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Amb el suport de

Què en penseu?
Josep Ma Simon i Auberni
-------------------------------------------

Ha arribat un nou estiu
i aquest té tot l’aspecte de
no passar indiferent. I no
em refereixo solament a
l’onada de calor instal·lada i
que, pel que sembla, n’hi ha
per a dies, sinó a un grapat
de motius que trencaran la
monotonia que, talment
com la boira en altres èpo-

Les altes temperatures que s’estan registrant a
Catalunya des de fa diversos dies, i sobretot les que hi
haurà durant els pròxims dies, han obligat l’Agència Estatal
de Meteorologia a activar el primer avís per onada de calor
d’aquest any.
Els meteoròlegs no activen oficialment els avisos
per onada de calor fins que no es registren una sèrie de
paràmetres, que en resum és que se superi durant almenys
tres dies consecutius i en almenys el 10% del territori
espanyol els valors mitjans normals.
Protecció Civil de la Generalitat manté activada l’Alerta
del Pla de Protecció Civil PROCICAT per Onada de Calor.
A més, l’Agència de Salut Pública de Catalunya
(ASPCAT) manté en fase 2 d’alerta el Pla d’actuació per
prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre
la salut (POCS).
El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que
la situació d’onada de calor s’allargarà fins a finals de
la propera setmana, i les temperatures més extremes
es donaran sobretot a les comarques de Ponent i de
la Catalunya Central. Protecció Civil de la Generalitat
recomana a la ciutadania que s’informi de com fer front a
aquest augment significatiu de les temperatures. Evitant
les activitats físiques intenses a les hores de més calor i
beure molta aigua.
Davant d’aquest augment de les temperatures s’ha de
tenir especial cura de les persones més vulnerables a la
calor (gent gran, nadons, malats crònics,...). Es recomana
especialment visitar un cop al dia, en la mesura del
possible, als familiars o veïns grans que viuen sols.

ques de l’any, s’escampa
silenciosament i tenaç en
arribar la xafogor i de llargues hores d’insolació.
Aprofitant que ens trobem
a la fi d’un nou curs escolar,
ha arribat l’hora de donar
nota, també, a l’actual cartipàs municipal, tot just ara
que ha arribat a la meitat de
la legislatura. ¿Aquesta embarcació, passada la Transsegre, continuarà surant,
s’enfonsarà o es quedarà
atrapada en la gran colònia

d’algues que envaeix, enguany més que mai, el Segre, ja que no han desaparegut ni en la zona on s’ha
dut a terme una certa neteja? I parlant de barques,
¿l’1-O, n’aconseguirà una,
democràticament arribar o
no a Ítaca o serà enfonsada
abans que el poble hi hagi
pujat i decideixi el seu destí? Amb la força del vent,
del corrent i l’estratègia és
possible arribar a port i sense por.
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Comencen les obres de millora de la
xarxa de clavegueram del Barrinou
El passat dilluns van
començar les obres de
renovació de la xarxa de
clavegueram del Barrinou,
uns treballs que executa
l’empresa Covan Obres
Públiques amb un cost de
180.000 euros.
Els treballs permetran
reparar els desperfectes que
va ocasionar la pluja el mes
de setembre de l’any passat,
Els treballs, que es
preveu que estiguin acabats
en quatre mesos, seran
finançats amb la subvenció
rebuda per part del
departament de Governació
de la Generalitat de
Catalunya que va habilitar
una línia d’ajuts per ajudar
els municipis a afrontar
l’execució d’aquests
treballs.

Està previst que les obres s’executin en quatre
mesos i tenen un pressupost de 180.000 euros
finançats pel Departament de Governació

Barrinou

Urbanització i millora de l’entorn de la
Reguereta i els seus carrers adjacents

Reguereta

D’altra banda, també
han començat les obres
d’urbanització i reforma
de la Reguereta. L’actuació
preveu la millora de l’antic
safareig de la ciutat i dos
carrers propers.
Els treballs, per als quals
el consistori ha negociat
amb l’INCASÒL alguns
paràmetres del projecte
executiu per a la millora del
safareig respectant-ne la
base original, es preveu que
estiguin acabats el proper
mes d’agost.

Lliurament dels Premis de
Lectura en veu alta a la ràdio
“M’expliques un conte”
S’han lliurat els premis als guanyadors del
primer concurs de lectura en veu alta a la ràdio
“M’expliques un conte”.
Les escoles La Noguera, Gaspar de Portolà
i Vedruna Balaguer són
els centres guanyadors
del primer concurs de
lectura en veu alta a la
ràdio “M’expliques un
conte?”
El jurat, format pel
regidor d’Ensenyament,
Albert Saiz; Oriol Garcia,
tècnic de Ràdio Balaguer; Núria Arbós, directora de la Biblioteca
Margarida de Montferrat
i Anna Fondevila, assessora LIC del Servei
Educatiu de la Noguera,
després d’escoltar diversos cops les lectures
dels contes i atenent
els criteris de dicció, interpretació i ritme, ha
determinat quins han
estat els guanyadors.

