ar-
jona,  representant  de  la  
ZER  El  Montsec,  Daniel  
Valls, representant de  
l’Escola  Pia,   Toni   Sala,   
representant del Consell   
Comarcal, Josep Ma Mar-
quès, representant del  
Club  Esportiu  Runner’s  
Balaguer  i  Àngel  Asen-
sio,  representant  de  la  
Federació Catalana de Bit-
lles.
 La nova Comissió Di-
rectiva del Consell Es-
portiu haurà d’afrontar 
la problemàtica sobre la 
falta  de  socorristes en  
alguns municipis a pocs 
dies  perquè  comenci  la  
temporada  de  les  pisci-
nes  d’estiu.

Instal·len a diferents zones de Montgai 
quatre hotels per a insectes

Hotel per a insectes

 L’Ajuntament de Mont-
gai conjuntament amb 
l’Entitat “Lo veïnat de Lo 
Carreró” ha instal·lat 4 ho-
tels d’insectes al Parc de la 
Salut, a la zona del Passeig 
del riu Sió, on també hi ha 
un parc infantil i el Jardí de 
les Olors.
 La iniciativa ha comptat 
amb el suport dels alumnes 
de l’escola La Colomina, 
que han estat col·laborant 
amb la realització de ficar 
els materials, bàsicament 
fustes, canyes, cartró, pi-
nyes i altres materials.
 Aquestes infraestruc-
tures tenen com a missió 
que molts insectes les uti-
litzin com a refugi, especi-
alment marietes, crisopes, 
abelles i altres, on podran 

construir les seues pròpi-
es cases i així assegurar la 
seua presència en aquest 
espai, on també hi ha les 
plantes aromàtiques del 
Jardí de les Olors creat fa 

uns anys.
 La instal·lació ha servit 
per sensibilitzar als nens i 
nenes de l’escola de la gran 
funció que tenen els insec-
tes en la nostra societat.
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El Most 2021,
un festival multisensorial

per gaudir del cinema i del vi

Foto cedida pel Most Festival

Cartell Most Festival 2021

 El Festival Internacio-
nal de Cinema del Vi en-
guany ha inaugurat la seva 
10a edició a Vilafranca del 
Penedès, on s’han dut a 
terme diversos actes entre 
els dies 3 i 13 de juny. Ara 
suma nova programació al 
Priorat, que acollirà el festi-
val del 18 al 20 de juny. Du-
rant aquests dies es podrà 
gaudir de la millor produc-
ció audiovisual, en alguns 
casos no estrenada comer-
cialment, en relació amb la 
cultura de la vinya, el vi i el 
cava. És un context sublim 
pels qui vulguin gaudir de 
les arts i cultures vinícoles 
a través d’un viatge senso-
rial pels sabors dels vins.
 El Most 2021 brota al 
Priorat amb un primer vi-
sionat de la pel·lícula l’Age 
d’or, dirigida per Jean-
Bapstiste Alazard, de la 

qual Núvol va publicar una 
crítica de Víctor Jiménez, 
on s’explica que “amb un 
estil líric i despreocupat, la 
pel·lícula ens permet acom-
panyar els protagonistes al 
llarg d’un diari visual de la 
seva existència al marge 
dels convencionalismes”. 
La filmació serà presenta-
da per Núria Bou, professo-
ra d’Història del Cinema a 
la UPF, el 18 de juny a les 
22:00 hores al Cafè de l’Ate-
neu (Els Guiamets). 
 L’endemà, dues sessi-
ons més, la primera durant 
el migdia amb la projecció 
gratuïta de From The Vine, 
una comèdia protagonit-
zada per Joe Pantoliano 
sobre els escenaris de la 
vinya italiana. Serà a les 
12:00 hores a La Renaixen-
ça (Cornudella de Mont-
sant). I una segona gala 

que se celebrarà al vespre 
a Falset, amb l’emissió 
de Vignes dans le rouge 
de Christophe Fauchère, 
una reflexió al voltant de 
la quotidianitat d’un grup 
de dones i homes amb un 
rerefons que mostra la re-
alitat econòmica, social 
i climàtica actual. Tindrà 
lloc a L’Artesana (Falset) a 
les 20:00 hores del vespre, 
i clourà amb la degustació 
d’una tria de vins dels ce-
llers del municipi. 
 La jornada del 20 de 
juny girarà entorn dues 
programacions simultànies 
durant el matí al Priorat i al 
Penedès, i una cloenda a la 
vesprada. Així mateix, a les 
11:00 hores, es farà la pre-
sentació dels Brots cata-
lans a la Sala de la Societat 
(La Vilella Alta), a través de 
la projecció de quatre curt-
metratges frescos i reivin-
dicatius. El primer, Cendra 
de Tariq Porter (Catalunya, 
2018); seguidament, Els 
que callen d’Albert Folk 
(Catalunya, 2020); més 
tard, Ni oblit ni perdó de 

