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Què en penseu?
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 La línia ferroviària de FGC que uneix Lleida amb la Pobla 
de Segur va registrar 111.116 viatgers durant el 2016, respecte 
als 60.205 de l’any anterior. Del total d’usuaris, 75.545 es van 
assolir a partir del 25 de juliol passat, moment en què van entrar 
en funcionament els dos nous tres adquirits per FGC i en què 
també es van incrementar les freqüències a la línia i es va reduir 
el temps de trajecte. Així, la mitjana de viatgers entre els mesos 
de gener i juliol es va situar entorn els 5.400, i es va incrementar 
fins als 14.500 entre agost i desembre. Durant el 2016, l’índex 
de satisfacció dels clients de la línia Lleida-la Pobla va ser del 
75,61%, el més alt de les tres línies ferroviàries gestionades per 
Ferrocarrils.
 El president de FGC, Enric Ticó, ha fet una balanç positiu 
d’aquest canvi de model a la línia ferroviària de la Pobla, que 
ha comportat «una millora del servei per als usuaris». Així 
mateix, ha destacat que funcionen «especialment bé» els 
enllaços d’aquesta línia amb el servei d’alta velocitat a Lleida, 
«cosa que ha permès situar aquesta zona del Pirineu a menys 
de tres hores de Barcelona», segons Ticó. També ha posat de 
relleu que des del 25 de juliol i fins a finals d’any la línia Lleida-la 
Pobla va registrar «només» 15 alertes dels usuaris, a través de 
l’aplicació per a mòbils que FGC posa gratuïtament a disposició 
d’aquests.
 Pel que fa al Tren dels Llacs, el tren turístic que circula entre 
Lleida i la Pobla de Segur, va tancar el passat 29 d’octubre la 
seva vuitena temporada superant les xifres dels anys anteriors, 
assolint una ocupació del 99,08%. En concret, va transportar 
prop de 7.400 viatgers, en comparació als 7.199 de la temporada 
2015. Ticó ha garantit la continuïtat aquest pròxim any d’aquest 
servei turístic que presta FGC, amb la col·laboració de la direcció 
general de Turisme, la Diputació de Lleida i l’ATM de Lleida.

Bona marxa del nou tren

 Fa cosa d’uns anys que 
a tot arreu, i Balaguer no és 
una excepció, un cert nombre 
de persones surt a córrer pels 
carrers de la ciutat. És una 
activitat del tot saludable per 
l’exercici físic que es duu a 
terme. En principi no hi hauria 
d’haver cap problema entre 
qui practica aquest esport i 

la resta de  ciutadans que va 
per les voreres tot passejant o 
caminant amb més o menys 
ritme. Però, desgraciadament 
sempre hi ha algú que, amb 
el seu comportament poc cí-
vic, confon la via pública en 
una pista pròpia d’atletisme, 
talment com aquell manda-
tari que arribà a dir: «la calle 
es mía». El carrer és de tots i 
no és de ningú, en particular. 
Tothom n’és  usuari i, per tant, 
ha de fer els possibles per no 
molestar la resta de persones 

que tenen, també, el mateix 
dret de circular-hi. La llei del 
més fort només preval a la 
selva. Sembla, doncs, que no 
serà necessari  haver de fer un 
curs de com i qui pot circular 
per les voreres si quan sortim 
de casa demostrem un mínim 
de civisme. Ah, i si algú incor-
re, voluntàriament o no, en 
algun despropòsit, hi ha una 
paraula que es fa indispensa-
ble: PERDÓ. Jo, per si de cas, 
potser que demani disculpes 
anticipades per aquest escrit... 
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Substitució de les pilones per un
guardarail al Pont de Sant Miquel

Pont de Sant Miquel

 L’ajuntament de Bala-
guer, en col·laboració amb 
Carreteres de la Generalitat, 
va substituir les pilones 
metàl·liques horitzontals 
del Pont de Sant Miquel per 
una biona, un guardarail 
protector.
 L’objectiu és vetllar per 
la seguretat dels vianants 
i evitar els accidents que 
s’han produït els darrers 
anys. Aquesta, però, no és 
una solució definitiva, que 
arribarà, segons ha explicat 
l’alcalde Jordi Ignasi Vidal, 
quan el pont torni a ser 
municipal, és a dir, un cop 
s’executi la variant del 
Secà. Segons va confirmar 
l’alcalde, aquesta és la 
millor solució per garantir 
la seguretat dels vianants i 
conductors, ara per ara. 

Després dels accidents que hi han hagut en els
darrers cinc anys en el Pont de Sant Miquel, s’ha
decidit fer la substitució aquesta setmana

La regidoria d’obres i serveis ha
millorat els accessos a l’Escola d’Adults 

Rampa d’accés a l’Escola d’Adults

 L’Ajuntament de Ba-
laguer ha executat les 
obres de millora i con-
dicionament del pave-
lló polivalent del Molí 
de l’Esquerrà, situat a 
l’Avinguda Jaume d’Ur-
gell durant els tres dar-
rers mesos, amb una 
inversió d’uns 90.000 
euros que han servit per 
adequar la instal·lació 
per la protecció contra 
incendis, tal i com esta-
bleix la llei. 
 L e s  o b r e s 
realitzades han estat 
el condicionament de 
la sala de calderes del 
pavelló, la construcció 
de la caseta del grup 
contra  incendis ,  la 
ignifugació del pavelló, 
la construcció d’un nou 
dipòsit d’aigua contra 
incendis, i s’han millorat 
el sistema de les portes 
peatonals, i la posada 
en marxa de la caldera 
de calefacció i aigua 

Millora i adequació de tots els 
serveis del pavelló del Molí de 
l’Esquerrà de Balaguer

Pavelló Molí de l’Esquerrà

S’ha renovat la sala 
de calderes i tots els 
serveis de protecció 
anti incendis del
pavelló polivalent

calenta als vestidors, 
que ha de permetre 
que els  esport istes 
que  pract iquen e ls 
seus esports al pavelló 
puguin dutxar-se amb 
condicions, així com la 
formació d’una vorera 
perimetral a l’edifici.
 Actualment aquest 
pavelló, acull l ’Aula 
Municipal de Gimnàstica 
Rítmica, el rocòdrom, 
el Club Tennis Taula 
Balaguer, l’Associació 
Piragüista de Balaguer i 
les sessions de ball cada 
diumenge a la tarda, 
així com determinades 
festes populars al llarg 
de l’any.

 L’ A j u n t a m e n t  d e 
Balaguer ha realitzat les 
obres de la nova entrada a 
l’Escola  d’Adults, a través 
de la regidoria d’Obres i 
Serveis. 
 Les obres de millora 
d’accés han consistit en la 
construcció d’una rampa 
que va des de l’antic camp 
de futbol de Maracanà fins 
als mòduls prefabricats i 
la col·locació d’una nova 
porta que servirà d’accés 
als usuaris del centre.
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Més d’un centenar de tractors
participen a la Festa dels Tres Tombs

 Més d’un centenar de 
tractors i sis carrosses van 
participar a la Festa dels 
Tres Tombs de Sant Antoni 
Abat de Balaguer el passat 
dimarts 17 de gener a la 
plaça del Mercadal. 
 La tradicional festa va es-
tar presidida per l’alcalde de 
Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, 
i el president de la Confraria 
de Sant Antoni Abat, Joan 
Comelles, acompanyats 
pel diputat al Parlament, 
Antoni Balasch, el diputat 
provincial, Eloi Bergós, i 
altres autoritats i regidors 
de la corporació. 
 Els actes van començar a 
primera hora del matí, a les 
set amb un repic de campa-
nes per anunciar la festa. A 
les vuit es va fer la cerimònia 
de benedicció dels populars 
panets i una hora més tard, 

Tres tombs

Organitzada per la Confraria de Sant Antoni Abat, la 
Festa dels Tres Tombs és una de les més tradicionals 
i participades de la ciutat de Balaguer

a les nou, la missa a l’altar 
del Sant. 
 A les 11 es va celebrar la 
missa solemne a l’església 
de Sant Josep i a les 12 van 
començar els Tres Tombs a 
la plaça del Mercadal. 
 Abans dels Tres Tombs 
es va fer la benedicció dels 
animals amb la presència 
de molts animals de compa-
nyia i el pas de les carrosses 
fetes per diferents associaci-

Benedicció dels animals

ons i centres escolars. 
 El primer premi de les 
carrosses, dotat amb 300 €, 
ha estat per la carrossa “Ra-
mader i Hortalà saben reci-
clar” de l’Associació Dona 
Rural. El segon premi, de 210 
€, se l’ha endut la carrossa 
“Recuperem lo corral” “ de 
Sergi Mangues i  el tercer 
premi se l’ha emportat  la 
carrossa “Les coses petites” 
de Jaume Figuerola. 

