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Més de 7.000 persones
han gaudit de la pista
de gel de Balaguer, que
tanca aquest diumenge
ůƐĂůſŝŶĨĂŶƟůŽƐŵŽůƷĚŝĐŚĂǀĞŶƵƚ
ĂƋƵĞƐƚEĂĚĂůŵĠƐĚĞϰ͘ϳϬϬĞŶƚƌĂĚĞƐ
Balaguer
Z/M
Més de 7.000 persones han gaudit de moment de la pista de gel
situada a la plaça del Mercadal
de Balaguer, que tancarà aquest
diumenge després de gairebé sis
setmanes en funcionament. Des
de la Paeria fan un balanç molt
ƉŽƐŝƟƵ ĚĞů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ
pista durant les festes d’enguany
Ăů͛ĞƐƉĞƌĂĚĞůĂǀĂůŽƌĂĐŝſĮŶĂůůĂ
setmana que ve, segons ha explicat el paer en cap, Jordi Ignasi
Vidal, que assenyala que la xifra
serà una mica inferior a la de l’any
passat, entre altres coses, per les
inclemències del temps, amb pluja uns dies i vent d’altres.
L’any passat van ser 8.500
ƵƐƵĂƌŝƐ ĞůƐ ƋƵĞ ǀĂŶ ƵƟůŝƚǌĂƌ ůĂ
pista, entre ells els alumnes dels
ĐĞŶƚƌĞƐ ĞĚƵĐĂƟƵƐ ĚĞ ůĂ ĐŝƵƚĂƚ͕
tant de primària com de secundària, que també aquest any han
pogut fer ús també de la pista
ĐŽŵƵŶĂĂĐƟǀŝƚĂƚĞƐĐŽůĂƌ͘
D’altra banda, des de la Paeria
ĨĂŶ ƵŶ ďĂůĂŶĕ ŵŽůƚ ƉŽƐŝƟƵ ƚĂŵďĠĚĞůƐĂůſŝŶĨĂŶƟůŽƐŵŽůƷĚŝĐĂů
pavelló Inpacsa, amb la venda de
més de 4.700 entrades, segons
també ha explicat el paer en cap,
Jordi Ignasi Vidal, que va parlar-

Cervera fa una valoració
positiva del Parc de Nadal,
amb 2.000 tiquets venuts
>ĂWĂĞƌŝĂĚĞĞƌǀĞƌĂĨĂƵŶĂǀĂůŽƌĂĐŝſŵŽůƚƉŽƐŝƟǀĂĚĞůĚĞƐĞŶvolupament de la 22a edició del
Parc de Nadal, que va tenir lloc
al pavelló polivalent del 27 de
desembre al 4 de gener.
Durant els set dies d’obertura
del Parc (27, 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3 i 4 gener) hi van asƐŝƐƟƌŵĠƐĚĞϮ͘ϬϬϬŝŶĨĂŶƚƐŝũŽǀĞƐ
menors de 16 anys, un centenar
més que la passada edició. Les
persones acompanyants i els
majors de 16 no paguen entrada i, per tant, no estan comptaďŝůŝƚǌĂĚĞƐ͕ ĐŽƐĂ ƋƵĞ ĂƵŐŵĞŶƚĂria molt el nombre de visites al
Parc.
Enguany, el Parc de Nadal
Ɛ͛ŚĂƚŽƌŶĂƚĂŝŶƐƚĂůͼůĂƌĂůĂǌŽŶĂ

L’Esport Blanc
Escolar es
reprèn aquest
dilluns vinent
FOTO: Aj. Balaguer / La pista de gel ha estat oberta gairebé sis setmanes

de la bona acceptació de les novetats que s’han introduït aquest
ĂŶǇ͕ĐŽŵůĞƐƟƌŽůŝŶĞƐŐĞŐĂŶƚƐŽĞů
major nombre de tallers, entre alƚƌĞƐ͘>ĂsŝĂ>ăĐƟĂ͕Ě͛ĂůƚƌĂďĂŶĚĂ͕
ŚĂĐŽŶƟŶƵĂƚƐĞŶƚĞůƌĞĨĞƌĞŶƚĐƵůtural del saló. Música, dansa, teaƚƌĞ͕ƟƚĞůůĞƐŝĐŝƌĐŚĂŶĞƐƚĂƚĞůƐĞŝxos protagonistes d’aquest espai.
També des de la Paeria de BaůĂŐƵĞƌǀĂůŽƌĞŶŵŽůƚƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚ
la cavalcada de Reis d’aquest
2020, que també presentava diverses novetats, con un canvi de
recorregut, nous personatges i
ŶŽƵƐ ǀĞƐƟƚƐ͘ dŽƚ ŝ Ăŝǆž Śŝ ŚĂ ĂƐ-