Jordi Boquet (Catalunya, 
2020); i finalment, el curt de 
Laia Foguet, Ca nostra (Me-
norca, 2020). En acabar, el 
Celler Estriacus oferirà una 
degustació de vins dels ce-
llers del poble. A la mateixa 
hora, a l’Auditori del Local 
d’Esquerres d’Avinyonet 
del Penedès, es presentarà 
el visionat de Le champag-
ne a rendez-vous avec la 
lune, un documental d’Élie 
Séonnet. 
 El Festival clourà a 
L’Artesana (Falset) amb 
un concert protagonitzat 
pel free-jazz experimental 
de Ricard Parera, Marcel·lí 
Bayer i Carlos Martorell. Es 
tracta de Jorn, un projecte 
sonor i visual que convida 

a reflexionar sobre el pas-
sat per tal de donar forma 
al futur. 
 És un moment ideal pel 
festival penedesenc, que 
ha creat xarxa amb l’Argen-
tina i Uruguai, dos territoris 
que comparteixen el seu 
entusiasme pel cinema del 
vi amb unes de les tradici-
ons vitivinícoles més des-
tacades del sud. Des del 
Most Festival, es remarca 
una clara intenció d’aproxi-
mar-se a l’enologia a través 
de múltiples vessants per 
tal de potenciar els seus va-
lors: la qualitat, la diversitat 
i la implicació amb el terri-
tori. Les entrades ja estan 
a la venda al web del Most 
2021.

Què és el Most Festival?

Most Festival és un esdeveniment d’abast internacio-
nal que recull la millor producció audiovisual relaci-
onada amb la cultura de la vinya, el vi i el cava. Així 
mateix, el festival brinda pel bon cinema amb la pro-
jecció de pel·lícules de grans directors no estrenades 
comercialment.

Situat al Penedès, i des del 2016 també al Priorat, 
dos territoris d’una llarga tradició vinícola i diversos 
atractius enoturístics, el festival vol difondre les arts 
i les cultures vinícoles a través de la creació audiovi-
sual, així com acostar-se a l’enologia des de totes les 
vessants possibles, potenciant valors com la qualitat, 
la diversitat o la implicació amb el territori.

El Most celebra la 10a edició al Priorat amb tot un 
conjunt de propostes que conformen una tria varida 
i transversal d’obres dedicades al cinema vninícola

Organitzat per Vinseum (Museu de les Cultures del Vi 
de Catalunya), amb més de 80 anys d’història
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 Els alumnes de segon 
any del cicle formatiu de 
grau mitjà de de Forneria, 
Pastisseria i Confiteria 
l’Escola d’Hoteleria i 
Turisme de Lleida amb 
l a  c o l · l a b o r a c i ó  d e 
Torrons i Mel Alemany 
han presentat la Galeta 
d e l  M o n t s e c ,  q u e 
properament es podrà 
adquirir a diferents punts 
del territori i a partir 
de l’any vinent també 
comercialitzarà Alemany.
La ‘Galeta del Montsec’ 
és un producte artesà i 
de Km0 i està endolcida 
n o m é s  a m b  m e l  i 
incorpora pol·len i herbes 
aromàtiques del Montsec 
i ha estat guardonada 
amb el 2n premi en la 
categoria de projectes 
innovadors del Concurs 
Territorial dels Premis 
Impuls FP, que va tenir 

Es presenta la galeta del Montsec 
amb mel, pol·len i herbes del 
Montsec

lloc el passat 23 d’abril.
 Aquestes galetes 
s’han estat creant al llarg 
de 15 mesos i després 
d’una pausa a causa de 
la pandèmia, així doncs 
els alumnes tutoritzats 
pel professor Xavier Martí 
en la part tècnica de la 
creació del producte, 
la professora Carme 
Giménez en la part de 
la comercialització i la 
coordinadora del projecte 
Laura Segarra amb la 
valuosa col·laboració 
dels productes cedits per 
Torrons i Mel Alemany.

Presentació de la Galeta del Montsec

El curs d’Alfabetització en llengua catalana
a Térmens Lliura els seus diplomes

 Ja s’ha fet la cloenda 
del curs d’Alfabetització 
en llengua catalana que el 
Servei d’Acollida i Integra-

Acte de cloenda a Térmens

ció dels Serveis Socials 
de Consell Comarcal de la 
Noguera ha portat a terme 
a Térmens, on es varen 

lliurar els diplomes a les 17 
persones que hi han parti-
cipat.
 L’objectiu és facilitar 
l’alfabetització a persones 
que, en origen, no tenen do-
mini de la lectoescriptura o 
que volen millorar la lectu-
ra, l’escriptura o la llengua.
 El programa el coordina 
el Servei d’Acollida i Inte-
gració dels Serveis socials i 
la formació ha estat impar-
tida per l’Acadèmia Acser.
 Els alumnnes van des-
tacar durant la cloenda, 
que la seva millora en llegir, 
escriure i parlar els permet 
ser una mica més autò-
noms.

Els alumnes de l’escola d’Àger visiten
i coneixen com funciona l’ajuntament

Visita dels escolars a l’ajuntament

 Els nens i nenes de 
primer i segon de primà-
ria de l’Escola Andreu 
Farran d’Àger van visitar 
el consistori municipal i 
van poder conèixer de pri-
mera mà l’edifici i el seu 
funcionament. Els infants, 
que ja havien treballat la 
política municipal a classe, 
acompanyats de l’alcaldes-
sa Mireia Burgués, els va 
explicar el funcionament 
dels plens, el nombre de 
regidors i algunes de les 
curiositats del consistori.

