
Més de 7.000 persones 
han gaudit de la pista 
de gel de Balaguer, que 
tanca aquest diumenge

Balaguer

Més de 7.000 persones han gau-

dit 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 

pista durant les festes d’enguany 

setmana que ve, segons ha ex-

plicat 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 plu-

ja uns dies i vent d’altres.

L’any passat van ser 8.500 

pista, entre ells els alumnes dels 

tant de primària com de secun-

dària, que també aquest any han 

pogut fer ús també de la pista 

D’altra banda, des de la Paeria 

-

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-

de la bona acceptació de les no-

vetats que s’han introduït aquest 

major nombre de tallers, entre al-

-

tural del saló. Música, dansa, tea-

-

xos protagonistes d’aquest espai.

També des de la Paeria de Ba-

la cavalcada de Reis d’aquest 

2020, que també presentava di-

verses novetats, con un canvi de 

recorregut, nous personatges i 

-

pectes a millorar, diu el paer en 

cap, com, per exemple l’accés al 

Mags van rebre els nens i nenes, 

o els cordons de seguretat.

La cavalcada d’aquest any pre-

tenia donar més presència als va-

aconseguir-ho s’ha dut a terme 

màgia i la cultura. Per aquest mo-

-

da.
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-

-

volupament 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 des-

embre i 2, 3 i 4 gener) hi van as-

menors de 16 anys, un centenar 

més que la passada edició. Les 

persones acompanyants i els 

majors de 16 no paguen entra-

da i, per tant, no estan compta-

-

ria molt el nombre de visites al 

Parc. 

Enguany, el Parc de Nadal 

-

lló polivalent i una carpa anne-

xa muntada a l’aparcament. Ha 

ofert una variada oferta lúdica i 

espai de circ, ludoteca, un joc de 

pistes, tallers. A més disposava 

-

-

vitats i el monitoratge ha anat a 

Segarra. 

agraïment a totes les persones 

que han treballat i col·laborat 

amb aquest espai lúdic, educa-

joves de la ciutat.

Cervera fa una valoració 
positiva del Parc de Nadal, 
amb 2.000 tiquets venuts

La Diputació i la Cambra aposten per la 

innovació per potenciar l’economia local

innovació sectorial i territorial.

L’Esport Blanc 
Escolar es 
reprèn aquest 
dilluns vinent

-

neu han decidit aixecar l’atu-

Blanc Escolar després d’una 

reunió amb el director general 

compromís del cobrament del 

20% restant de les subvencions 

del 2018 i el compromís de co-

brar el que resta del 2019. 

Barruera ja disposa d’un punt 

de recàrrega per a vehicles 

elèctrics. La infraestructura, 

que ja està connectada a la xar-

xa elèctrica i a punt per rebre 

els primers usuaris, l’ha ins-

tal·lat Endesa X amb la col·la-

boració 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.

Barruera estrena 

un punt de càrrega 

de cotxes elèctrics