Les raquetes de neu ens permeten gau-
dir dels Pirineus de manera segura i molt 
divertida. A Rutes Pirineus us ensenyaran 
a progressar amb les raquetes i a fer servir 
noves tècniques de progressió. Visitareu 
indrets preciosos del Pirineu, fareu desco-
briments, veureu rastres d’animals i inter-
pretareu el paisatge i la muntanya. Des de 
Rutes Pirineus us proposen excursions en 
grups reduïts, tracte personalitzat i molt bon 
ambient, perquè passeu un dia inoblidable i 
gaudiu d’una experiència meravellosa.
Més informació: www.rutespirineus.cat

Aquest hivern, viu els Pirineus 
amb raquetes de neu!

L’Hostal La Plaça és un hotel familiar, tran-
quil i agradable situat davant de Sta. Eu-
làlia d’Erill La Vall. Disposa d’acollidores i 
confortables habitacions amb bany, ben equi-
pades i recentment renovades. Al restaurant 
de l’hotel ofereixen cuina tradicional de La 
Vall de Boí, on predomina el producte local 
i de màxima qualitat, també disposa d’una 
amplia terrassa i una zona enjardinada amb 
excel·lents vistes de la Vall. Té pàrquing pro-
pi i WIFI gratuït, a més de la possibilitat de 
contractar activitats al mateix hotel.
Més informació: www.hostal-laplaza.com/ct/

Al cor de la Vall... Hostal La Plaça. 
Natura, cultura, aventura i descans

Bikemotions ofereix rutes guiades en 
bicicleta convencional o elèctrica per 
les vinyes del Penedès per gaudir de 
les olors i del paisatge, amb explicacions 
de viticultura i amb parada per visitar un 
celler i tastar els seus millors vins o ca-
ves. També hi ha l’opció pels que vulguin 
fer una ruta de tot el dia, que inclou dinar 
per conèixer la fantàstica gastronomia 
local. Ofereix rutes regulars amb hora-
ris fixes i rutes privades dissenyades a 
mida. 
Més informació: www.bikemotions.es/ca/

Gaudeix de l’enoturisme
en bicicleta pel Penedès
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Presentació de la mostra dels 30 anys 
del Pla Municipal de Dinàmica Educativa
 El passat dia 16 es va fer 
la inauguració a l’Ajuntament 
de Balaguer de l’exposició 
«Eduquem entre tots. 30 
anys del Pla Municipal de 
Dinàmica Educativa». 
 Organitzat pel Centre de 
Recursos Pedagògics de la 
Noguera i l’Ajuntament de 
Balaguer. El curs 1986-87 
es va aprovar el primer Pla, 
es tractava del primer de 
Catalunya consensuat entre 
un Ajuntament i els Serveis 
Educatius. El Pla està integrat 
per un conjunt d’accions 
pedagògiques adreçades a 
la comunitat educativa que 
es concreten en activitats 
competencials on l’alumnat 
esdevé el protagonista 
del  seu aprenentatge, 
totalment en consonància 
a m b  e l  c u r r í c u l u m 
vigent del Departament 
d’Ensenyament.
 La inauguració es va 
iniciar amb el visionat 
d’un vídeo explicatiu i 

posteriorment es va fer una 
visita guiada per l’exposició, 
que va comptar amb les 
aportacions dels que havien 
estat alcaldes de la ciutat 
al llarg d’aquests anys. 
L’exposició s’inicia amb un 
breu resum històric i una 
pinzellada a les xifres del que 
ha suposat el pla, i continua 
amb un repàs dels diferents 
àmbits en què actualment 
està dividit el Pla Municipal.

Presentació de l’acte

 A q u e s t a  e x p o s i c i ó 
r o m a n d r à  o b e r t a  a l 
públic fins el 12 de febrer 
i es faran visites guiades 
pels escolars que podran 
participar en diferents tallers 
d’arquitectura, robòtica, 
conta-contes...
 L’acte va ser presidit per 
l’alcalde de la ciutat Jordi 
Ignasi Vidal i la directora del 
CRP de la Noguera Mercè 
Plens i va comptar amb els 
parlaments del Director 
dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament a Lleida 
Miquel Àngel Cullerés; Joan 
Arjona, artífex i conductor del 
Pla durant més de 25 anys 
i el regidor d’Ensenyament 
Albert Saiz. Tots els presents 
van coincidir que el Pla ha 
estat la peça clau per definir 
el model educatiu de ciutat, 
establir una complicitat entre 
la comunitat educativa i la 
ciutadania de Balaguer i 
comarca.

Exposició dels 30 anys de plans de dinàmica educativa

La família de
TOMÀS PORTELLA BERTRAN
agraeix profundament l’atenció
rebuda a l’Hospital Hestia de

Balaguer i a totes les persones que 
l’han atès en la darrera etapa

de la seva vida.
Gràcies.

 La Generalitat refor-
marà el parc de Bombers 
de Balaguer. L’actuació 
forma part del Pla Es-
tratègic 2017-2022, un 
pla que respon a la ne-
cessitat d’actualitzar el 
cos de Bombers a nivell 
de recursos humans, in-
fraestructures, vehicles, 
vestuari i els parcs de 
bombers.
  Respecte la inver-
sió en infraestructures, 
es destinaran més de 5 
milions d’euros per a la 
reforma o construcció de 
nous parcs de bombers: 
finalització de les obres 
de renovació del parc de 
bombers de Vilafranca 
del Penedès, i inici de 
les obres de renovació 
dels parcs de bombers 
de Girona, Figueres, Gra-

La Generalitat projecta la
renovació del parc de
Bombers de Balaguer

Parc de bombers de Balaguer

nollers, Moià, Balaguer 
i Solsona, del parc de 
bombers voluntaris de 
Serós, i de la nova Sala 
de Control Regional a 
Girona.
 La Generalitat també 
preveu la renovació de 
32 vehicles lleugers, i la 
licitació de 181 vehicles 
pesants i 8 vehicles des-
tinats als Equips de Pre-
venció Activa Forestal.
  Precisament, pel que 
fa a la campanya forestal 
2017, el conseller d’Interi-
or, Jordi Jané, va explicar 
que s’incorporaran en 
pràctiques els 153 bom-
bers de l’escala bàsica, 
un cop hagin superat les 
proves del concurs oposi-
ció  i el curs de formació 
a l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de l’ISPC.
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El Sindic de Greuges va atendre 19
visites en la seva estada a Balaguer

Lapallavacara

 El Síndic de Greuges 
va rebre un total de dinou 
visites en el seu desplaça-
ment a Balaguer del passat 
dimecres  18 de gener, per 
tal de poder resoldre dubtes 
o atendre a reclamacions.
 Les persones ateses per 
l’equip del Síndic al casal 
Lapallavacara van presentar 
un total de quinze queixes 
i van fer cinc consultes. 
Les problemàtiques plan-
tejades van ser de temes 
relacionats amb consum 
(electricitat, gas ), sanitat, 
urbanisme,  tributari, infàn-
cia, treball, etc. Cinc de les 
quinze queixes presentades 
anaven dirigides a l’Ajunta-
ment de Balaguer. Totes les 
visites ateses, excepte tres, 
eren de persones veïnes de 
la població.

La majoria de les queixes i consultes anaven
dirigides sobre temes de consum, com la llum i el 
gas, i també de sanitat, urbanisme, treball, etc..

Els dos nous trens incrementen
notablement el nombre de viatgers

Nous trens

 La segona edició de 
l’Encontats, el Mercat 
del Conte Infantil de Ba-
laguer ja té data. Serà 
el proper diumenge 2 
d’abril i, en referència a 
l’edició anterior, s’amplia 
l’horari de les activitats 
que començaran a 2/4 
d’11 del matí amb el pre-
gó inaugural i s’acabaran 
després de l’espectacle 
de cloenda a les 8 del 
vespre.
 S e r à  u n a  e d i c i ó 
amb moltes novetats: 
noves col·laboracions, 
activitats per a infants 
de més de 8 anys, més 
presència d’editorials 
infantils, redistribució i  
ampliació dels espais, 
jornada professional per 
a bibliotecaris i algunes 
sorpreses  més  que 
anirem desvetllant més 
endavant.
 De moment ja s’han 
presentat les bases per 
al Segon Certamen de 
Narrativa Encontats 

El proper diumenge 2 d’abril 
es celebrarà la segona edició 
de l’Encontats a Balaguer

L’Encontats

La segona edició de 
l’Encontats arriba 
amb novetats, nous 
tallers i noves
col·laboracions

adreçat a joves de 12 a 17 
anys. Es poden consultar 
a l  w e b  e n c o n t a t s .
balaguer.cat. Tots els 
interessats tenen temps 
de presentar els seus 
treballs fins el dia 10 de 
març.
 A més, com a novetat, 
dins el Pla Municipal de 
Dinàmica Educativa, es 
va oferir a les escoles la 
possibilitat de participar 
al Concurs de Photocall 
Encontats. Les bases 
del mateix també estan 
disponibles al mateix 
web.
 Pr o p e r a m e n t  e s 
notificarà qui apadrinarà 
aquest segona edició, 
després que en la primera 
fos Josep Vallverdú.