Des de Mel Alemany 
s’agraeix que la mel 
torni als obradors de 
pastisseria gràcies a 
aquests joves
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Els i les usuàries de la residència 
d’Àger visiten el Coll d’Ares
 Els i les usuàries de 
la Residència d’avis Vall 
d’Àger van visitar el Coll 
d’Ares, a la serralada del 
Montsec, gràcies a la 
furgoneta adaptada que 
van facilitar els Serveis 
Socials del Consell Co-
marcal.
 Un cop allà, l’empre-
sa local Entrenúvols els 

Participants a la sortida

va explicar una mica que 
és el vol en parapent i 
les claus per practicar 
aquest esport d’aventura 
aeri que tant d’èxit té a 
la vall. Els usuaris es van 
mostrat molt contents 
de poder participar en 
l’activitat, i conèixer de 
prop aquesta pràctica 
esportiva.

Trobada al claustre del Consell Comarcal

La reunió es va fer al claustre del Consell Comarcal  
amb una seixantena de representants de la comarca

 Després de quinze me-
sos d’inactivitat a causa de 
la COVID-19, el dijous 3 de 
juny els Serveis Socials del 
Consell Comarcal van con-

vocar el Consell Consultiu 
de la Gent Gran de la No-
guera, del qual formen part 
representants de totes les 
entitats de gent gran de la 

Comarca.
 Més de 60 persones de 
tots els  pobles es van reu-
nir al claustre del Consell, 
seguint les mesures contra 
el coronavirus.
 Conjuntament van de-
finir el principal objectiu 
d’aquest segon semestre 
de 2021 i de l’any vinent, 
que és atansar els Serveis 
Socials a tota la gent gran 
de la comarca. Entre les 
propostes d’activitats que 
es van demanar hi ha els 
tallers per treballar la me-
mòria i tenir cura de la salut 
mental, i els d’afavorir un 
envelliment actiu.
 Pròximament, personal 
tècnic visitarà els represen-
tants de la gent gran de ca-
dascun dels municipis, per 
tractar inquietuds de mane-
ra més personalitzada.

Primera reunió postpandèmia del Consell 
Consultiu de la Gent Gran de la Noguera
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Amb l’arribada de la calor s’inaugura 
la temporada de piscines a la comarca

Balaguer
----------------------------------------------------------------
 
 Balaguer compta amb dos instal·lacions. En 
primer lloc la piscina del poliesportiu, que disposa 
de dos vasos de bany, un de 25x12,5 m i el segon en 
forma circular per als més petits. L’obertura serà el 
20 de juny fins al 29 d’agost, per poder preparar altre 
cop la temporada de piscina coberta.
 La segona piscina, la trobarem al barri del Secà, 
amb un gran zona verda i tres vasos de bany amb di-
ferents formes que permeten una millor distribució 
dels banyistes, a més una de les piscines disposa 
d’una zona amb sortidors d’aigua. La piscina està 
oberta del 20 de juny al 10 de setembre.
 Enguany les piscines s’obriran amb un 70% 
d’aforament, accés per torns i amb unes mesures 
de seguretat establertes.
 Hi haurà tres franges horàries. Els matins estan 
obertes de dilluns a divendres fins a 2/4 de 2 del 
migdia, i estaran obertes només pels participants 
a es estades d’estiu. El segon torn serà de les 13.45 
a les 17.15 h. El tercer torn serà des de les 17.30 a 
les 20.30 h. En cada torn es desinfectarà la zona. Els 
dissabtes diumenges i festius, en no haver-hi casals 
ni campus, s’han disposat únicament dos torns. Un 
primer des de 2/4 de 12 del migdia a les 5 de la tarda 
i un segon des de 1/4 de 6 a 2/4 de 9 del vespre. Els 
mesos d’agost i setembre els equipaments tancaran 
a les 8 del vespre.
 Les entrades i tiquets es podran obtenir a les 
mateixes piscines i podran ser pagats amb targeta 
per evitar al màxim el contacte. Els abonaments 
només es tramitaran online i a la regidoria d’esports 
en horari d’oficina.

 Com cada any pels vol-
tants de Sant Joan, les pis-
cines municipals donen la 
benvinguda a l’estiu, obrint 
la temporada de bany. En-
guany ja està fent una calor 
intensa i les piscines és un 
bon remei per aguantar les 
altes temperatures.
 Enguany i pers segon 
any de pandèmia, algunes 
poblacions no augmenta-
ran el  nombre d’activitats i 
cursets que s’acostumaven 
a fer en temporada d’estiu. 
Les activitats es podran 
consultar als ajuntaments 
o a les mateixes instal-
lacions. 
 Enguany l’Oficina Jove 
del Consell Comarcal, no 
posarà en marxa el carnet 

interpiscines. D’altra ban-
da, si que mantindrà, una 
activitat esportiva aquàtica 
oberta a tothom que es 
durà a terme en cadascuna 
de les piscines participants 

en el projecte un cop du-
rant l’estiu, encara per 
concretar, per promoure 
l’activitat física a l’aigua, 
una modalitat per edats 
variades.

