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BALAGUER •  El casal Lapallavaca-
ra s’ha convertit, en només dos anys 
de funcionament, en el centre de re-
ferència de l’activitat associativa de 
Balaguer. Així ho demostren les xi-
fres d’usuaris fixos de l’equipament, 
que han incrementat un 67% en el 
darrer any.

Les persones que utilitzen amb 
més freqüència aquest equipament 
són estudiants i membres d’associa-
cions, que disposen d’un carnet per 
accedir a l’edifici i fer ús dels ser-
veis i les instal·lacions. El nombre 
de carnets expedits en el darrer any 
(del juny de 2013 al maig de 2014) 
ha passat de 500 a 836, la qual cosa 
suposa un augment del 67%. A ban-
da d’aquestes persones, pel casal hi 
passen diàriament desenes d’usu-
aris temporals sense carnet i, per 
tant, no registrats, que participen en 
les exposicions, reunions, cursos, ta-
llers i altres esdeveniments que s’hi 
organitzen.

El casal disposa d’uns 2.500 me-
tres quadrats i de 17 sales poliva-
lents, que són habilitades com a sa-
les d’estudi, bucs d’assaig, aules i 
sales de conferències, reunions i ex-
posicions en funció de les neces-

sitats. “Aquesta és una de les claus 
de l’èxit d’aquest edifici”, va asse-
gurar ahir Francesc Almira, tècnic 
de Joventut i responsable de l’equi-
pament.

L’augment d’usuaris està en con-
sonància amb la quantitat d’activi-
tats que s’hi han fet en el darrer any, 
483, un 60% més que l’any anteri-
or, 300. Aquestes són organitzades 

per les entitats i col·lectius que usen 
Lapallavacara de forma permanent, 
per altres institucions i organitzaci-
ons i per l’Ajuntament de Balaguer.

El regidor d’Ensenyament, Cultu-
ra i Festes, Miquel Aige, es va mos-
trar “molt satisfet” amb els resultats 
de l’equipament, cosa que “demos-
tra que s’està fent un bona feina de 
gestió i dinamització del casal”.

El casal Lapallavacara de 
Balaguer augmenta els usuaris
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BALAGUER •  Balaguer acull demà 
el primer concurs de buscadors d’or, 
una activitat organitzada pel Cen-
tre d’Interpretació de l’Or del Segre i 
que pretèn donar a conèixer la tèc-
nica artesanal de recerca d’or amb 
àbac.

La prova es farà en uns safareigs 
portàtils que s’ubicaran al Parc de la 
Transsegre, en la zona més propera 
a la passarel·la vella, i cada concur-

sant rebrà una bosseta de sorra amb 
un número concret de palletes d’or, 
una quantitat que només coneixerà 
el jurat i un àbac. 

El guanyador serà qui trobi més 
partícules amb menys temps. Ca-
da hora es faran quatre rondes de 
15 minuts cada una i els dos millors 
classificats són els que disputaran la 
final. La previsió es dividir els con-
cursants en tres categories: infan-
til, juvenil i adults. Les inscripcions, 
que tenen un preu simbòlic de dos 
euros, es poden formalitzar fins avui 
a la web del Museu de la Noguera.

Per a ls  menors de 8 anys, 
s’instal·larà un petit safareig perquè 
es puguin introduir en aquesta pràc-
tica, i si el temps i el cabal del riu ho 
permeten, es farà una demostració 
de cerca d’or al Segre.

Balaguer celebra el primer 
concurs de buscadors d’or

ARTESANIA / AQUEST DIUMENGE

]  La prova pretèn 
donar a conèixer   
la tècnica artesanal

COLLFRED •  El poble de Collfred, 
al municipi d’Artesa de Segre, ce-
lebra avui i demà la seva festa ma-
jor d’estiu. Els actes oberts al pú-
blic són avui, a partir de la mit-
janit, amb l’actuació de la cantant 
Elisabeth Majoral. 

Després de l’actuació,  per a 
tots aquells que vulguin més fes-
ta, la disbauxa s’allargarà fins tard 
amb els videoclips d’actualitat de 
DJ Xavi, un convidat que ja va ser 

present a la festa l’any passat i que 
va tenir molt bona acollida per 
part del públic. 

Finalment, demà diumenge, 
Collfred podrà tornar a gaudir a 
partir de les vuit de la tarda d’una 
sessió de ball a càrrec d’Elisabeth 
Majoral. 

Ambdós dies, els assistents po-
dran degustar la coca de forn que 
es repartirà entre els veïns del po-
ble de Collfred.

El poble de Collfred celebra   
la seva festa major d’estiu

FESTIVITAT / ARTESA DE SEGRE

BALAGUER •  La Transsegre de 
Balaguer col·labora per tercer any 
consecutiu amb l’Associació Anti-
sida de Lleida repartint preserva-
tius i material informatiu entre els 
participants en aquesta gran fes-
ta, que els dies 11, 12 i 13 de juli-
ol celebra la 30a edició. L’organit-
zació, l’Admiral’s Cup Lights, en-
tregarà aquest material a l’hora de 

fer la verificació de les barques, al 
punt de sortida de Camarassa, i 
durant els concerts de divendres i 
dissabte a la nit al Parc de la Trans-
segre. Des de l’entitat, destaquen 
el caràcter compromès i solidari 
de la Transsegre que, malgrat el 
to marcadament festiu, és perfec-
tament compatible amb la consci-
enciació social, la promoció de la 
salut i la prevenció de les conduc-
tes de risc.

D’altra banda, ahir a la sala d’ex-
posicions de l’Ajuntament es va 
inaugurar la mostra ‘30 anys de 
Transsegre’, una retrospectiva en 
imatges, cartells, documentació, 
samarretes i les embarcacions.

La Transsegre 
repartirà 
preservatius 
durant la festivitat
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L’iniciativa sorgeix de la col·laboració amb l’Associació Antisida
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