 La l ín ia  ferroviàr ia 
Lleida- La Pobla de Segur 
va registrar 111.116 viatgers 
durant el 2016, respecte als 
60.205 de l’any anterior. Del 
total d’usuaris, 75.545 es van 
assolir a partir del 25 de juliol 
passat, moment en què van 
entrar en funcionament els 
dos nous trens adquirits 
per FGC. Així, la mitjana 
entre els mesos de gener i 
juliol es va situar entorn els 
5.400, i es va incrementar 
fins als 14.500 entre agost i 
desembre.
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El Consell treballa amb els municipis el 
futur de la recollida de residus

 El Consell Comarcal de 
la Noguera en col·laboració 
amb els diferents ajunta-
ments de la comarca ha 
iniciat un cicle de xerrades 
informatives sobre el pre-
sent i el futur de la recollida 
i la gestió dels residus a la 
Noguera.
 A data d’avui s’han fet 
cinc xerrades a Menàrguens, 
les Avellanes, Tartareu, 
Santa Linya, Vilanova de la 

Sal i Ivars de Noguera. 
 E n  l e s  p r o p e r e s 
setmanes ja estan agen-
dades les xerrades a les 
poblacions de Castelló de 
Farfanya, Bellcaire d’Urgell, 
la Sentiu de Sió i Algerri, 
i es preveuen de fer a la 
resta dels municipis de la 
comarca. 
 En aquestes sessions 
s’exposa als veïns i veïnes 
la quantitat de residus que 

Xerrada a Tartareu

generem a cada municipi 
i  per  habitant ,  i  quin 
percentatge en reciclem 
en comparació amb altres 
comarques de Catalunya. 
També s’explica el model 
de recollida actual, els 
costos del servei i  les 
conseqüències, sobretot 
e c o n ò m i q u e s ,  d e  n o 
augmentar el reciclatge. 
 Per acabar, com que 
aquest any finalitza el 
contracte del servei de 
recollida i gestió de residus 
de la Noguera, s’explica el 
nou sistema de recollida 
que es vol implantar a 
la comarca amb el qual 
es pretén incrementar el 
percentatge de residus 
r e c o l l i t s  d e  m a n e r a 
selectiva.
 Amb aquestes xerrades 
el que es vol és conscienciar 
de la gran importància que 
té la recollida selectiva, de 
fer-ho i que es faci bé.

Menàrguens

 El  passat cap de 
setmana del 21 i 22 de 
gener es va celebrar la 54a 
edició de la Fira de l’Oli 
a les Borges Blanques, 
on un cop més, la marca 
OliCastelló del molí d‘Oli 
de Gabriel Alsina es va 
endur el primer guardó 
de l’any per l’afruitat 
verd dolç, elaborat  al 
seu molí de Castelló (La 
Noguera).
 D e  f e t ,  é s  t a l 
la  t ra jectòr ia  en la 
seva participació en 
diferents certàmens 
internacionals, que en 
aquest de les Borges 
porta 7 anys consecutius 

emportant-se el primer 
guardó i en total són 12 
els que ha aconseguit.
 Els seus propietaris 
volen aconseguir que 
el seu producte sigui 
r e c o n e g u t  c o m  a 
capdavanter a nivell 
mundial per la seva 
qualitat.
 Prova d’això va ser el 
reconeixement públic el 
passat octubre que van 
tenir, quan OliCastelló 
va tenir l’honor de poder 
passar a formar part del 
llibre EVOLEUM on es 
recullen els millors olis 
del món.
 L ’ a n y  p a s s a t , 
OliCastelló va tancar la 
campanya amb 7 premis 
a nivell internacional, 
com va ser al Japó, a 
Milà, a Palermo, a Lecce, 
Athenes i Pesaro, i dos 
premis a nivell nacionals, 
un a Les Garrigues i 
l’altre a Córdova.

OliCastelló de Gabriel Alsina 
guanya el primer premi a la 
Fira d’Oli de les Borges

L’Estand d’OliCastelló i els seus propietaris guardonats

Aquest molí d’oli de la 
Noguera porta 7 anys 
consecutius guanyant 
aquest important
premi del món de l’oli
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El Consell Comarcal de la Noguera
promou el turisme astronòmic a FITUR

 Un any més el Consell 
Comarcal de la Noguera ha 
estat present a la 37a fira de 
turisme FITUR a Madrid, del 
18 al 22 de gener, promoci-
onant i donant a conèixer 
tota l’oferta turística de la 
comarca de la Noguera, 
tant de turisme astronò-
mic, actiu i cultural, entre 
d’altres, posant a disposició 
dels visitants els catàlegs 
de productes turístics de la 
marca Montsec, que també 
inclouen totes les empreses 
relacionades amb el sector. 
 En el marc de la fira 
internacional FITUR s’han 
presentat diverses novetats 
turístiques, com són: el 
nou paquet turístic MICE 
anomenat  «Empresa i 
Estrelles», que té com a 
finalitat aplicar els reptes de 
l’astronomia als objectius 

El cel del Montsec

S’han mantingut contactes amb directius de Renfe 
per tal de proposar un nou producte “En AVE al cielo 
del Montsec: el tren de las Estrellas”

de l’empresa en qüestió.  
 També  s’ha presentat 
el nou producte «l’Autocar 
a  les  Es t re l les» ,  que 
començarà a funcionar el 
primer divendres de cada 
mes a partir del mes de 
març amb sortides des de 
Barcelona. 
 I  la  darrera de les 
noveta ts  presentades 
h a  e s t a t  l a  G u i a  p e r 

La Noguera a Fitur

Tematitzar Establiments 
d’Astroturisme.
 Durant el transcurs de 
la fira, els responsables 
del Consell Comarcal han 
mantingut una reunió amb 
directius de Renfe, per tal 
de crear un nou producte 
lligat al tren que podria 
anomenar-se «En AVE al 
Cielo del Montsec: el Tren a 
las Estrellas».



10 >> C O M A R C A

El Consell gestiona la contractació d’una 
trentena de persones per la comarca

Fem Ocupació per a Joves

 El Consell Comarcal 
de la Noguera està gestio-
nant la contractació de més 
d’una trentena de persones 
per treballar durant sis me-
sos als diferents municipis 
de la comarca.
 Es tracta de vint-i-dos 
persones majors de 45 anys, 
en situació d’atur i que no 
cobren el subsidi i d’onze 
persones que cobren la 
PIRMI, la renda mínima 
d’inserció.
 Properament, el Consell 
Comarcal farà la selecció 
del personal per cobrir les 
diferents places i el procés 
de contractació.
 Dels trenta municipis 
de la comarca, vint-i-sis 
ajuntaments han demanat 
cobrir alguna plaça amb 
aquestes ajudes del SOC.

Es tracta de persones majors de 45 anys en situació 
d’atur i que no cobren el subsidi i persones que
cobren la PIRMI i la renda mínima d’inserció

Projecten a Corçà un hotel rural i un 
centre per a activitats de lleure

Corçà

 L’Àrea de Serveis 
Socials del Consell Co-
marcal de la Noguera 
va posar en marxa l’úl-
tim trimestre de 2016 
la primera edició del 
Programa d’Habilitats 
Parentals. 
 Aquest programa 
està adreçat a mares i 
pares de nens i nenes 
d’11 a 17 anys, amb la 
finalitat de millorar les 
competències de crian-
ça, promoure la cons-
trucció d’una dinàmica 
familiar positiva i el des-
envolupament de models 
parentals adequats.
 El programa s’ha 
e s t r u c t u r a t  e n  1 1 
sessions de 2 hores de 
durada, i en cadascuna 
s’hi han tractat el temes 
següents: Introducció 
i  i d e n t i f i c a c i ó 
d ’ e x p e c t a t i v e s . 
E t a p a  e v o l u t i v a  i 
d e s e n v o l u p a m e n t ; 
necessitat d’atenció, 
r e s p e c t e ,  a f e c t e 

El Consell ha tancat amb èxit 
el programa d’habilitats
parentals de 22 hores

Consell Comarcal de la Noguera

El programa ha
constat d’onze
sessions de dos hores 
amb pares de fills 
entre 11 i 17 anys

i  r e c o n e i x e m e n t ; 
autoestima i assertivitat 
en els pares i mares; 
escolta activa i empatia; 
expressió de sentiments 
i  o p i n i o n s ;  s u p o r t 
parental als fills per a la 
resolució de problemes; 
negociació i establiment 
d’acords; disciplina per 
fomentar l’autoregulació 
del comportament en els 
fills/es.
 Dos de les sessions 
han comptat amb la 
participació dels fills i 
les filles, per tractar la  
comunicació eficaç i 
l’organització quotidiana 
de la vida familiar. Les 
famílies participants 
han valorat positivament 
aquesta formació.