Piscines del Poliesportiu

Gerb
-----------------------------------
 Les piscines de Gerb, 
obriran del 22 de juny per la 
tarda i fins al 5 de setembre, 
amb horari d’11 del mati a 
21 h del vespre.
 Disposen d’unes instal-
lacions de més de 1.500 m2 
dedicades a les piscines 
d’estiu, amb tots els vol-
tants de gespa i ombra, amb 
2 vasos de bany, un de gran 
i l’altre de petit, les dos amb 
aigua salada. Tenen servei 
de bar durant l’època estival 
i socorrista. Les entrades a 
les piscines es treuen en 

el mateix recinte, excepte 
els abonaments que s’han 
d’adquirir a les dependèn-
cies municipals.
 Els preus dels abona-
ments per a persones no 
empadronades són de 43 € 
pels infants de 5 a 8 anys, 
pels majors de 65 anys o ju-
bilats. Pels majors de 9 anys 
55 euros. Pels empadronats  
de 5 a 8 anys, majors de 65 
anys o jubilats 26 euros. 
Pels majors de 9 anys 36 
euros. L’entrada general a 
partir de 5 anys val 5 euros.  
Descompte en abonaments 
del 20% per famílies nom-

broses, monoparentals i 
carnet jove. Família de 4 
membres descompte del 
15%.  

La Sentiu de Sió
-----------------------------------
 Les instal·lacions de 
la Sentiu, tenen en total 
2.000 m2,  compten amb 
una àmplia zona de gespa, 
una piscina gran desbor-
dable i una altra piscina 
per a petits. Disposen de 
socorrista i servei de bar, 
així com cursets de natació 
durant la temporada. Les 
piscines romandran obertes 
del 23 de juny al 31 d’agost, 
els dies laborals de 12h a 
20h, dissabtes, diumenges 
i festius estaran obertes 
fins a les 21h. Les entrades 
i abonaments es poden 
adquirir al mateix recinte o 
bé a l’Ajuntament. El preu 
d’entrada és de 4 euros. Els 
abonaments són 35 euros 
i 25 euros per a famílies 
nombroses, jubilats i dis-
capacitats amb grau igual o 
superior al 33%. Els menors 
de 5 anys tenen entrada 
gratuïta.Piscines de Gerb
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Os de Balaguer
-----------------------------------
 Amb unes grans instal-
lacions, 4.600 m2 de zona de 
bany i sol, amb quatre vasos 
de bany, dos de grans, un 
mitjà i un de petit d’aigua 
cristal·lina. Més de 1.600 m2 
de gespa. Socorrista. 
 El complex municipal 
ofereix servei de bar i terras-
sa, i una gran zona dedicada 
als jocs infantils, així com 
una àmplia zona d’aparca-
ment. 
 Les piscines d’Os obren 
del 23 de juny al 10 de setem-
bre, amb horari d’11h a 20h. 
Consulta preus al telèfon: 
973 43 80 04 o enviant un 
email: ajuntament@osba-
laguer.cat
  

Vallfogona de Balaguer 
-----------------------------------
 Va l l fogona  compta 
amb unes instal·lacions 
pel bany i per prendre el 
sol, alhora que també pel 
joc. Amb 4 vasos de bany, 
1 de gran, 2 de tamany mig 
i una petita per a nadons. 
Amb servei de socorrista i 
bar.  Enguany les piscines 
només estaran obertes pels 
veïns de la població.

Térmens
---------------------------------------
 Disposa de 2.500m2 
d’instal·lacions, amb tres 
vasos, zona de gespa, arbres,  
para-sols i hamaques. Ober-
tes del 19 de juny al 12 de 
setembre. Horari és d’11.30 a 
13.30 h, de 14 a 16 h i de 14.30 
a 20.30 h. Servei de bar amb 
terrassa, socorrista i classes 
d’aiguagim i alguna altra per 
concretar.  L’abonament val 
33€ (majors de 3 anys), pels ju-
bilats 21€ (jubilats i persones 
amb minusvalia reconeguda 
(majors o no de 65 anys). 
L’abonament de 15 entrades 
surt per 22€. Les famílies 
nombroses i monoparentals, 
descompte del 30% en l’abo-
nament de cada membre.

Camarasa
-----------------------------------------------------------------------
 Camarasa té uns 1.800m2 d’instal·lacions, amb 
dos vasos de bany, un gran i un petit. Obren del 22 
de juny a l’11 de setembre, d’11 h a les 20h. Ofereixen 
servei de socorrista i bar, jocs d’aigua i casal d’estiu. 
Entrades: menors de 8 anys gratuït, de 8 a 13 anys 
3€, a partir de 14 anys 5€, jubilats 3€, Carnet Jove 
4,25€, persones amb discapacitat 2€, família nom-
brosa 30% de la quota. Abonaments: Menors de 8 
anys gratuït, de 8 a 13 anys 21€, a partir de 14 anys 
30€, jubilats 21€, Carnet Jove 25,50€ i persones amb 
discapacitat 15€. Consultar ajuntament per altres 
tarifes.

Vilanova de la Sal, Tartareu i Les Avellanes
-----------------------------------------------------------------------
 Les tres poblacions tenen una piscina de sal, 
envoltada per una zona de gespa. L’obertura serà del 
19 de juny fins al proper 11 de setembre, i l’horari 
serà de 12 a 20 hores. Tenen servei de bar i vigilància.
El preu general de l’abonament de temporada és de 
35€ per als tres pobles.