Guanyadors del Premi

L’acte va estar
presidit pel regidor
d’Ensenyament de
l’Ajuntament de
Balaguer, Albert Saiz
La valoració dels diferents criteris s’ha fet a
nivell global de grup i no
individualment.
Els guanyadors de
la categoria de 5è de
primària, els alumnes de
l’Escola la Noguera; en
alumnes de 6è de primària, els alumnes de l’Escola Gaspar de Portolà i
en alumnes de primer i
segon d’ESO, els alumnes de l’escola Vedruna.
Es va lliurar un diploma de participació,
entrades per assistir a
un museu amb la família
i un passi de 10 banys a
les piscines municipals
de Balaguer.

B A L A G U E R <<
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Balaguer acull una nova edició del
Open Night #ONB2017 l’1 de juliol
Els establiments associats oferiran la nit del dia 1
de juliol preus rebaixats, acompanyats
d’espectacles, música, gastronomia i sortejos

Imatge d’edicions anteriors

Un any més l’Associació
de Comerciants de Balaguer
i comerços associats organitzen la festa de la nit més
esperada, on més de 100 comerços, restaurants i serveis
obriran els seus establiments,
on trobarem uns descomptes
mai vistos que posaran la pell
de gallina!!! Seran descomptes irresistibles i irrepetibles
des de les 10 de la nit i fins a
les 3 de la matinada.
La gastronomia també
estarà present pels diferents
carrers i zones comercials,
pinxos, tapetes, montaditos,
cervesa, refrescos i crispetes
tot a 1 euro al Carrer Barcelona , barra de Mojitos, Tapetes
i Pinxos al Carrer Pare Sanahuja, i pel carrer d’Avall i Major també.
A més a més de les ofertes, descomptes i gastro-

Imatge d’edicions anteriors

nomia, totes les zones comercials tindran múltiples
activitats per poder gaudir
a la fresca amb música en
directe, exhibicions de dansa, inflables pels més petits,
exhibicions de zumba, graffitis amb directe, concurs de
karaoke, orquestra de barri
amb el grup “Bruixa Express,
exhibició de ball Country,
contacontes, fotocalls. Dj’s
tota la nit i pentinats amb

detalls florals... Aquestes activitats les trobareu al c/ Major,
c/ d’Avall, Avda. Països Catalans, c/ Sanahuja i c/ Barcelona, Passeig de l’Estació i
diferents zones comercials.
Entre totes les ventes
d’aquella nit es sortejaran
dos talonaris de 100 i 200 euros entre totes les compres
d’aquella nit, per poder tornar
a gastar a les botigues associades.
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Balaguer va acollir la cinquena Diada
bastonera amb cinc colles participants
El passat dissabte 17 de
juny Balaguer va acollir la
V Diada bastonera, organitzada per la colla local,
Ball de bastons del Casal
Pere III i que va comptar
amb la participació de la
Colla bastonera del Casal
l’Arreu de Mollerussa, la
Colla bastonera de Gavà, els
Bastoners del Casc Antic
de Barcelona i el Ball de
Bastons de Bellvei, a més
de la colla local.
La diada bastonera és
una jornada de trobada i
germanor entre les colles
que comparteixen afinitats,
inquietuds i complicitats.
La Diada bastonera va
acabar amb un dinar de
germanor popular a l’escola
Àngel Guimerà de Balaguer.

Les colles d’arreu de Catalunya van fer diferents
balls en diferents indrets de la ciutat durant la
matinal del passat dissabte 17 de juny

Diada bastonera

Xerrada de Cristina Daza dins del
projecte de Reforç Educatiu de Càritas

Un moment de la xerrada

Aquest passat dijous 8
de juny els participants del
projecte de Reforç Educatiu
adreçat a nens i nenes de 6
a 12 anys dels sis centres
educatius del municipi van
ser els pares i mares, van
tenir una xerrada a càrrec
de la psicòloga Cristina

Daza “Com ajudar als
nostres fills amb els seus
deures”, marcant-li unes
pautes a tenir presents
per aprofitar l’agenda, el
lloc on fer, crear rutines,
els horaris establerts i les
tècniques per estudiar,
repassar i respondre...tot

coincidint amb els exàmens
i les vacances d’estiu on
podrien dur a terme aquests
coneixements sobre
tècniques d’estudi, la seva
organització amb un pla
de treball per poder fer un
estudi més eficaç...
Pels que fa als nens/
es van realitzar l’últim
dia amb un berenar i
pràctica de jocs i esports
al centre. Càritas vol donar
les gràcies als voluntaris
que fan possible aquesta
activitat i on l’objectiu del
projecte segueix la pauta
d’ajudar-los a millorar el
seu rendiment escolar i
al mateix temps treballar
habilitats socials, d’oci
i relacions amb d’altres
companys, creant hàbits
d’estudi i valors a millorar
en les seves aptituds
personals.