 La firma Resort Fades 
de Corçà ha sol·licitat 
a l’ajuntament d’Àger, la 
llicència d’obres per construir 
un edifici per a activitats de 
lleure i un hotel rural en una 
finca de set hectàrees en 
aquest municipi, a prop del 
camí d’accés al pantà de 
Canelles. Així ho va explicar 
el promotor de la iniciativa, 
Diego Rebuffa, la previsió 
de la qual és començar 
les obres aquest primer 
trimestre de l’any.
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Visita guiada a l’exposició “Balaguer, 
un segle de vida, cent anys de futbol”

Cent anys de futbol

 El proper diumenge 29, 
a partir de les 12 del migdia, 
es farà una nova visita gui-
ada a l’exposició “Balaguer, 
un segle de vida, cent anys 
de futbol” a les sales tem-
porals, a càrrec dels tècnics 
del Museu de la Noguera.
 La mostra que es pot 
visitar fins el proper diu-
menge 26 de febrer, fa un 
recorregut per la Balaguer 
del segle XX,  lligada a la 
arribada del futbol a la ca-
pital de la Noguera, a partir 
del 1916. L’exposició mostra 
un recorregut des de llavors 
fins a l’actualitat d’aquest 
esport.

Divendres i dissabte a l’ajuntament
nova campanya de donació de sang

Es farà al vestíbul de l’ajuntament

 El proper diumenge 
5 de febrer, a les 12 de 
migdia es presentarà al 
Museu de la Noguera 
la peça corresponent al 
mes de febrer del projec-
te «A taula!».  
 En aquesta ocasió 
la peça presentada és 
un objecte recuperat 
durant les excavacions 
arqueològiques que es 
van fer al castell d’Os 
de Balaguer per a la 
seva restauració: una 
escudella d’orelletes 
decorada en blau, en el 
fons de la qual hi figura 
el nom del propietari 
del  castel l :  Ramon 
C i s c a r.  E l s  C i s c a r 
(o Siscar) foren una 
família que s’enriquí 
gràcies a la ramaderia i 
la transhumància i que 
tingueren la seva casa 

El cicle “A taula” del Museu  
presenta  una escudella del
s. XVI el proper 5 de febrer

Castell d’Os de Balaguer

pairal al castell d’Os de 
Balaguer. 
 L a  p e ç a  q u e  e s 
presenta està datada al 
segle XVII i pertany a 
una tipologia de plats 
destinats a servir sopes 
i potatges a taula. No 
és gens estrany que, 
en aquella època,  els 
nobles i  propietaris 
encarreguessin vaixelles 
amb el seu nom escrit, ja 
que això era un símbol de 
la puixança econòmica 
de la família.
 Durant la presentació 
de l’escudella de Ramon 
Ciscar,  es podrà fer 
u n a  d e g u s t a c i ó  d e 
caldo produït per les 
carnisseries de la ciutat 
de Balaguer i una copa 
de vi, gentilesa de les 
bodegues Castell del 
Remei.

 Aquest divendres i dis-
sabte, l’ajuntament de Ba-
laguer, acollirà de nou a 
l’Associació de Donants 
de Sang de la Noguera, per 
poder omplir els bancs que 
sempre a principis d’any 
baixen els nivells de reser-
ves al Bang de Sang i Teixits.
 Per això es fa una crida 
a la solidaritat dels donants 
per a que passin per l’ajun-
tament el divendres de  les 
17 a 21 h i dissabte de 10 a 
14 h.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 1940, les tropes de 
Hitler han ocupat França. 
Amb els soldats francesos 
morts al camp de batalla 
o empresonats pels ale-
manys, les dones són les 
úniques que poden fer 
front a la nova situació, 
però qualsevol petit acte 
de rebel·lia és castigat 
amb la mort.
 En aquest context 
dramàtic, les germanes 
Isabelle i Vianne saben 
que han d’oblidar les se-
ves diferències i passar a 
l’acció. Però, mentre l’una 
s’uneix a la resistència i 
ajuda els aviadors brità-
nics a fugir del país, l’altra 
es veu obligada a allotjar 
un oficial nazi a casa seva. 
En una atmosfera asfixi-
ant, ambdues hauran de 
prendre decisions a vida 
o mort per tal de vèncer la 
fam, la tragèdia i la deses-
peració més absoluta.
 La història de dues 
germanes a la França ocu-
pada per l’exèrcit nazi es 
converteix en una apassi-
onada lloança a la valen-
tia i a la resistència de les 
dones franceses durant la 
2a Guerra Mundial. Una 
èpica història d’amor i 
lluita per la lluiertat, un 
homenatge colpidor.

 Als vint-i- quatre anys 
el món de Matt Haig es va 
ensorrar. Com una de cada 
cinc persones, en Matt va 
tenir una depressió, però 
gràcies als petits plaers 
i l’amor dels seus éssers 
estimats, l’autor es va anar 
sobreposant a la malaltia. 
Amb humor i coratge, en 
Matt ens acosta a aquesta 
malaltia que sovint s’ama-
ga perquè fa sentir vergo-
nya, i aconsegueix convèn-
cer-nos que el clixé més 
antic continua sent veritat: 
hi ha llum al final del túnel 
i sempre, Sempre, hi ha ra-
ons per seguir vivint. Una 
exploració profunda, emo-
cionant i divertida sobre 
com viure millor, estimar 
millor i sentir-se més viu.
 La depressió pot afec-
tar gent que, des de fora, 
no sembla que tingui 
cap motiu per sentir-se 
desgraciada: milionaris, 
persones feliçment casa-
des, persones que acaben 
d’aconseguir un ascens, 
persones que traspuen 
felicitat cada vegada que 
actualitzen el seu estat de 
facebook. La depressió és 
misteriosa fins i tot per als 
que la pateixen. Un llibre 
honest, valent i ple d’espe-
rança sobre la depressió.
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El rossinyol
Autor: Kristin Hannah
Gènere: Novel·la
històrica

 Un cargol cavaller es 
lleva de manera sobtada 
i impetuosa perquè un al-
tre cargol s’ha començat 
a menjar les maduixes 
del jardí. Com a cavallers 
que són, han quedat per 
fer un duel per resoldre el 
problema amb les madui-
xes. Però la vida d’un car-
gol és molt rica i plena. 
Fins a arribar al lloc con-
certat per al duel, poden 
passar moltes coses a un 
cavaller impetuós com el 
nostre cargol. 
Quan un té una tasca ur-
gent per complir, no es 
pot distreure... I què hi ha 
més urgent que defensar 
un parterre de maduixes 
amenaçat per l’enemic? 
El cavaller Impetuós se’n 
va cap a la batalla. Bé... 
Encara no...
 Un àlbum ple d’hu-
mor en el qual desco-
brim l’hàbit d’ajornar les 
coses importants, ple de 
detalls còmics en cada 
il·lustració. L’àlbum, gran 
i amb fons blanc, crea 
ritmes amb la il·lustració 
que van, des d’envair la 
doble pàgina, a dividir-se 
en les escenes que entre-
tenen el cavaller.
 Un llibre intel·ligent 
que divertirà tothom.

El cavaller impetuós
Autor: Gilles Bachelet
Gènere: Infants
(a partir de 5 anys)

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

Indesinenter
Sirenes

S’atalussen soles les pedres al camp.
Fan una muralla del més important
i s’eleven totes,  senyores del món,
del temps i de l’aire,  mirant el futur.
Per tot són oïbles i els ecos com són,
fan veus que disposen columnes de fum,
per parar tempestes, neguits i rancors. 
Arrels insondables, afonen al fons.

S’interromp l’ajut per mor d’algun mot
i l’encant alcista, ja no té la vista 
d’un entorn preciós.

Guarden les llambordes, una a una esparces 
al carrer les normes, i es veu natural.
Els arbres respiren, engolin els vents,
i tot d’una dansen al vent més fatal. 

Enfront la muralla, cavil·la cabal,
els molts prejudicis que sumen els anys.

Raons per seguir vivint
Autor: Matt Haig
Gènere: Novel·la de
memòries
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Continua el Cicle de Teatre d’hivern amb 
la representació d’“Una altra pel·lícula”

 La Fundació Margue-
rida de Montferrato inau-
gurà el passat divendres 
20 de gener, l’exposició 
de l’escultor canari Fè-
lix Reyes, anomaneda 
“Ausencias” i que estarà 
disponible fins el proper 
29 d’abril.

 L’exposició és una 
mostra d’escultures tre-
ballades amb fusta, ferro 
i també pintura. L’artista 
fa una escenificació de 
les seves pròpies experi-
ències, del que ha viscut 
i en el temps que li ha 
tocat viure.