pectes a millorar, diu el paer en
cap, com, per exemple l’accés al
ǀĞƐơďƵůĚĞůĂWĂĞƌŝĂ͕ŽŶĞůƐZĞŝƐ
Mags van rebre els nens i nenes,
o els cordons de seguretat.
La cavalcada d’aquest any pretenia donar més presència als vaůŽƌƐ ƐŝŵďžůŝĐƐ ĚĞ ůĂ ƚƌĂĚŝĐŝſ͘ WĞƌ
aconseguir-ho s’ha dut a terme
ƚŽƚĂƵŶĂĞƐĐĞŶŝĮĐĂĐŝſďĂƐĂĚĂĞŶ
ƚƌĞƐ ĞŝǆŽƐ ƚĞŵăƟĐƐ͗ ůĂ ŶĂƚƵƌĂ͕ ůĂ
màgia i la cultura. Per aquest moƟƵǀĂŶĨŽƌŵĂƌƉĂƌƚĞƐƐĞŶĐŝĂůĚĞů
ƐĞŐƵŝĐŝ ůĞƐ ƚƌĞƐ ƉĂƚŐĞƐƐĞƐ ƌĞŝĂůƐ͗
ůďĂŇŽƌ͕ ŽůůĚĂƌŐĞŶƚ ŝ ŝƚƐĚĞƐĞda.

ůƐ ŽŶƐĞůůƐ ƐƉŽƌƟƵƐ ĚĞů Wŝƌŝneu han decidit aixecar l’atuƌĂĚĂĂůĞƐĂĐƟǀŝƚĂƚƐĚĞů͛ƐƉŽƌƚ
Blanc Escolar després d’una
reunió amb el director general
ĚĞů ŽŶƐĞůů ĂƚĂůă ĚĞ >͛ƐƉŽƌƚ͕
dŽŶŝZĞŝŐ͕ŝĚ͛ŚĂǀĞƌŽďƟŶŐƵƚĞů
compromís del cobrament del
20% restant de les subvencions
del 2018 i el compromís de cobrar el que resta del 2019.

ĞƐƉŽƌƟǀĂ͕ŽŶŚĂŽĐƵƉĂƚĞůƉĂǀĞlló polivalent i una carpa annexa muntada a l’aparcament. Ha
ofert una variada oferta lúdica i
ĚĞ ůůĞƵƌĞ͗ ǌŽŶĂ Ě͛ĂǀĞŶƚƵƌĂ͕ ůůŝƚƐ
ĞůăƐƟĐƐ͕ĂƚƌĂĐĐŝŽŶƐŵĞĐăŶŝƋƵĞƐ͕
espai de circ, ludoteca, un joc de
pistes, tallers. A més disposava
Ě͛ƵŶĂǌŽŶĂĚĞĚĞƐĐĂŶƐ͕ĂŵďƐĞƌǀĞŝĚĞďĂƌ͘>ĂŐĞƐƟſĚĞůĞƐĂĐƟvitats i el monitoratge ha anat a
ĐăƌƌĞĐĚĞůŽŶƐĞůůƐƉŽƌƟƵĚĞůĂ
Segarra.
Ŷ ĂƋƵĞƐƚ ƐĞŶƟƚ͕ ůĂ WĂĞƌŝĂ
ĚĞ ĞƌǀĞƌĂ ŚĂ ĞǆƉƌĞƐƐĂƚ Ğů ƐĞƵ
agraïment a totes les persones
que han treballat i col·laborat
amb aquest espai lúdic, educaƟƵŝĚĞĐŽŶǀŝǀğŶĐŝĂƉĞƌĂůƐŵĠƐ
joves de la ciutat.

Barruera estrena
un punt de càrrega
de cotxes elèctrics
Barruera ja disposa d’un punt
de recàrrega per a vehicles
elèctrics. La infraestructura,
que ja està connectada a la xarxa elèctrica i a punt per rebre
els primers usuaris, l’ha instal·lat Endesa X amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Barruera. El punt de recàrrega
es troba davant del consistori i
permet alimentar dos vehicles
de manera simultània, amb
50kW i (22kW.

La Diputació i la Cambra aposten per la
innovació per potenciar l’economia local
ĂƌůĞƐ 'ŝďĞƌƚ͕ ǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚ ĚĞů WĂƚƌŽŶĂƚ ĚĞ WƌŽŵŽĐŝſ ĐŽŶžŵŝĐĂ
ĚĞůĂŝƉƵƚĂĐŝſĚĞ>ůĞŝĚĂ͕ŝ:ĂƵŵĞ^Ăůƚſ͕ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĚĞůĂĂŵďƌĂĚĞ
ŽŵĞƌĕĚĞ>ůĞŝĚĂ͕ĞƐǀĂŶƌĞƵŶŝƌĂŚŝƌŝǀĂŶĐŽŝŶĐŝĚŝƌĞŶůĂŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚ
Ě͛ŽƌŐĂŶŝƚǌĂƌƵŶŶŽƵŵŽĚĞůĚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůƋƵĞĂƉŽƐƟƉĞƌůĂ
innovació sectorial i territorial.