Projecció de reportatges del
fons d’Inpacsa el Dia
Internacional dels Arxius
Amb motiu del Dia
Internacional dels Arxius,
l’Arxiu Comarcal de la
Noguera va projectar unes
pel·lícules del Fons INPACSA, la indústria més
important que ha existit
mai a Balaguer.
Ambdós reportatges
van ser encarregats per
la paperera amb un caire
publicitari però en dos
moments totalment
diferents. L’un és de l’any
1980, quan la indústria
era capdavantera en el
seu sector, mentre que
l’altre és de l’any 1993, just
quan l’empresa es trobava
a punt del tancament i
s’esgotaven els recursos
per evitar el final.
INPACSA (Industria
del Paper y de la Celulosa,
S.A) va ser fundada l’any
1955 a Balaguer amb
el patrocini de Josep
Maria de Porcioles, dins
el ‘Plan Municipal de
Industrialización’.

Inpacsa

Inpacsa va encarregar
dos publireportatges
els anys 1980 i 1993
que van ser projectats
a l’Arxiu Comarcal
Durant la primera
etapa, que aniria de l’any
1955 al 1984, INPACSA va
ser una empresa líder en el
sector i capdavantera en la
implantació d’innovacions
en els processos de
fabricació del paper.
Amb INPACSA la
ciutat va créixer a nivell
urbà i demogràfic i va
afavorir la creació de noves
empreses auxiliars, de
transport, de tractament
en matèria forestal, etc.
La paperera va arribar a
facturar en el seu punt
àlgid 20.000 milions de
pessetes i donava feina
a 750 persones entre
llocs de treball directes i
indirectes.

B A L A G U E R <<

25 nois i noies participaran al taller
d’arqueologia “Cota Zero” al Castell
Obert per excavació permet a tots els interessats a
visitar les excavacions del Castell Formós de dilluns
a divendres des de les 8 fins a les 11,30

Cota Zero

Del 26 de juny fins al
7 de juliol, el Museu de la
Noguera organitza el taller
arqueològic “Cota Zero” al
Castell Formós de Balaguer
on 25 nois i noies a partir
dels 12 anys practicaran
l’arqueologia amb els tècnics del Museu.
Cada dia de dilluns a
divendres de 8 a 12 del matí,
els joves participaran del
taller d’arqueologia a les
runes del Castell Formós i
de 12 a 14 hores es refrescaran de la calor a les piscines
municipals.
Durant tots aquests
dies, tots els interessats
en veure les excavacions
poder participar del Obert
per excavació des de les 8
fins a les 11,30 de dilluns a
divendres.

Balaguer acollí les jornades de la Secció
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans
Bal a g ue r va a c o lli r
la setmana passada les
jornades de la Secció
Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC),
La Secció Filològica hi
celebrà el ple mensual i, al
llarg d’un dia i mig, intentà
radiografiar, mitjançant
dues sessions públiques,
l’estat de la llengua,
la literatura i la cultura
catalanes de la ciutat de
Balaguer i de Ponent.
Les
jornades,
coordinades per Josep
Vallverdú i Ramon Sistac,
membres de la Secció
Filològica, i Joan Biscarri,
regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Balaguer,
tractaren de temes com la
creació literària i l’evolució
del català de Ponent o les
actituds dels seus parlants

Jornades de la secció filològica

davant dels canvis.
Joan Biscarri, regidor
de Cultura de l’Ajuntament
de Balaguer, i M. Teresa
Cabré, presidenta de la
Secció Filològica, van
obrir les jornades el
divendres, 9 de juny, a les

18 hores. L’organització
va anar a càrrec de la
Secció Filològica de l’IEC
i l’Ajuntament de Balaguer,
amb la col·laboració de la
Càtedra Màrius Torres de
la Universitat de Lleida i de
l’Obra Social “la Caixa”.

El Museu de la Noguera acull
una mostra sobre Indiana
Jones durant tot l’estiu

Exposició al Museu de la Noguera

Aquest any se celebra
el 35è aniversari de la
pel·lícula “A la recerca
de l’Arca Perduda”,
considerada per la crítica
internacional com la millor
pel·lícula d’aventures i
acció de tota la història,
així com un autèntic
referent per a molts joves
que van encaminar la seva
trajectòria professional
cap a l’arqueologia tot
veient les aventures de
l’heroi.
Per celebrar
aquesta efemèride, el
Museu d’Arqueologia
de Catalunya i Rubens
Produccions van presentar
l’exposició “A la recerca
dels tresors perduts”.
Homenatge a l’arqueòleg
cinematogràfic Indiana
Jones, que des del 22 de
juny i durant tot l’estiu

Del 22 de juny fins al
20 d’agost, la Sala
d’exposicions acull
“A la recerca dels
tresors perduts”
estarà al Museu de la
Noguera.
La idea original
de Lucas era la d’un
milionari de Manhattan
que viatjava pel món
aconseguint antiguitats
i objectes rars per poder
vendre’ls a museus. A
Spielberg li va agradar
aquesta idea però amb
matisos, el personatge
havia de ser un professor
amb doble vida i
s’anomenaria de cognom
Jones. Indiana era el nom
del gos de George Lucas.
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Un any més comença la temporada de
bany a les piscines de la comarca