“Ausencias” de Fèlix Reyes a 
la Marguerida de Montferrato

Exposició “Ausencias”

L’obra “Una altra pel·lícula” està dirigida per Julio 
Manrique i interpretada per Mireia Aixalà, Julio 
Manrique i David Selvas

L’obra “Una altra pel·lícula” dins el cicle de teatre d’hivern

 El proper 19 de febrer con-
tinua el cicle de Teatre amb 
l’obra “Una altra pel·lícula” de 
David Mamet, a partir de les 7 
de la tarda. Dirigida per Julio 
Manrique i interpretada per  
Mireia Aixalà, Julio Manrique 
i David Selvas.
 Dos productors de ci-
nema tenen entre mans un 
ambiciós projecte fílmic 
destinat a trencar tots els 
rècords de taquilla. Un futur 
de beneficis que comença 
a trontollar quan la Karen, 
la nova secretària, planteja 
una adaptació alternativa, 
una via diferent a la simple 
cobdícia econòmica. Des 
d’una fluïdesa argumental 
molt additiva, ens planteja 
les tenses contradiccions 
del capitalisme des d’un dels 
seus motors més importants, 
Hollywood.
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Classificació
Primera Catalana

1. Balaguer (-1) ......... 33
2. Santboià  ..................32
3. San Cristóbal...........31
4. Almacelles ...............29
5. Reus B ......................29
6. Viladecans ...............25
7. Rapitenca .................24
8. Vilanova ...................24
9. Vista Alegre .............23
10. Sant Ildefons .........23
11. Lleida B (-1) ...........23
12. Vilaseca ..................22
13. Alpicat ....................20
14. Suburense .............18
15. Igualada  ................16
16. Rubí ........................13
17. Morell .......................2
18. Jesus y Maria  .........0

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Adrià F. ............. 13
2. Asier E.  ............ 10
3. Genís S.  ............. 5
4. Isaac S.  .............. 3
5. Sergi G.  ............. 3
6. Putxi ................... 2
7. Marc S.  .............. 1
8. Alberto B.  .......... 1

 Adrià Fernández 
continua essent el 
màxim golejador de 
l’equip i de la lliga 
amb un total de 13 
gols, després de trans-
formar el penal davant 
l’Igualada que inaugu-
rava el marcador. Una 
setmana abans el seu 
gol va donar un punt 
al Balaguer al darrer 
minut davant el Reus.
 Però els bons re-
sultats també venen 
donats gràcies al tre-
ball defensiu. Jordi 
Jordana, un dels més 
disciplinats s’ha fet 
seva la plaça del late-
ral esquerra.

Jordi Jordana

Propers encontres

29/01/2017  --  17 h
Camp Municipal 

de Vilaseca
Vilaseca| Balaguer

-------------------------------------
05/02/2017  --  16,30 h

Camp Municipal 
de Balaguer

Balaguer| Rapitenca

El Balaguer recupera el liderat de
Primera Catalana al guanyar a l’Igualada  
Els jugadors de Jordi 
Cortés comencen la
segona volta del
campionat sent líders en 
la classificació

15/01/2017

BALAGUER 2
REUS B 2

 El Balaguer ha recuperat 
el liderat després d’empatar 
amb el Reus B i guanyar a 
l’Igualada. Quatre punts 
que situen als balaguerins 
primers en solitari, a falta 
de saber el resultat del par-
tit que els balaguerins van 

va ser un partit especial, 
ja que els jugadors bala-
guerins van sortir al camp 
molt tocats, minuts després 
dels actes d’homenatge a 
Yeray. Després d’un primer 
temps on el Balaguer no va 
trobar el seu lloc sobre el 
terreny de joc, cosa que van 
aprofitar els visitants per 
avançar-se 0-2 al marcador.
 A la segona part va ar-
ribar la reacció local i van 
aconseguir empatar el partit 
amb gols d’Isaac i Adrià en 
el darrer minut.
 El passat diumenge, el 
Balaguer iniciava la segona 
volta del campionat davant 
l’Igualada. Els locals es 
van avançar en el marca-
dor amb un gol de pena 
transformat per Adrià però 
els de l’Anoia van empatar 

jugar aquest dimecres amb 
el Lleida B, un cop tancada 
l‘edició de Groc. El partit 
amb el Lleida s’havia de 
jugar el passat 8 de gener, 
i va ser suspès per la mort 
del jugador Yeray Darias.
 El partit davant del Reus 

Jordi Jordana lluitant una pilota

Celebració del gol de Genís

22/01/2017

BALAGUER 3
IGUALADA 1

abans del descans. A la 
segona part, el Balaguer va 
guanyar amb gols de Genís 
i Galceran.
 El proper diumenge, els 
de Jordi Cortés jugaran al 
camp del Vilaseca, abans 
de rebre a la Rapitenca.
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 Dotzena  v ic tòr ia 
en catorze partits del 
primer equip femení 
del CB Balaguer, que 
continua encapçalant 
la classificació a falta 
d’un partit per acabar la 
primera volta.
 El Calaf arribava a 
Balaguer després de 
derrotar el líder i el partit 
era d’extrema dificultat, 
les balaguerines van fer 
un partit molt seriós i 
constant, i sempre per 
davant en el marcador, 
a n a v e n  m a n t e n i n t 
distàncies respecte les 
visitants, que a través del 
seu joc anàrquic i la dura 
defensa, no deixaven que 
les locals s’escapessin al 
marcador definitivament, 
però de mica en mica 
les distàncies s’anaven 

L’equip femení del CB
Balaguer lidera la classificació 
al guanyar al Calaf per 48-35

Sènior femení del CB Balaguer

Aquest diumenge es 
desplaçaran al Prat 
per disputar un nou 
partit davant el
Pratenc

eixamplant. A la mitja 
part el Balaguer estaria 
guanyant d’onze punts.
 A la represa, el Calaf 
pujaria el to defensiu, i 
un Balaguer espès en 
atac veuria com el Calaf 
reduïa diferència, però 
amb moments d’encert 
puntuals, feien que la 
diferència es mantigués. 
Finalment 48-35, una 
victòria més que els hi 
permet seguir a dalt 
de tot. Diumenge que 
ve l’equip visitarà el 
Basquet Pratenc.

La ciutat de Balaguer i el club es bolquen 
en l’homenatge al jugador Yeray Darias

 Abans del partit entre el 
Balaguer i el Reus B, el club 
de la capital de la Noguera 
va voler retre un emotiu 
homenatge al defensa central 
de l’equip Yeray Darias, que 
va morir en accident de 
trànsit la matinada de l’1 de 

gener a la C-13 a Vallfogona 
de Balaguer.
 El club que ha decidit 
retirar la samarreta amb 
el número 4 de per vida, 
va presentar la samarreta 
amb el 4 que es penjarà en 
un lloc visible del camp de 

Pancarta en record de Yeray

futbol, al costat de l’escut de 
l’entitat. Aquesta samarreta  
va presidir els actes prepartit 
davant la presència dels 
pares de Yeray, familiars, 
directiva del club i regidors 
de l’ajuntament de Balaguer.
 Participaren tots els 
jugadors del futbol base del 
club que amb la samarreta 
amb el 4 i la frase “Sempre 
amb nosaltres”  van fer 
una gran circumferència al 
centre del camp i van llançar 
centenars de globus blancs, 
després de la lectura de dos 
missatges que recordaven 
Yeray, llegits emotivament 
per Raul Carrasco, exjugador 
del Balaguer, actualment 
al Vallfogona, i familiar de 
Yeray. Els equips portaren una 
pancarta amb la foto de Yeray. 

Homenatge a Yeray Darias
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 L’Ajuntament de Ba-
laguer va acollir el passat 
dia 13 al vespre la gala 
de lliurament de premis 
de la segona edició del 
circuit Mitges de Ponent, 
la corresponent al 2016, 
en què Sancho Ayala i 
Toni Hermoso han estat 
els campions absoluts. 
Cal recordar que serà 
precisament la capital de 
la Noguera la seu de la 
primera prova del circuit 
del 2017, ja que el 19 de 
febrer se celebrarà la Mit-
ja Marató de Balaguer.
 L’acte va comptar 
amb la presència, entre 
d’altres, de la regidora 
de l’Ajuntament de Ba-
laguer, Gemma Vilara-
sau; de la regidora de la 
Paeria de Lleida, Montse 
Parra; del representant 

Sancho Ayala i Toni Hermoso 
guanyadors absoluts de les 
mitges de Ponent 2016

La gala de lliurament 
de premis de la
segona edició es va 
fer a la sala d’actes 
de Balaguer

territorial d’Esports de 
la Generalitat, Joan Se-
gura; a més dels gua-
nyadors de les diferents 
categories i de la setan-
tena de finishers que han 
aconseguit acabar les 
quatre proves del circuit 
Mitges de Ponent.
 Pel que fa als premi-
ats, en la categoria mas-
culina Sancho Ayala ha 
substituït al palmarès a 
Ricard Pastó i en dones, 
Toni Hermoso ha revali-
dat el títol del 2015. 