Castelló de Farfanya
---------------------------------------
 C a s t e l l ó  d e  Fa r f a -
nya disposa de 1.500 m2 
d’instal·lacions dedicades 
a les piscines, amb 2 vasos 
de bany, un olímpic i una 
mitjana, amb un sistema 
d’electròlisi salina. Tenen 
un ampli espai amb zona 
ajardinada i molt ombra-
diu. 
 Ofereixen servei de bar, 
socorrista i durant l’estiu 
fan cursets de natació i 
activitats aquàtiques amb 
monitor (encara per con-
cretar).
 Les piscines munici-
pals romandran obertes 
des del dia 24 de juny fins 
al dia 5 de setembre. L’ho-
rari d’obertura serà de 12 a 
20 h.
 Les entrades i abona-
ments es poden adquirir 
en el mateix recinte, al bar. 
Abonaments: de 4 a 7 anys 
18€, majors de 7 anys 30€ 
i jubilats o persones amb 
minusvalia 25€. Entrada 
general: de 4 a 7 anys 2€, 
majors de 7 anys 4,5€ i 
jubilats o persones amb 
minusvalia 3€. (Més infor-
mació a l’Ajuntament).

Piscines de Térmens

Piscines de la Sentiu
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Menàrguens
-------------------------------
 La població de Menàr-
guens compta amb tres 
piscines (petita, mitjana i 
gran) amb 300 m2 de làmina 
d’aigua i 200 m2 de gespa 
amb moltes ombres. El 
període d’obertura és de l’1 
de juliol al 5 de setembre, 
tots els dies de 12 a 20 h.  Al 
migdia es farà una parada 
per poder fer una neteja de 
les instal·lacions. Amb so-
corrista. Durant el període 
d’obertura es faran curset, 
que encara estan per deter-
minar. Informació al mateix 
ajuntament. 

Piscines municipals d’Os de Balaguer

Cubells
-------------------------------
 La  població  de Cu-
b e l l s  d i s p o s a  d ’ u n e s 
instal·lacions per bany de 
1.000m2 aproximadament, 
amb dos vasos de bany, 
un de gran, que ha estat 
reformat aquest any i un 
més petit per als menuts. 
Amb zona d’ombra. Tenen 
servei socorrista i de bar.
 Les entrades i  abo-
naments s’adquireixen a 
les mateixes piscines i 
els abonaments també es 
poden comprar a l’ajunta-
ment. El preu per entrada 
infantil 2 euros, adult 3 

euros, i els abonament 
infantil 25 euros i adult 
37 euros.
 L’obertura de les pisci-
nes, és del 23 de juny al 12 
de setembre. L’horari en 
que estaran obertes les 
instal·lacions, és de les 
11.30 h a 20.30 h  tots els 
dies.

Bellcaire
-----------------------------------
 La població de Bell-
caire d’Urgell obrirà les 
seves piscines aquest 
proper diumenge 20 de 
juny i romandran obertes 
fins el 12 de setembre. 
 L’horari de bany, és de 
12 a 21 h. Compta amb 
unes instal · lacions de 
4.200 m2, amb 4 vasos de 
bany. 
 Les piscines de Bell-
caire tenen servei de bar 
i socorrista. L’aforament 
està limitat per franges 
horàries de 3 hores ca-
dascuna, de 12 a 15h, de 
15 a 18h i de 18 a 21h. Per 
a més informació, preus, 
abonaments, activitats, 
cursets... trucar a l’Ajun-
tament (973 58 60 05).

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

Indesinenter
Els versos

Començo de vegades un poema
i prest em va portant per on ell vol.

Tossut va conduint-me decidit
enllà dels seus capricis,
a voltes compartint afinitats,
a voltes tant distant que ja no parla
de res del que volia fer-li dir.

Se’m fa com una bultra silenciosa
que brega per fer veure en la quietud
bellesa i poesia al seu entorn:

Els arbres inclinats pel frec del riu,
el roig intens i pulcre d’una flor,
l’humil resposta seua als meus perquès.

Piscines municipals de Cubells 

Àger
---------------------------------------
 Àger compta amb una 
piscina per a adults i una 
per a nens. L’obertura és 
del 23 de juny fins al 12 
de setembre (pendent de 
confirmació el dia de tanca-
ment). L’horari és repartirà 
amb tres franjes: de 12 a 
14 h, de 15 a 17 h i de 17 a 
20 h, amb espais entremig 
per poder desinfectar les 
instal·lacions. Servei de bar 
i socorrista. Consultar preus 
i abonaments directament a 
l’ajuntament.

Montgai i Butsènit
-----------------------------------
 Les piscines de Montgai 
i Butsènit compten amb 
instal·lacions amb dos va-
sos de bany cadascuna, una 
de gran i una de petita. 
 L’obertura del 27 de juny  
i el tancament el proper 1 de 
setembre amb horari de 12 
a 20 h. Ambdós disposen 
de servei de socorrista, bar 
amb terrassa i diferents 
activitats durant l’estiu, a 
concretar al mateix ajunta-
ment. L’entrada general val 
3 euros.
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Torna a ser l’hora
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Si algú tenia el més 
remot dubte del que pas-
saria al Govern del Sr. 
Aragonès, abans de les 
quaranta vuit hores els 
nois de la CUP ja la van 
muntar, ocupant la seu 
d’ER a Barcelona. Per un 
desallotjament fet hores 
abans. No cal dir que hi 
havia la corresponent or-
dre judicial i la policia 
autonòmica el va protegir. 
No cal comentaris ni els 
vull fer.
 Tots aquests dies 
passats m’he fixat i molt 
en tot el que s’escriu del 
nostre Govern, ara sí que 
podem dir que tenim un 