Piscines de Vallfogona

Com cada any pels voltants de Sant Joan i amb
l’arribada de les altes temperatures de les comarques de
Ponent, les piscines municipals donen la benvinguda a
l’estiu, obrint la temporada
de bany.
Són alguns pobles que
s’han avançat a Sant Joan
i ja han obert les instal·
lacions per a que els veïns
i veïnes es puguin refrescar
de les altes temperatures.
Aprofitant que hi ha moltes
escoles que per les tardes no
fan classes al mes de juny,
doncs així poden banyar-se.
Totes les poblacions amb
piscina, ofereixen la possi-

bilitat de fer cursets de natació, per infants i també per
adults, així com també altres
classes com aquagym, esport aquàtic molt de moda.
També ofereixen estades
infantils on moltes de les
activitats previstes es fan
a les piscines. Els bars de
les instal·lacions d’algunes
poblacions també aprofiten
aquests mesos per fer festes
temàtiques. Totes aquestes
activitats consultar-les als
ajuntaments o a les mateixes instal·lacions.
Des de fa uns anys es
va engegar l’iniciativa des
del Consell Comarcal, del
Carnet Interpiscines que

permet gaudir de l’entrada
a les piscines dels pobles
de la Noguera que hi estan
adherits i que cada cop són
més. Aquesta temporada
s’hi ha afegit també la població noguerenca d’Alós
de Balaguer, sumant-se als
pobles d’Algerri, Baldomar,
Bellcaire, Bellmunt, Camarasa, Castelló, Cubells, Ivars
de Noguera, Menàrguens,
Montgai, Butsènit, Penelles,
Les Ventoses (Preixens), La
Sentiu, Térmens, Torrelameu i Vallfogona, disposen
d’aquest carnet que permet
l’entrada indistinta a totes
aquestes piscines, per només 40€.

Balaguer
---------------------------------------------------------------Balaguer compta amb dos instal·lacions. En
primer lloc la piscina del poliesportiu, que disposa
de dos vasos de bany, un de 25x12,5 m i el segon en
forma circular per als més petits. Aquesta piscina
obre del 18 de juny al 27 d’agost, tots els dies de la
setmana de 12.15 h a 20.00 h, excepte els dissabtes,
diumenges i festius que obren a les 11.15 h.
La segona piscina, la trobarem al barri del Secà,
amb un gran zona verda i tres vasos de bany amb diferents formes que permeten una millor distribució
dels banyistes, a més una de les piscines disposa
d’una zona amb sortidors d’aigua. La piscina està
oberta del 18 de juny al 10 de setembre, tots els
dies de la setmana de 12.15 h a 20.00 h, excepte els
dissabtes, diumenges i festius que obren a les 11.15
h. Els dijous, des del 6 de juliol fins al 24 d’agost,
estaran obertes ambdues, fins a les 12 de la nit.
Ofereixen socorristes titulats i amb la normativa
vigent, bar annex obert a tothom i la possibilitat de
fer cursets de natació.
Els preus de l’entrada general és de 3,30, els
nascuts l’any 2010 i posteriors acompanyats d’un
adult, tenen l’entrada gratuïta. Hi ha diferents tipus
d’abonaments: l’individual adult 62,30 €, l’individual
juvenil (nascuts entre el 1998 i el 2009): 53€, l’individual (més de 65 anys): 53€, el familiar doble (2
membres d’una unitat familiar): 105,70 €, el familiar
complert (3 o més membres d’una unitat familiar):
150,35 € i el tiquet de 10 entrades: 27€.
Per a més informació, dirigiu-vos al web de
l’ajuntament, balaguer.cat

Piscina del Secà de Balaguer

ESPECIAL PISCINES

Piscines municipals d’Os de Balaguer

Os de Balaguer
-----------------------------------

Amb unes grans instal·
lacions, 4.600 m2 de zona de
bany i sol, amb quatre vasos
de bany, dos de grans, un
mitjà i un de petit d’aigua
cristal·lina. Més de 1.600
m2 de gespa. Socorrista i
diferents cursets de natació
durant tot l’estiu. El complex, ofereix servei de bar
i terrassa, i una gran zona
dedicada a jocs infantils,
així com un ampli aparcament. Les piscines d’Os
obren del 23 de juny a l‘11
de setembre, d’11h a 20.30h.
Abonaments: nens entre 4 i
8 anys i jubilats empadronats 26 e i si no ho estan 30
e. Els majors de 9 anys empadronats 36 e i els que no
ho estan 42 e. Descomptes
als abonaments a famílies
nombroses, monoparentals
i amb Carnet Jove (25%) i
per famílies que tinguin abonament a partir de 4 mem-

bres (15%). Pels nascuts del
2012-16 no paguen, del 200811 i jubilats entrada a 2,5 e.
Pels nascuts al 2007 i anys
anteriors l’entrada és de 3,5€
de dilluns a divendres i 4€
dissabtes i diumenges.

