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El nou edifici judicial ajuda
a reactivar el centre
històric de Balaguer

ERC guardona Lluís
Llach i l’Ateneu
Popular Garriguenc

a La posada en funcionament de l’equipament ha fet aflorar dos nous negocis
a la zona a El CEI i Lapallavacara també han contribuït a revifar el barri

El jurat dels premis República, organitzats per la federació d’ERC a Ponent,
ha decidit premiar el cantautor Lluís Llach i l’Ateneu Popular Garriguenc.
El premi Victor Torres,
que es concedeix a persones que hagin contribuït a
la defensa del valors republicans i catalans i a la defensa de Catalunya, ha estat concedit en aquesta
edició a Lluís Llach per “la
seva defensa de la llengua i
de la nació catalanes arreu
del món i fins i tot des de
l’interior de la dictadura
franquista’, segons ha ex-
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Per davant la cafeteria de
la Valentina passen cada
dia jutges, advocats i funcionaris. Situada a pocs
metres dels nous jutjats,
en ple centre històric de
Balaguer, va tenir clar des
del principi que aquest era
el lloc on volia engegar el
seu negoci. “Havia mirat
en altres llocs, però em va
semblar que aquest nucli
antic estava molt bé”, explica. Al carrer Pintor
Borràs, just davant de
l’edifici judicial, han començat a fer obres en un
local on hi haurà un bar
restaurant.
L’obertura d’aquests
negocis dóna vida a una
zona que s’havia anat degradant a causa de la immigració i la fugida de
molts comerços a l’altra
banda del riu. En els últims anys la revitalització
del centre històric ha estat
el cavall de batalla del consistori balaguerí, que ha
dotat la zona d’infraestructures públiques per
ajudar a reactivar-la.
L’abril del 2012 la inauguració del casal de ciutat
Lapallavacara va obrir el
nucli antic al jovent i a les
entitats de la ciutat. El
2015 el Centre d’Empreses
Innovadores (CEI) apropava empresaris i emprenedors al barri, i ara l’edifici

La nova cafeteria ha obert a pocs metres dels jutjats ■ BALAGUER TELEVISIÓ

judicial hi porta els jutges,
advocats i funcionaris.
Els comerços més antics de la zona han vist
amb bons ulls aquestes
inversions i asseguren
que han servit per tornar
a omplir els carrers de
gent. “La inauguració de
Lapallavacara es va notar
molt, sobretot amb la
gent jove”, explica Jaume
Casals, propietari d’una
llibreria.
Cristina Bonet, propietària d’un dels negocis més
antics de la ciutat, diu que
la posada en marxa
d’aquestes instal·lacions
ha anat acompanyada
d’actuacions de millora
que s’han fet als carrers de

la zona. “Les obres que han
fet han anat molt bé. Vam
estar molt temps que aquí
no s’hi feia res”, assegura.
Per estimular l’obertura
de comerços l’Ajuntament
de Balaguer participa en el
projecte Aixequem les persianes, de la Generalitat,
amb la creació d’una borsa
de locals buits per oferirlos a emprenedors i joves
empresaris. L’alcalde de
Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, explicava que amb
aquest projecte volen potenciar els locals que hi ha
per tenir activitat comercial. Actualment al centre
històric hi ha més de 200
locals, 180 dels quals estan
en funcionament. ■
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El projecte de renovació de
les façanes també ha servit
per rentar la cara a aquest
barri amb la restauració de
més de 300 façanes en els últims cinc anys. Una inversió
que ha costat més de dos milions d’euros i que s’ha finançat a través d’ajuts del Departament d’Empresa i Ocupació, l’Ajuntament de Balaguer
i els mateixos veïns. Les obres
han permès donar feina a una
trentena de persones aquest
mateix any.

plicat el jurat del premi. El
Victorina Vila, que es concedeix a associacions, entitats, empreses o col·lectius que hagin contribuït a
la defensa dels valors republicans i catalans, reconeix la tasca duta a terme
des de fa vint-i-tres anys
per l’Ateneu Popular Garriguenc, del qual el jurat
en destaca “la seva difusió
de la realitat de les Garrigues” i el foment de “la presa de consciència i l’esperit reivindicatiu per frenar
l’actual descapitalització
econòmica i humana i les
seves causes.”
Els guardons es lliuraran dissabte al migdia en
un acte a la Granadella. ■

La música, les arts plàstiques i l’aportació de la dona a la cultura i el llenguatge seran presents en
la festa major de Lleida,
que se celebrarà del 5 a
l’11 de maig. La Paeria va
detallar ahir el programa,
que inclou una cinquantena de concerts, amb les
actuacions de dotze formacions locals. Algunes
de les propostes són Sopa
de Cabra, que inicia la gira
a Lleida, al pavelló 3 dels
Camps Elisis; el concert

de Blaumut amb la Banda
Simfònica Unió Musical
de Lleida a l’auditori municipal Enric Granados, i
les revetlles, amb la presència de Lorena, Los
Deltonos, Manuel Fuentes, Green Valley, Animals, Xoel López, The
Toasters, La Raíz i Banda
Bassotti, entre d’altres.
El cartell és obra de l’artista plàstic Àngel Jové,
amb la silueta urbana de
la ciutat. La pregonera
d’enguany és la primera
dona catedràtica de la
Universitat de Lleida, Àngels Santa. ■

Autotrac de Mollerussa genera
un volum de negoci d’1,7 milions
A. Lijarcio / Mollerussa TV
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La 28a Autotrac, que va tenir lloc del 15 al 17 d’abril,
ha generat un volum de
negoci de prop d’1,7 milions d’euros en venda de
vehicles, segons va explicar ahir el director de Fira
de Mollerussa, Poldo Segarra. És una xifra rècord

mai no assolida abans en
aquesta fira, que, d’altra
banda, ha mantingut en
133 el nombre d’unitats
venudes. El preu mitjà
dels cotxes ha estat de
12.472 euros. El més car
s’ha adquirit per 34.000
euros, i el més barat, per
1.000.
Segarra va destacar que
les vendes s’han mantin-

gut entre els visitants de la
demarcació de Lleida i que
han augmentat en el cas
dels compradors de la resta de demarcacions catalanes, així com d’Osca i la
Franja de Ponent.
Autotrac és un dels tres
esdeveniments que la ciutat dedica al sector de l’automoció. L’ens firal espera
tancar l’any superant els

vuit milions d’euros en volum de negoci. De moment, entre aquest saló i
Sant Josep han arribat als
7,1 milions d’euros.
Entre tots els compradors de vehicles a Autotrac, Fira de Mollerussa ha
fet un sorteig de 3.000 euros davant notari que ha
guanyat l’empresa SATKO PC de Guissona.

El director de Fira de Mollerussa amb la butlleta
guanyadora del sorteig de 3.000 euros ■ MOLLERUSSA TV