Govern a la Generalitat, i 
que sembla que agrada a 
molts per la seva sensate-
sa. La sensació d’un home 
tranquil que usant un llen-
guatge clar, lligat del tot 
amb la responsabilitat del 
que ell desitja, i que sap 
que les circumstàncies i 
el moment el fan demanar 
temps al temps, per re-
fredar ànims que avui es-
tan massa calents. D’una 
forma u altra és lloada la 
seva sang freda i seny per 
no deixar-se lligar per les 
grapes d’aquells que són 
cares massa conegudes 
de quan la Generalitat 
era la casa pairal d’una 

sola família, i de tres lle-
tres. Avui ja no existeix, 
i a l’enterrament es van 
veure al dol a primera fila 
al Puigdemont, al Torra 
i a l’Artur Mas. No gaire, 
per no dir gens preocu-
pats per la mort  d’aquella 
mare que els havia creat 
i alimentat durant molts 
anys sense cap estretor.
 Davant de la desfeta 
interna, tots o quasi tots 
van buscar aixopluc en 
un lloc que els pogués 
semblar una segona llar, 
i va tornar a sortir “Junts 
per Catalunya”. Si l’altra 
en tenia tres de lletres, 
aquesta en tendria cator-
ze i un signe aritmètic. 
Davant de tot el que es va 
muntar, jo em perdo, però 
davant d’un senyor com 
el David Bonvehí i una se-
nyora com la Marta Pas-

cal, que no van permetre 
que el fugitiu de Brussel-
les es fes amo i senyor de 
tot. Un fort aplaudiment!.
 L’actual govern es va 
saber allunyar de les es-
trambòtiques formes de 
govern inspirades pel re-
sident a Waterloo, que no 
hagués tingut temps de 
dir Jesús, per haver estat 
vetat pel Gobierno Cen-
tral. Malgrat les necessi-
tats i ganes del Sr Pedro  
Sánchez a ocupar-se se-
riosament per Catalunya. 
Si parlem de gesticula-
ció amb els de la Cup i 
Junts x Catalunya n’hi ha 
prou. Si parlem per veure 
les possibilitats d’acla-
rir l’ambient i de tornar 
a parlar,  i parlar amb un 
vertader sentit construc-
tiu i polític, ara ja és hora.
 I els gestos són neces-

saris també.
 És hora d’indultar, 
cosa ben possible pel 
Gobierno, amb la quan-
titat de mils que a traves 
dels anys s’han indultat. 
No dic el mateix de l’am-
nistia. Aquests homes i 
dones que han estat i es-
tan a la presó. En aquest 
terreny, que pensin el 
que vulguin. Qui pot tirar 
la primera pedra ?. Avui 
quan la situació de molta 
gent es ben problemàtica, 
si hagués una màquina 
que projectés el que el 
seu cervell  cavil·la, no 
hauria prous  presons per 
encabir-los.

----------------------------------------
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Amb dos empats el CF Balaguer es posa a 
seminifanls del Torneig Segona Catalana

Alfred, l’heroi del partit contra el Cervera (Foto Joel Vera)

Final del partit contra el U.C.F. Cambrils (Foto Joel Vera)

 Un heroic Alfred torna a 
aturar 2 tirs de 4 als penals 
decisius.
 El partit va començar 
amb el domini visitant, els 
10 primers minuts, però els 
balaguerins van saber cap-
girar la situació i la resta de 
la primera part va ser total-
ment dominada pel conjunt 
local. Pere, amb un xut al 
pal, va tenir l’ocasió més 
clara de la primera. S’arriba 
amb un 0-0 al descans.
 Als 6’ de la represa, Edu 
Raya aconsegueix superar 
al porter visitant i avança 
l’1-0 al marcador. Poc va 
durar l’alegria, ja que, 2 
minuts més tard el conjunt 
visitant. La calor però, no va 
evitar que després de molts 
dies es torni a omplir la tri-
buna del Municipal de Ba-
laguer.

(6 de juny)

  C.E.F. Cervera  3
  C.F. Balaguer 3 

El Balaguer va ser clar domi-
nador del joc, però tampoc 
va faltar protagonisme per 
al Cervera, que al principi de 
la primera part va estar do-
minant i gràcies a 3 bones 
intervencions d’Alfred no van 
obrir el marcador, cosa que 
si que va fer Edu Raya, que 
aprofitant una errada d’un de-
fensa cerverí va anotar el 0-1. 
Aquest gol va arribar quan 
pitjor estava el Balaguer.
 La segona part va comen-
çar amb un partit igualat, va 
ser Marc Sànchez que només 
entrar al camp i d’una sortida 
de corner va anotar el 0-2 al 59. 
El partit ja semblava acabat i 
després d’una bona contra un 
altre cop Marc va anotar el 0-3 
al 72 de partit, gol que havia 
de sentenciar el partit i així ho 
creia tothom present al camp. 
Però a falta de 5 minuts per al 

final, i mitjançant un penal 
el Cervera començava la re-
muntada èpica, gol al 85’ i 
al 90, els dos de penals 2-3 i 
5 minuts d’afegit, però els 5 
minuts es converteixen en 7 
i en l’última jugada del partit 
Cervera aconseguia el que 10 
minuts abans semblava una 
fita impossible, empatar un 
0-3 advers en 10 minuts.
 Alfred va parar 2 penals i 
va classificar al Balaguer.