Més de 400 participants de totes les 
edats al Cros Intercomarcal de Balaguer

Cros Intercomarcal de Balaguer

El Trail Montroig Extrem formarà part de 
la “Liga Firehawk” de curses de muntanya

El Cros va celebrar-se al Parc de la Transsegre de la 
capital de la Noguera el diumenge 15 de gener

Trail Montroig

 El Trail Montroig Extrem 
que es celebrarà el proper  
19 de març, entrarà a formar 
part de la “Liga Firehawk de 
Carreras por Montaña”.
 Aquesta lliga, patrocina-
da per Firehawk Technikal 
constarà d’unes vuit curses 
aproximadament,i on els 
guanyadors finals obtindran 
premis en metàl·lic,i nom-
broses equipacions tèxtils.
 El Trail Montroig ha 
aconseguit un fort recolza-
ment en els darrers anys.

 El passat diumenge dia 
15, va tenir lloc el III cros 
intercomarcal de Balaguer, 
competició dels Jocs Esportius 
de Catalunya, adherida al 
Circuit Escolar de Cros-Trofeu 
Diputació de Lleida. 
 Una competició que 
va tenir un gran èxit de 
participants, més de 400 
atletes, des dels més petits 
als més veterans. Gaudint 
d’un gran dia solejat; del 
caliu del públic animant; d’un 
recorregut, situat a la zona 
del riu, encertat per a totes 
les competicions i sobretot 
fomentant els valors de 
l’esport com la solidaritat i 
companyonia.

Guayadors de les mitges
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El Club Tennis Taula Villart Logístic 
s’imposa al Priego i al Suris Calella

 El passat cap de setma-
na el Balaguer Villart Logís-
tic va obtenir dues victòries 
davant dos dels seus rivals 
directes en la part alta de la 
classificació de la Superdivi-
sió Femenina, el Priego TM i 
el Suris Calella.

 E l  d i v e n d r e s 
l’enfrontament era contra 
les cordoveses del Priego. 
En el primer partit Tingting 
Wang superava clarament 
a la rusa Olga Mikhaylova 
per 3 a 0. En el segon era 
Yan Lan Li qui superava 

Partit de dobles

l’andalusa Carmen Henares 
per 3 a 0. En el tercer Anna 
Biscarri queia davant la 
sèrbia Marija Galonja per 0 
a 3. En el dobles Tingting i 
Yan Lan tornaven a superar 
Mikhaylova i Galonja per 
3 a 0. Yan Lan Li no podia 
davant Galonja i cedia el 
seu punt per 0 a 3, posant 
el 3 a 2 al marcador. Però 
finalment Tingting superava 
amb autoritat a Galonja per 
3 a 0 i acabava l’encontre 
amb el 4 a 2 final.
 El dissabte les noies 
del Balaguer tenien un 
d i f í c i l  e n f r o n t a m e n t 
davant el Suris Calella i les 
balaguerines s’acabarien 
imposant per 4-1 en un partit 
molt igualat i que tant el 
dobles com el darrer partit 
es va arribar als cinc sets.

Tingting Wang

 Molt bons resultats 
aconseguits en el Trofeu 
de Reis organitzat pel CN 
Lleida, el passat 5 d ege-
ner, amb la participació 
de més de 300 nedadors 
en totes les categories  de 
vuit clubs de Catalunya.
 Destacar els pòdiums 
aconseguits en la prova 
del trofeu: Arnau Pifarré 
campió en els 50 braça 
en categoria benjamí, en 
25 lliures en  la categoria 
Prebenjamí femenina 
tenim  també or per l’Ada 
Castell, també campiona 
l’Alexandra Papell en 
categoria aleví en els 100 
estils, en aleví masculí 
argent per l’Ángel López 
i finalment argent per 
l’Ares Perera en Infantil.
 Destaquem també la 
gran actuació del altres 
nedadors, en prebenjamí 

Bons resultats dels nedadors 
balaguerins al Trofeu de Reis 
del Club Natació Lleida

Nedadors balaguerins participants al Trofeu de Reis

masculí tenim la 4a 
posició d’en Joel Farré,  
en Infantil femení el 4t 
lloc de l’Aurembiaix 
Pifarré i en Prebenjamí 
femení la 10a posició per 
la Èlia Santmartín.
 E n  c a t e g o r i a 
masculina molt bons 
resultats pel  Jordi Suñé, 
Alexandru-S. H., Mauro 
Vilarrodona, Yassir Laaraj, 
Joel Sala, Pol Vilagines, 
Lluc Estany,  Iu Castells, 
l’Oriol Viola, Iu Viola, Max 
Viola, Giulian Alecsandru, 
Jaume Pallé, David Galán.

El trofeu celebrat el 
passat dia 5 de gener, 
organitzat pel CN
Lleida, amb vuit clubs 
de Catalunya
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 La Balaguerina Aida 
Alemany Oró s’ha clas-
sificat per participar amb 
la selecció catalana, al 
Cros Internacional d’El-
goibar (País Basc), que 
va celebrar-se el passat 
diumenge 22 de gener.
 La classificació va 
estar possible gràcies 
a la seva participació 
al Gran Premi Català 
de cros, un circuit que 
consta de 6 crossos 
arreu de Catalunya, amb 
4 puntuables, on Aida 
Alemany ha quedat 4a de 
la classificació total del 
circuit i ha aconseguit fer 
podi en 2 dels crossos. 
La selecció catalana 
està formada per les 7 
primeres classificades 
del circuit.

L’atleta Aida Alemany va
participar al Cros
Internacional d’Elgoibar

Aida i Andrea Alemany

El CEN Balaguer participa a la tercera 
Jornada de la lliga catalana a Tàrrega

Nedadors balaguerins a Tàrrega

 Molt bons resultats en 
la 3a Jornada de la lliga ca-
talana disputat a la piscina 
del CN Tàrrega, el passat 14 
e gener.
 Com a millors resultats 
infantils destacarem la 1a 
posició de l’Ares Perera 
en els 50 metres lliures i 
2a en els 100 braça i 200 
estils, també la 2a posició 
de l’Aurembiaix Pifarré en 
els 200 metres papallona 
(mínima estatal d’estiu) 
i 4a en els 50 braça i 100 
lliures, 4a la Laia Palacín en 
els 100 lliures. En categoria 
infantil masculina tenim la 
3a posició de l’Aitor Morales 
en els 50 papallona i 400 
lliures i 4a en els 200 lliures.
 En categoria Júnior 
tenim la 3a posició de la 
Núria Pallé en els 50 metres 
braça i 200 metres estils.

Ares Perera, Aurembiaix Pifarré, Laia Palacín, Aitor 
Morales i Núria Pallé van fer uns excel.lents resul-
tats a la piscina del Club Natació Tàrrega

L’Ajuntament de Balaguer va rebre a 
l’atleta Sergi Nunes del Runners

Recepció a Sergi Nunes

Al Cros internacional 
del País Basc hi van 
anar les 7 primeres 
classificades del Gran 
Premi Català de Cros

 La seva germana 
Andrea Alemany Oró 
també va participar al 
circuit català de cros, 
quedant en 9a posició 
de la classificació total, 
de prop d’un centenar 
d’atletes.
 Les dos germanes 
van ser  convocades 
aquest desembre, al 
centre d’alt rendiment 
CAR de Sant Cugat, per 
realitzar unes proves de 
control de valoració. 

 L’alcalde de Balaguer, 
Jordi Ignasi Vidal, i la 
regidora d’Esports  de 
l’Ajuntament de Balaguer, 
Gemma Vilarasau, van rebre 
la setmana passada, l’atleta 
Sergi Nunes, guanyador 
de la Lliga Ponent de cinc 
quilòmetres de l’any 2016, 
i al president del Club 
Runners Balaguer, Josep 
Maria Marqués.  
 El balaguerí Sergi Nunes 
ha corregut vint-i-dos curses 
fent podi en totes elles.
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. 
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes 
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom 
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