Algerri
-----------------------------------

Algerri ja ha obert les
piscines i tancarà l’11 de setembre. Amb més de 2.000
m2 d’extensió per a zona de
bany i sol, compta amb dos
vasos, amb horari des de
les 11 del mati fins a les 20
h del vespre. Compten amb
socorrista, durant tota la
temporada. Les entrades i
abonaments s’adquireixen
a les mateixes piscines.
Disponible carnet interpiscines.

Vallfogona de Balaguer
----------------------------------

Vallfogona compta amb
unes magnífiques instal·

lacions pel bany i per prendre el sol, alhora que també
pel joc. Amb 4 vasos de
bany, 1 de gran, 2 de tamany mig i una petita per a
nadons. Amb servei de socorrista i bar. Cada any amb
l’arribada de l’estiu, des de
l’ajuntament preparen diferents activitats culturals,
esportives i lúdiques, pensades per a diferents edats,
algunes es fan al recinte i
d’altres en llocs de la població. Les podreu consultar al
web de l’ajuntament.
Les piscines estaran
obertes del 17 de juny al 10
de setembre, tots els dies
de la setmana d’11h a les
20h. El preu de l’entrada és
de 3,10 euros, l’abonament
35,10 euros, pack 10 entrades per 23,40 euros. Hi
ha descomptes per Carnet
Jove, pels jubilats (empadronats al municipi), i el
descompte per famílies és
a partir de 3 o més carnets
per família (empadronats al
mateix domicili) d’un 25%
de descompte. Les entrades, abonament o carnets,
es poden comprar a l’ajuntament o al mateix recinte.
També carnet interpiscines.

Camarasa

-----------------------------------------------------------------------Camarasa té uns 1.000m2 d’instal·lacions, amb
dos vasos de bany, un gran i un petit. Obren del 23
de juny a l’11 de setembre, d’11 h a les 20h. Ofereixen
servei de socorrista i bar, jocs d’aigua i casal d’estiu.
Els menors de 8 anys entrada gratuïta. Pels menors
de 8 a 13 anys és de 2,80€ i l’abonament de 21€. A
partir de 14 anys l’entrada val 4€ i l’abonament 30€.
Pels jubilats 2,80€ i l’abonament 21€. Amb carnet
jove, entrada a 3,40€ i abonament 25,50€. Persones
amb alguna discapacitat o mob¡litat reduïda, preguntar descomptes. Carnet interpiscines.

Castelló de Farfanya

-----------------------------------------------------------------------Castelló de Farfanya disposa de 1.500 m2 d’instal·
lacions dedicades a les piscines, amb 2 vasos de
bany, un olímpic i una mitjana, amb un sistema
d’electròlisi salina. Tenen un ampli espai amb zona
ajardinada i molt ombradiu. Ofereixen servei de bar,
socorrista i durant l’estiu fan cursets de natació i
aiguagim.
Les entrades i abonaments es poden adquirir en
el mateix recinte, al bar. Els nens entre 4 i 7 anys,
paguen 1,50 e, pels majors de 7 anys és de 3 e. Els
abonaments de 4 a 7 anys és de 18 e, i per als de
més de 7 anys 30 e. Les piscines romandran obertes
del 24 de juny al 3 de setembre, tots els dies de la
setmana de 12 a 20 hores.
Disponibilitat del carnet interpiscines.

Térmens

--------------------------------------Disposa de 2.500m 2
d’instal·lacions, amb tres
vasos, zona de gespa, arbres i para-sols. Obertes
del 18 de juny a l’11 de
setembre. L’horari diari, de
11:30h a les 20:30 hores.
Amb servei de bar amb
terrassa, socorrista, casal
d’estiu i cursos de natació.
Abonaments de temporada
i carnet interpiscines.
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Piscines municipals de Castelló de Farfanya
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ESPECIAL PISCINES
Vilanova de la Sal
----------------------------------------------------------------

A Vilanova de la Sal, hi ha una piscina de sal, envoltada per una zona de gespa. L’obertura de la piscina
es va fer el passat cap de setmana i estarà oberta fins
a l’11 de setembre, i l’horari és de 12 a 20 h. Tenen
servei de bar i vigilància.

Piscines municipals de la Sentiu

Gerb
-----------------------------------

Les piscines de Gerb,
obriran del 24 de juny, festivitat de Sant Joan i fins
a l’11 de setembre, amb
horari d’11 del mati a 21 h
del vespre.
Disposen d’unes instal·
lacions de més de 1.500 m2
dedicades a les piscines
d’estiu, amb tots els voltants de gespa i ombra, amb
2 vasos de bany, un de gran
per als que ja saben nedar,
i l’altre de petit per a nens.
Tenen servei de bar durant
l’època estival i socorrista.
Les entrades a les piscines
es treuen en el mateix recinte, excepte els abonaments
que s’han d’adquirir a les
dependències municipals,
en horari d’oficina de 10 a 14
h. A Gerb es fa casal d’estiu
i algunes de les hores de
les estades es fan jocs a la

piscina.