(13 de juny)

  C.F. Balaguer  1
  U.C.F. Cambrils 1 

 Balaguer acol l i rà 
aquest diumenge 20 de 
juny a les  20 h del vespre 
una de les activitats 
m é s  s i g n i f i c a t i v e s 
dels actes en motiu de 
la conmemoració de 
Balaguer com a Ciutat 
del Bàsquet Català.
 La selecció d’Angola 
està en fase de preparació 
per tal d’optar a una de 
les places disponibles 
del preolímpic que donen 
accés a poder participar a 
la olimpíada de Tòquio.
 En Català Pep Claròs 
actual entrenador de 
la selecció d’Angola 
ha volgut fer una stage 
en  ter res  cata lanes 
i Balaguer els acollirà 
p e r  p o d e r  d i s p o s a r 
a i x í  d ’ u n a  d e  l e s 
seleccions africanes més 
significatives de nivell 
i amb representació de 

Diumenge dia 20 partit contra la 
selecció d’Angola dins els actes
de Balaguer Ciutat del Bàsquet

grandíssims jugadors 
que estan en competició 
i en dinàmica de l’NBA.
 El  part i t  entre la 
selecció d’Angola i el 
combinat Català serà 
l’acte de celebració del 
50è aniversari del pavelló 
primer d’octubre que 
casualment el passat mes 
de maig va celebrar aquest 
aniversari; motiu de més 
de poder acollir un acte 
d’aquesta envergadura en 
un any tan significatiu per 
bàsquet a la nostra ciutat 
i en un dels pavellons 
que tot i la seva llarga 
vida es manté com un 
dels referents a nivell de 
Catalunya.
 Les  ent rades ,  es 
poden reservar al preu 
de 5 euros al web de 
la Paeria https://www.
balaguer.cat/portal/55/
inscripcions_cat_ago.php

Cartell partit de la selecció d’Angola
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EFS Balaguer Comtat d’Urgell

El club es sent agrait amb jugadors, entrenadors i 
aficionats per aquesta gran temporada

 El passat dissabte 12 
de juliol, a Valls, es va cele-
brar un ascens històric diri-
git per un equip balaguerí 
de futsal. El EFS Balaguer 

Comtat d’Urgell es va pro-
clamar campió disputant 
l’últim partit a Valls i acon-
seguint l’ascens a la quar-
ta categoria més important 

de l’àmbit futbolístic de 
futsal a Espanya, la 3era 
nacional.
 L’escola va organitzar 
un autocar per facilitar l’en-
trada, a la gesta històrica 
del club i poder veure amb 
persona l’esperat ascens, 
en el partit més  important 
i transcendent de la histò-
ria d’aquest club. Més de 
80 aficionats van emplenar 
el pavelló, però degut a les 
mesures de seguretat de 
la Covid-19, no van poder 
assistir tots els que volien 
anar-hi. Per aquest fet, es 
va preparar una retransmis-
sió del partit amb directe 
per la plataforma de Twitch 
on unes vuitantena de per-
sones més seguia des de 
casa seva minut a minut el 
desenllaç d’aquest final his-
tòric.

El Balaguer Piera Ecoceràmica cau 
a Antequera a l’últim partit
 En el play-off de des-
cens de la Superdivisió 
Femenina del passat 
cap de setmana a Ante-
quera, el Balaguer Piera 
Ecoceràmica va caure 
davant d’un cúmul de 
contrarietats, la lesió 
d’una de les jugadores 
titulars.
 Amb aquest resul-

Balaguer Piera Ecoceràmica

tat s’acaba la tempo-
rada 2020/2021 amb el 
descens per a l’equip 
balaguerí. Donades les 
dificultats sobretot eco-
nòmiques l’equip bala-
guerí renuncia a jugar 
en categoria estatal i es 
centrarà en la propera 
temporada en l’esport 
base.

L’EFS Balaguer Comtat d’Urgell guanya 
la lliga regular i aconsegueix l’ascens
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-----------------------------------
MIAMI PLATJA.  Es 
lloga apartament per 
setmanes. Juny 350€/
setmana, juliol i agost 
400€/setmana, setem-
bre 350€/setmana.  
Amb dos habitacions 
dobles, ascensor, aire 
condicionat, a 100 me-
tres de la platja. Situat 
a l’Avinguda del Mar. 
Informació telèfon: 
659578658.
------------------------------------
L LO G U E R  LO C A L 
comercial al c/ Giro-
na (Balaguer), de 32 
m2. Amb instal·lació 
d’aigua i llum. Porta 
d’alumini, vidre i reixa. 
Informa’t: 973450555.
------------------------------------

ES TRASPASSA a Ba-
laguer, botiga de roba 
infantil. Equipada i 
en ple funcionament. 
Raó: 973450555.
------------------------------------
ES LLOGA apartament  
a la Pineda, entre 4 
i 6 persones, a 100 
metres de la platja. 
Disponibilitat durant 
els mesos d’estiu. Per 
setmanes o quinzenes. 
Raó: 615863086 a partir 
de les 19 h.
------------------------------------ 