Tot just ahir
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Malgrat el temps que 
ens separa de 1975, som 
molts els que recordem els 
interrogants que hi havia a 
la mort del General Franco. 
Som també molts els que 
vam viure la votació d’una 
nova Constitució que ens va 
elevar a la condició de ciu-
tadans, (segons dient). Som 
també molts que ens fèiem 
neguitosos preguntes que 
ningú responia.
 Per tots els que ho vam 
viure no deixava de ser una 
matinada plena de llum, que 
no sabíem com potser aca-
baria al cap d’unes hores. Tot 
va  semblar tan senzill que 
no varem valorar tot el que 
amb discreció i molta decisió 
s’havia aconseguit. Uns ho-
mes molt intel·ligents i amb 

un alt sentit d’Estat, varen sa-
ber renunciar a idees pròpi-
es, per arrelades que fossin, 
per poder conjugar Espanya i 
Unitat amb una Constitució; 
comunistes i demòcrates 
cristians van signar, igual 
que conservadors i socia-
listes. Tots van fer pinya per 
fer visible una sola voluntat. 
Tota aquella intel·ligència de-
mostrada per aquells homes 
de bona fe, buscant i trobant 
un consens allunyat de tot 
sectarisme. Farà quatre dies 
es volia llençar al foc amb la 
justificació, de que no valia 
pels dies d’avui.
 Cap de país del món ha 
enfocat mai estripar papers 
per fer-n’hi uns altres de 
nous sense encomanar-se a 
cap sant i a una sana lentitud 

de pensament. Processos 
constituents sense solta ni 
volta, només els desitgen els 
que volen desordre per poder 
aprofitar-se de l’avinentesa.
 No ho veuria així si es 
parlés d’unes correccions o 
del que els americans (USA) 
en diuen “emmiendas”, que 
es poguessin afegir per acla-
rir algun concepte. Avui ja ni 
es parla d’aquell propòsit de 
tocar la Constitució. Es per a 
mi motiu d’alegria, i crec que 
ho hauria d’ésser per a molts 
que volem la pau i unitat a tot 
arreu.
 Llegia l’altre dia, el difícil 
que resulta entendre que per 
fer una escarransida majoria 
es puguin ajuntar amb objec-
tius comuns (¿) forces com 
els abans dits convergents, 
a republicans que volen fer 
una república i a cupaires, 
que defensen models de 
societat diferents, i que són 
partidaris de sistemes polí-

tics oposats. Tots ells deuen 
pensar que el pegament que 
els uneix és el sobiranisme. 
És de sospitar que en cas 
d’aconseguir alguna cosa, 
les baralles posteriors, por-
tarien al desconcert i a una 
desunió més gran de la que 
ha provocat aquell senyor de 
Convergència dit Artur Mas, 
hereu del Jordi Pujol arxico-
negut. A tots la Història els 
jutjarà i els ficarà al seu ver-
tader lloc.
 No cal dir que els re-
dactors de la Constitució, 
tindran una diferent mesura 
i un diferent judici a totes 
llums, per poder recordar 
la seva obra que ens ha do-
nat tota la pau que tenim, i 
bona part de la capacitat per 
poder parlar amb claredat. 
Tot una galàxia de somnis i 
promeses surten de la boca 
dels nostres polítics, i un té 
el dubte que de tants cuiners 
en pugui sortir una bona 

sopa. Ens volen tenir dins 
una borratxera emocional i 
un desconeix quin amor han 
donat que jo i milers de per-
sones no l’hem pogut sentir. 
Els seus esporàdics quiquiri-
quis no m’animen gens, ans 
la contrari em preocupen, 
aquesta provocació continua 
a res pot portar.
Jo desitjo que tot aquest 
enrenou, amb moments 
tan teatrals s’acabi, fa cinc 
anys que ens la fan viure. Ha 
costat milers d’euros i altres 
milers que mai més es sabrà 
d’ells. Tants fulls de ruta, tan 
desitjats destins, “tanta astú-
cia i audàcia” proclamada a 
quatre vents que l’han con-
vertit en una estupidesa sen-
se cap resultat.
 S’ha vist patriotes repar-
tint senyeres amb una mà, i 
amb l’altre pispaven per ells i 
els seus. Tot és massa tendre 
per no poder dubtar de tot, o 
quasi de tot.
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 D i u m e n g e  a l 
m a t í ,  s ’ i n i c i a r à  l a 
Carnestoltada infantil 
amb la rua de l’alegria, a 
partir de les 11.30 h des 
de l’Estació de Trens, 
destinada exclusivament 
per als més petits, on 
desfilaran les carrosses 
i comparses dels centres 
educatius i les ampes que 
ho desitgin així com els 
esplais o associacions 
infantils.... acabant a la 
plaça del Mercadal amb 
una gran festa infantil 
plena de música, color 
i on també hi tindrà lloc 
un concurs de carrosses 
i comparses, exclusiu per 
als infants.
 L a  G u i n e u e t a , 
mascota del Parc de 
Nadal, els acompanyarà 
exercint de reina de la 

El Carnestoltes dels més
petits es celebrarà el
diumenge al matí a la Plaça

El Carnestoltes infantil es farà diumenge al mati

La rua sortirà a les 
11,30 de l’Estació de 
trens i arribarà a la 
Plaça del Mercadal 
amb la gran festa

carnestoltada infantil i 
es farà fotos amb tots 
els nens i nenes que ho 
desitgin en un photocall 
preparat per l’ocasió.
 El grup la Cremallera 
amb l’espectacle els 
Xicots del Frac, animaran 
a tots els assistents que 
s’apleguin al Mercadal a 
partir de les 12.15 h.
 E n g u a n y  t a m b é 
per primer cop tindrà 
l loc  un concurs  de 
Fotografia amb «la millor 
instantània de la festa».

Balaguer celebrarà dos rues de
Carnestoltes, el dissabte i diumenge

 Balaguer celebra la fes-
ta del Carnestoltes el proper 
cap de setmana del 25 i 26 
de febrer.
 Pel que fa a dissabte, 
la festa s’iniciarà amb la 
rua de la disbauxa que 

sortirà a les 19.30 h des de 
l’estació de trens, passeig 
de l’Estació, l’avinguda 
Pere III, i arribarà al pavelló 
del Molí de l’Esquerrà on 
continuarà la festa fins a 
la matinada amb moltes 

Presentació de la festa

actuacions, com el grup 
de percussió Bandelpal, el 
Showman cubà Jorge la 
Suerte, i també hi haurà, 
com a novetat, un gran 
sopar popular dels poca-
sol tes ,  organitzat  per 
l’Associació Gastrobar, amb 
venda anticipada de tiquets. 
 Aquest sopar estarà 
amenitzat per la Discomòbil 
Galaxy.
 D u r a n t  e l  s o p a r, 
es l l iurarà el  premi a 
la millor carrossa i a la 
millor comparsa de la rua. 
Seguidament, obrirà la nit 
el grup Banda Neon. El plat 
fort de la nit vindrà de la 
mà del grup de versions de 
música en català Catrock i 
cap a les 02.15h tindrà lloc 
el lliurament de premis del 
concurs de disfresses.

Rua de Carnestoltes
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 Joan Colomo actu-
arà el proper dissabte 4 
de febrer a partir de les 
10 del vespre al Teatre 
Municipal dins del cicle 
de concerts Marguerida 
Fun organitzat per la 
Fundació Marguerida de 

Montferrato.
 Joan Colomo és un 
músic i cantautor català 
que ha format part de 
diferents bandes, entre 
les quals cal destacar 
Zeidun, Moksha o Unfi-
nished Sympathy.

Joan Colomo actuarà al Teatre 
el proper 4 de febrer

Joan Colomo

El divendres 3 de febrer el Passeig
acollirà el 20è Mercat de les Rebaixes

Mercat de les rebaixes

 L’Associació de Comerci-
ants de Balaguer organitza el 
proper divendres 3 de febrer 
la 20a edició del seu Mercat 
de Rebaixes el qual compta-
rà amb la participació d’una 
trentena de parades que 
oferiran els darrers estocs 
de la temporada d’hivern 
amb grans promocions i des-
comptes que poden arribar 
fins al 70%.
 Tindrà lloc al passeig de 
l’Estació (entre la plaça de la 
Sardana i l’estació de tren) de 
10 del matí a 3 de la tarda. A 
més, si el temps acompanya, 
s’allargarà fins passades les 
5 de la tarda.
 Per celebrar el 20è aniver-
sari d’aquesta activitat, total-
ment consolidada a la ciutat, 
l’Associació de Comerciants 
obsequiarà totes les compres 
amb una sorpresa.