La Sentiu de Sió
-----------------------------------

Les instal·lacions de la
Sentiu de Sió, de 1.500 m2,
compten amb una àmplia
zona de gespa, i amb dos vasos de bany, un rectangular
amb fossa per a grans i una
altra irregular per a petits.
Disposen de socorrista i
servei de bar. Durant el mes
de juliol es faran cursets
de natació. Les piscines
romandran obertes del 24
de juny al 11 de setembre,
els dies laborals de 12h a
20h, dissabtes, diumenges
i festius estaran obertes
fins a les 21h. Les entrades
i abonaments es poden
adquirir al mateix recinte o
bé a l’Ajuntament. El preu
d’entrada general és de 3
euros per majors de 5 anys.
Els abonaments són 35

Tartareu
----------------------------------------------------------------euros als majors de 5 anys
i 25 euros per a famílies
nombroses amb fills de 5 a
18 anys, per a majors de 65
anys i per minusvàlids amb
una deficiència del 33% o
superior.
La Sentiu de Sió compta
també amb el carnet interpiscines.

Tartareu també té una piscina de sal i té una zona de
gespa. La temporada es va inaugurar el passat cap de
setmana degut a les altes temperatures i romandrà
oberta fins el proper 11 de setembre. L’horari de la
piscina és de 12 a 20 h. Amb servei de vigilant i bar.

Menàrguens
----------------------------------

Menàrguens compta
amb 1.500 m2 entre piscines
i zona de solàrium, així com
també unes bones ombres.
El període d’obertura és del
24 de juny a l’11 de setembre, tots els dies de 12 a 20
h. Dotades de servei de bar,
socorrista i cursets durant
l’estiu encara per concretar.
Els tiquets i abonaments es
poden comprar a la mateixa
piscina. Carnet interpiscines.

Santa Linya
-----------------------------------------------------------------------

Les instal·lacions de la piscina de Santa Linya ens ofereixen la piscina i també una zona de gespa. El període
d’obertura és del 17 de juny fins a l’11 de setembre.
Els horaris de la piscina són de 12 a 20 h de dilluns a
diumenge. Servei de vigilant i bar.

El preu de l’entrada general és de 3 € i l’abonament
de temporada 35 €, per als tres pobles.

EXTRA PISCINES
lacions de 4.200m2, amb 4
vasos de bany. Tenen servei
de bar i socorrista. Carnet
interpiscines.

Àger

Piscines municipals Cubells

Cubells
-----------------------------------

La població de Cubells
disposa d’unes instal·
lacions per bany de 1.000m2
aproximadament, amb dos
vasos de bany, un de gran i
un més petit per als menuts.
Amb zona d’ombra. Tenen
servei socorrista i de bar.
Durant l’estiu es faran
cursets de natació. Les
entrades i abonaments s’adquireixen a les mateixes piscines, amb entrada infantil

2 e, adult 3 e, abonament
infantil 25 e i adult 37 e.
L’obertura de les piscines, és del 23 de juny a l’11
de setembre amb horari
de les 11 h a 20 h tots els
dies. Disponible el carnet
interpiscines.

Bellcaire

--------------------------------------Bellcaire obre les piscines del 17 de juny a l’11 de
setembre. Horari d’11 a 21
h. Compta amb unes instal·

--------------------------------------Àger compta amb una
piscina per a adults i una
per a nens. Obertes del 23
de juny al 10 de setembre.
L’horari és de 11.00 a 20.00
h. Servei de bar i socorrista
i cursets. Disponibles abonaments mensuals infantils
(15€) i adults (30€), de temporada infantil (25€) i adult
(50€) i familiars de temporada (100€). Preu entrada
infantil 2€ (de 4 a 14 anys) i
adult 3€ (de 15 a 65 anys).

Montgai i Butsènit
-----------------------------------

Montgai i Butsènit
compten amb instal·lacions
amb dos vasos de bany cadascuna. Ambdós disposen
de servei de socorrista, bar
amb terrassa. Carnet interpiscines.

Les padrines de l’escola Mont-roig
celebrar també el fi de curs

Sopar de padrines de l’Escola Montroig

El passat dia dos de
juny, i per tercer any consecutiu, unes quantes padrines de l’escola Mont-Roig
de Balaguer es van tornar a
trobar per celebrar la Fi de
Curs escolar, tot realitzant
un agradable sopar.
Des de fa tres anys,
aquestes padrines que han
fet amistat a l’hora d’anar
a buscar els nets o netes a
l’escola, han volgut fer una
trobada donat el bon ambient que hi ha entre elles.