TREBALL 
-----------------------------------
SE REPARAN relojes 
de pared. Razón José 
Luís: 676999881.
-----------------------------------

NATIONALE NEDER-
LANDEN, Companyia 
d’Assegurances. Bus-
ca persona per a la co-
marca de la Noguera 
per a incorporar-la 
al seu pla de carrera 
professional. Con-
tactar amb: Gemma 
Sidró (681222409) o 
mail: gemma.sidro@
nnespana.com
-----------------------------------
ES BUSCA auxiliar 
administratiu a mitja 
jornada (tardes) a Ba-
laguer. Enviar currícu-
lum a: oficines2018@
hotmail.com
------------------------------------
REPASSOS d’anglès, 
Primària, ESO i Batxi-
llerat. Raó: 698383277. 
-----------------------------------

SE OFRECE chica se-
ria y responsable para 
limpiar casas, pisos, 
escaleras, planchar 
y fregar platos. Bue-
nas referencias. Tel: 
642428457.
------------------------------------
N AT I VA  O F E R E I X 
classes de conversa 
en anglès. Informa’t: 
650422582.
------------------------------------

VARIS
-----------------------------------
VENC CÀMERA Sony 
model Alpha 3000, mi-
rorless. Objectius (SEL 
18-55 i 55-210). Motxilla 
marca Hama. Preu: 
320 €. Raó: 620817088.
---------------------------------- 

COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes, rellotges de totes 
les marques, àlbums 
de cromos, postals, fo-
tos antigues, còmics, 
llibres antics, progra-
mes de cine, plomes 
estilogràfiques, nines 
Nancy, escalextric, co-
berteries de plata, pro-
grames de cine, joies 
d’or i antiguitats. Raó: 
676803205.
-----------------------------------
-----------------------------------
Per posar anuncis en 
aquesta secció us po-
deu adreçar a les nos-
tres oficines o bé per 
telèfon.
----------------------------------
----------------------------------
-----------------------------------
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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                     973 351 266
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
--------------------------------------------------------------------------

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- C. Barcelona, 10 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

M. JOSÉ MAS LACRUZ 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

PILAR GINÉ 973430358

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

TÉRMENS

EVA CAMPIÑEZ 973180037

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                              dl. a ds.
07.55                                “                                                  diari
19.40                               “                                                    dg.
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.
13.15 “  dl. a dv.
14.55 “  dl. a dv.
15.15 “ dl. a dv.
15.18 “ dl. a dv.
15.23 “ dl. a dv.
17.30 “ dl. a dv. + dg.
17.53 “ diumenge
18.00 “ dissabte
19.15 “ dl. a dv.
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50                             “                                                     diari
13.35 SOLSONA                   dl., dm., dj., dv.
16.35 “                           dl., dm., dj., dv.
09.20                     PONTS                                           diari 
13.35 “                                           dl. a dv.
16.35           “ divendres
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.
06.30  ÀGER                                        dl. a dv.
07.20 “                                        dissabte
14.00 “                                        dissabte
14.20 “                                        dl. a dv.
14.25 “                                        dl. a dv.
19.10 “                                        dissabte
20.40 “                                dl. a dv. + dg
08.25 ALMENAR                  dl. a dv. feiners
12.45 “                                      dissabtes
14.45 “                            dl. a dv. feiners
12.00                         ALBESA                           disbt mercat

SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI 
07.15 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 de dilluns a diumenge
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 
web: www.alsa.es . Actualitzat el 15/04/2021

De les 8 de la tarda del 17 de juny                   a les 8 de la tarda del 24 de juny DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 24 de juny                   a les 8 de la tarda de l’1 de juliol MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’1 de juliol                   a les 8 de la tarda del 8 de juliol SALA

Horari de trens
SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
06.58 (1) 07.24
08.15 (4) 08.41
08.18 (5) 08.44 
10.08 (1) 10.34
11.15 (2) 11.41
12.08 (7) 12.34
14.07 (7) 14.33
14.08 (2) 14.34
16.22 (8) 16.48
16.23 (7) 16.49
16.37 (4) 17.03
17.58 (5) 18.24
18.08 (4) 18.34
19.17 (8) 19.43
20.03 (4) 20.29
20.07 (8) 20.33
20.28 (7) 20.54
20.53 (3) 21.19
21.43 (7) 22.09
22.02 (2) 22.28
22.53 (6) 23.19

BALAGUER LA POBLA
05.40 (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
05.14 (4) 05.40
06.20 (1) 06.46
07.47 (1) 08.15
08.50 (7) 09.16
09.05 (2) 09.31
10.47 (2) 11.15
11.10 (7) 11.36
13.30 (1) 13.56
15.05 (7) 15.31
15.30 (2) 15.56
17.05 (5) 17.31
17.30 (4) 17.56
18.44 (8) 19.10
19.05 (7) 19.31
19.25 (4) 19.51
21.05 (7) 21.31
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 (8) 20.07
19.21 (7) 20.28
19.46 (3) 20.53
21.46 (6) 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.

** Els horaris de trens canvien 
constantment. Aconsellem confirmar 
horaris al web www.fgc.cat .Horaris 
de trens actualitzats el 18/05/2021.

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
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