El proper divendres 3 de febrer, el Passeig de
l’Estació, acollirà una nova edició del Mercat de les 
Rebaixes d’hivern, amb una trentena de parades
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------
BALAGUER: lloguer 
de pisos, despatxos i 
places d’aparcament. 
Raó: 973443800.
------------------------------------
VENC PIS moblat de 
72m2, al c/ Barcelona 
de Balaguer, sense 
ascensor, 5a planta. 
Preu molt rebaixat. 
Trucar al: 691611142-
629620114 (de 12 a 22 
h).
------------------------------------
OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aïlla-
des, la millor zona de 
Balaguer. Al costat 
del col·legi Mont-
roig. Raó: 676996765.
------------------------------------
ES TRASPASSA bar/
restaurant situat al 
centre de Balaguer per 
no poder atendre. Raó: 
667842280.
-----------------------------------
ES LLOGA aparta-
ment a Camarasa, 2 
habitacions, a/a, foc 
a terra, amb vistes al 
riu. Tot equipat. Raó: 
639920281-973447752.
-------------------------------------

PIS EN VENTA a 
l’Avinguda Països 
Catalans, 2 hab. Raó: 
973446011-629725009.
-----------------------------------
SE VENDE terreno 
en Crta. Menàrguens 
(zona Secà Balaguer), 
vallado, de 3.028 m2 
de superfície. Razón: 
618596090-692613331.
------------------------------------
VENC pis a l’Avda. 
Països Catalans, 3 
hab. Raó: 973446011-
629725009.
-------------------------------------
VENC pis nou a l’Avda. 
Països Catalans, 1a 
planta, gran terrassa, 
4 hab. Raó: 636124737.
-------------------------------------
LLOGUER de pàr-
kings tancats davant 
Col·legi Vedruna. Raó: 
973450555.
-------------------------------------

TREBALL
--------------------------------------
PERRUQUERIA CE-
BADO busca oficial de 
perruqueria. Interessats 
trucar al: 678552069.
--------------------------------------

S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per enregistrar vídeos 
de bodes, bateigs, co-
munions o qualsevol 
altre esdeveniment 
amb el que vulguis 
tenir un record per 
sempre. Àmplia ex-
periència en el sector 
audiovisual. Dema-
na pressupost, sen-
se compromís. Con-
tacte Dani Arregui al 
686774086 o l’e-mail: 
daniaso@gmail.com
------------------------------------
S’OFEREIX dona del 
país per cuidar perso-
nes i realitzar tasques 
domèstiques. Raó: 
642619229.
--------------------------------------
A R A  É S  L’ H O R A 
d’aprendre anglès. 
Nativa dóna classes 
particulars. Classes 
de conversa, en grups 
organitzats o bé clas-
ses particulars. Aprèn 
anglès, escrit i parlat 
de la manera més fà-
cil. No tardis més i 
demana informació al 
telèfon: 650422582.
------------------------------------

FAIG CLASSES par-
ticulars d’anglès per 
estudiants d’Educació 
Primària, ESO o Batxi-
llerat. Raó: 698383277.
------------------------------------
E S  N E C E S S I T A 
cuiner/a o ajudant de 
cuina. Amb experièn-
cia. Portar currículum 
al Bar 1900.
-----------------------------------
ES TRASPASSA per-
ruqueria a Balaguer. 
Totalment equipada 
i en ple rendiment. 
Traspàs per malaltia. 
Raó: 667476172 (tru-
car només de 2 a 3 del 
migdia).
-----------------------------------

VARIS
---------------------------------------
COMPRO joguines 
antigues, scalextric, 
segells, plomes esti-
logràfiques, rellotges 
antics, còmics i lli-
bres antics, àlbums 
de cromos, monedes, 
bitllets, postals i fo-
tos antigues. Raó: 
676803205.
-----------------------------------

SRA. MAITE PETIT 
videncia y tarot. Alta 
magia blanca. Con-
sultas en Balaguer y 
Lleida. Horas a conve-
nir. Razón: 656826568-
609135472.
-----------------------------------

MOTOR
--------------------------------------
VENC cotxe model 
BMW 320 diesel, amb 
240.000 km. En perfecte 
estat. Preu negociable. 
Raó: 678552070.
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
Per demanar informació 
per posar anuncis en 
aquesta secció de breus 
classificats, us podeu 
adreçar a les nostres 
oficines al c/ Sant Lluís, 
36-38 altell de Balaguer, 
al telèfon 973 44 82 73 o 
bé des de la nostra web: 
revistagroc.com
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

De les 8 de la tarda del 26 de gener a les 8 de la tarda del 2 de febrer  ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 2 de febrer a les 8 de la tarda del 9 de febrer  CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 9 de febrer a les 8 de la tarda del 16 de febrer  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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                     973 443 320
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                                                  973 445 503
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 / 973 180 041
CASA DEL METGE                           973 180 213
--------------------------------------------------------------------------
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 - C/ La Font, s/n 973455286

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

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 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

MONTSERRAT MIRATS 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

EVA CAMPIÑEZ 973430358

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

Nou horari de trens
Lleida-Balaguer-La Pobla de Segur

SORTIDES ARRIBADES

BALAGUER LLEIDA
06.58 (1) 07.25
08.18 (5) 08.45
08.23 (4) 08.50
10.08 (1) 10.35
11.18 (2) 11.45
12.08 (7) 12.35
14.08 (9) 14.35
16.23 (12) 16.50
16.38 (4) 17.05
17.58 (5) 18.25
18.08 (4) 18.35
19.38 (8) 20.05
20.03 (4) 20.30
20.08 (5) 20.35
20.38 (3) 21.05
21.43 (7) 22.10
21.58 (2) 22.25
22.28 (6) 22.55

BALAGUER LA POBLA
05.52 (4) 07.00
08.25 (1) 09.33
11.20 (2) 12.28
15.32 (9) 16.40
17.32 (12) 18.40
17.57 (10) 19.05
19.52 (11) 21.00

SORTIDES ARRIBADES

LLEIDA BALAGUER
05.25 (4) 05.52
06.20 (1) 06.47
07.50 (1) 08.25
09.05 (1) 09.32
10.45 (2) 11.20
11.10 (7) 11.37
13.05 (1) 13.32
15.05 (9) 15.32
17.05 (12) 17.32
17.30 (10) 17.57
19.05 (5) 19.32
19.25 (11) 19.52
21.05 (7) 21.32
21.15 (2) 21.42

LA POBLA BALAGUER
07.13 (4) 08.23
10.08 (2) 11.18
13.00 (9) 14.08
15.15 (12) 16.23
15.30 (4) 16.38
19.00 (5) 20.08
19.30 (3) 20.38
21.20 (6) 22.28

(1) Circula tots els dies.
(2) Circula tots els dies excepte 
dissabtes.
(3) Circula de dilluns a dijous 
feiners.
(4) Circula de dilluns a divendres 
feiners.
(5) Circula dissabtes, diumenges 
i festius.
(6) Només circula divendres feiners.
(7) Només circula els dissabtes.
(8) Només circula diumenges i      

festius.
(9) Circula tots els dies fins a /des 
de Balaguer. Dissabtes, fins a / des 
de La Pobla de Segur.
(10) Circula de dilluns a dijous 
feiners. Divendres feiners, fins a 
Balaguer.
(11) Circula de dilluns a dijous 
feiners. Divendres feiners, fins a la 
Pobla de Segur.
(12) Circula diumenges i festius. 
Dissabtes, fins a / des de Balaguer.

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                             dill. a dissb.
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                              diumg.
20.23                                “                                    de dill. a div.
20.25                                “                                           dissabte
06.10                         TÀRREGA                                dill. a dissb.
06.50                                 “                                          dill. a dissb.
07.50      “                       dill. a div.
12.00                                   “                                        dill. a dissb.
14.00                                “                                    dill. a dissb. 
19.30     “ dill. a dissb.
06.30      LLEIDA de dill. a div.
07.40 “ de dill. a dissb.
07.45 “ de dill. a dissb.
07.48 “ de dill. a dissb.
07.55 “ dimt., dimc. i div.
08.00 “ dill., dij. i div.
09.10 “ de dill. a dissb.
09.15 ” de dill. a div. 
09.53 ” dissabtes
10.45 “ diumenges
10.50 “  de dill. a div.
12.00 “  de dill. a div.
13.10 “  de dill. a div.
14.45 “  de dill. a div.
15.18 “ de dill. a div.
15.23 “ de dill. a div.
15.25 “ de dill. a div.
17.30 “ de dill. a div. + diumenge
17.53 “ diumenge
18.00 “ dissabte
19.10 “ de dill. a div.
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50    “                                                 diari
12.00      ALBESA                       dissbts. mercat
09.20 PONTS                                           diari
13.35 “                                 de dill. a div. 

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI 
16.35   “                                      divendres 
16.50          “ diari
19.10  “                                  de dill. a div.
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres
19.00                UAB BELLATERRA      diumenges lectius 
14.20                      ESTERRI D’ÀNEU                 de dill. a div.
19.10  “                                                dissabte
20.40                        “                        de dill. a div.+diumg
13.17      AGRAMUNT                   de dill. a disb.
19.17 “                                  de dill. a div.
06.30   ÀGER                             de dill. a div.
07.20  “                                      de dill. a dibt.
14.00 “                                 de dill. a disbt.
14.20 “                                de dill. a div.
14.25 “                                de dill. a div.
19.10 “                                               dissabte
20.40 “                                 de dill. a div. + dimg
08.25 ALMENAR         de dill. a div. feiners
12.45 “                                        dissabtes
15.15 “                     de dill. a div. feiners
SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
07.00 de dilluns a divendres
08.00 de dilluns a divendres
08.45 diari
09.10 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
11.10 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
13.00  de dilluns a divendres
13.40  de dilluns a divendres
14.10  de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 diari
18.30 de dilluns a dissabte
20.00 de dilluns a dissabte

* Els horaris de trens i bus canvien constantment. Aconsellem confir-
mar els horaris que publiquem. Última actualització el 20/12/2016.

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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