<< 11

Campanya Forestal de
prevenció d’incendis per
aquest estiu a la Noguera

Reunió dels ajuntaments

El dimarts 13 de juny
els ajuntaments de la
Noguera van assistir
al Consell Comarcal
a una reunió sobre la
Campanya Forestal de
prevenció d’incendis
2017. S’hi va tractar el
reforç dels dispositius
davant la campanya
d’estiu (personal, mitjans,
obertura de parcs de
bombers voluntaris en
horari de màxim risc
d’incendi forestal i punts
de guaita); les condicions
meteorològiques
previstes per aquesta
campanya forestal
2017, i es va presentar
la campanya prevenció
d’incendis en els camps
de cereal.
Aquesta campanya
és un Operatiu Especial
de Prevenció d’Incendis

La sega és una
activitat agrària amb
un elevat perill
d’incendi, per
l’elevada temperatura
Forestals amb l’objectiu
de reduir el nombre
d’ignicions i/o minimitzar
els danys que puguin
originar els incendis
causats pels treballs de
recol·lecció del cereal.
La sega és una
activitat agrària
amb un elevat perill
d’incendi, bàsicament
perquè es duu a terme
a temperatures molt
elevades, humitats
baixes i amb una
vegetació fàcilment
inflamable.
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Les Aules Universitàries de la Noguera
visiten la comarca d’Osona i Bogonyà

Participants a la sortida de les Aules Universitàries

El dia 8 de juny les Aules
d’Extensió Universitària de
la Noguera, organitzades
des dels Serveis Socials del
Consell Comarcal, van fer la
segona sortida d’aquest curs,
en la qual van participar un
total de 82 alumnes de les dos
aules, la de Balaguer i la de
Menàrguens.
La primera parada de la
ruta va ser al monestir romànic de Sant Pere Casserres,
antic monestir benedictí situat
al terme de les Masies de
Roda (Osona), on se’ls va fer
un visita guiada. En acabar,
van anar a dinar a les Masies
de Voltregà.

Balaguer presenta una nova edició del
cicle “Juliol de Música i Poesia”
Un total de 4 concerts
configuren la sisena edició
del cicle “Juliol de Música i
Poesia” que amenitzarà els
vespres dels diumenges de
juliol a Balaguer.
Un cicle que va néixer
amb la voluntat d’enriquir
l’oferta cultural de la ciutat
i donar visibilitat a dos
elements patrimonials de
rellevància històrica com
són l’església del convent
de Sant Domènec i el
monestir de Santa Maria de
les Franqueses. En aquests
espais tan especials s’hi
conjuguen dues arts, com
són la música i la poesia,
de la mà de professionals
de prestigi.
El cicle d’enguany
s’inaugurarà el diumenge
dia 2 de juliol al convent de
Sant Domènec, a les 20 h
del vespre, amb la presència
del Cor Infantil Amics de la
Unió, un cor infantil de
projecció internacional,
guardonat amb alguns dels

Actuació de l’any passat del Cor de Cambra Auditori Enric
Granados de Lleida

millors premis d’àmbit coral
d’Europa i hi col·laborarà
el Cor Jove de l’Or feó
Balaguerí.
Continuarà el cicle al
Monestir de Santa Maria
de les Franqueses, amb
dos concerts dedicats a
la literatura del lleidatà
Màrius Torres, autor d’una
gran sensibilitat literària,
plàstica i musical i de qui
se celebren enguany 75

anys de la seva mort, i de
la barcelonina Montserrat
Roig, escriptora i periodista,
feminista i compromesa
amb el seu temps de qui
l’any passat es va celebrar
el 25è aniversari de la seva
mort. El cicle finalitzarà
amb un homenatge al
compositor argentí Astor
Piazzolla, un dels músics de
tango més importants del s.
xx.

Francesc Rodés exposa les
seves fotografies a Balaguer

Una foto de la mostra

Fr a n c e s c R o d é s ,
n a s c u t a B a l a g u e r,
exposarà del 8 al 16 de
juliol una mostra de
fotografia digital que
sota el títol de Catalunya
amb els cinc sentits,
s’inaugurarà el proper
8 de juliol a les 12 del
migdia, i es podrà veure

a la Sala d’Exposicions
de l’Ajuntament fins el
16 de juliol.
La mostra conté un
total de 40 fotografies
de 30x40 i es podrà veure
de dilluns a divendres
de 18 a 21,30 i dissabtes
i festius de 12 a 14 h i de
18 a 21,30h.

C U LT U R A

Bateig de l’Extramoni durant la
revetlla de Sant Joan a Balaguer

Revetlla de Sant Joan a la Plaça Mercadal

El proper divendres dia 23
de juny, tindrà lloc la revetlla
de Sant Joan a la Plaça del
Mercadal.
Les
activitats
començaran a les 18.30 h
amb una festa de l’escuma
per a petits i grans. Un

Sant Joan

espectacle impressionant
amb tres canons d’escuma
de colors, bombolles de sabó,
aspersors d’aigua i moltes
sorpreses més que aniran
d’allò més bé per combatre
aquests dies d’intensa calor.
A les 19.00 arribarà la flama

del Canigó de la mà de la
colla de Ball de Bastons del
Casal Pere III de Balaguer.
A partir de les 23 h
començarà el correfocs a
càrrec del grup de Diables
Bèsties Feréstegues
de Balaguer amb la
col·laboració dels Diables
de Lleida i els Diables
d’Alguaire que participaran
al bateig de l’Extramoni:
l’esquelet del drac que viu
a la bultra del riu Segre, en
terres balaguerines. Aquesta
figura ha estat confeccionada
per la Cristina Colilles.
A continuació, tindrà
lloc l’encesa de la foguera
de Sant Joan i començarà el
ball amb l’actuació del grup
de versions The Papa’s & the
Popo’s, i una sessió Disco
Mòbil Galaxy.
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Dolors Bramon presenta el
seu llibre “Moros i Catalans”
al Museu de la Noguera
El Museu de la
Noguera va ser l’escenari
de la presentació del
llibre ‘Moros i Catalans.
La història menys
coneguda dels sarraïns
a Catalunya’ de Dolors
Bramon.
El llibre fa un repàs
per la història de la
Catalunya Nova i la ciutat
de Balaguer hi té un
especial protagonisme.
La portada del llibre és
la imatge de l’Harpia de
Balaguer.
Durant el segle X
va créixer als peus del
castell de la Sudda de
Balaguer un nou barri,
anomenat del Torrent
d’Alcoraç. En ell s’hi
construïren cases,
botigues, mesquites i
una església on es reunia
la minoria cristiana de la

Dolors Bramon

El llibre repassa la
història de la
Catalunya Nova fent
especial referència a
la ciutat de Balaguer
ciutat. Una forta muralla
defensava els seus
habitants de l’enemic i
també de les avingudes
del riu.
Dolors Bramon, és
doctora en filologia
semítica i en història
medieval i professora
emèrita d’estudis
àrabs i islàmics de
la Universitat de
B a r c e l o n a . Tr e b a l l a
en els camps de les
minories religioses i del
passat islàmic de les
terres catalanoparlants.
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Unes 200 persones van assistir a la Nit
de Llegendes a la Plaça del Pou
El passat divendres 16 de
juny arribà una nova edició
de la Nit de Llegendes organitzada pel Museu de la Noguera i l’Escola Municipal de

Nit de Llegendes

Música. La novetat de l’edició
d’enguany és que l’acte no va
fer un recorregut pel centre
Històric com en les anteriors
edicions, sinó que es celebrà

a la Plaça del Pou en un escenari fix on es van narrar les
cinc llegendes guardonades
del Premi Ziryab del 2016 més
dos llegendes de la ciutat
com van ser «El castell de
Mur Mur» i el «Sant Crist del
Torrent». Per part dels alumnes de l’Escola de Música
interpretaren diferents peces
musicals entre llegenda i
llegenda.
L’estiu del 2004, es feia la
primera Nit de Llegendes de
la ciutat, un recorregut turístic
pels elements patrimonials
del Centre Històric de la
Ciutat amb narració
de llegendes i audicions
musicals. L’activitat implicava
també els grups teatrals
amateurs de la ciutat, que
actuaven com a narradors de
les llegendes vinculades a la
ciutat.

Recital de cant i piano el proper dia 30
de juny al Palauet de la Muralla
El proper divendres 30
de juny, el Palauet de la
Muralla, situat al carrer
Miracle, número 7 de
Balaguer, oferirà a partir
de les 20.30 del vespre, un
recital de cant i piano, titulat
“Il tuo sguardo” a càrrec
de la soprano Mariajosep
Rúbies i Laura Tomàs al
piano.
Un concert amb una
línia musical i poètica, amb
balades, cançons occitanes,
lieds, entre altres peces.

Concert al Palauet de la Muralla

Arriba la cursa del Foc, la
cursa més solidària de les que
es fan a Balaguer

Presentació de la Cursa del Foc

Balaguer, arribarà
en la present edició a
la seva 5a Cursa del
Foc; una activitat que
està adherida al pla de
salut i esport que porta
la regidoria d’esports
de l’Ajuntament i que
assenta el punt de
partida de les activitats
d’estiu a la ciutat.
Aquesta cursa, des
dels seus orígens ha
estat solidària, en les
primeres edicions amb
la recollida d’aliments i
en les darreres amb un
repercussió directa en
favor dels equipaments
i mobiliari urbà de la
ciutat, com el gronxador

adaptat que es va
instal·lar a l’escola Estel
en la darrera edició.
La cursa continuarà
buscant la participació
del màxim de població
possible, i per això
ofereix les dues
modalitats de 4km,
per caminar i recórrer
les principals artèries
vials de Balaguer, i la
de 8km, per als amants
del running i que puguin
gaudir-ne d’un ampli
circuit atractiu i ràpid de
cobrir. Les inscripcions
online a la web d’esports
www.esports.balaguer.
cat o de forma presencial
a la regidoria d’esports.

ESPORTS
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Edu March serà el nou entrenador del
primer equip del CF Balaguer
El tècnic lleidatà comptarà a segon entrenador amb
José Gil que ja va estar com a segon de Jordi Cortés
i amb Jordi Belló a l’equip tècnic

Edu March

El C.F. Balaguer va
presentar el passat dijous qui
serà al nou tècnic del primer
equip, Edu March, que
amb aquest fitxatge torna
a la categoria de Primera
Catalana per afrontar la
segona etapa en aquesta
categoria després de les nou
campanyes que va passar
dirigint la UE Tàrrega.
El nou tècnic roig, que
substituirà Jordi Cortés,
que ha deixat el càrrec per
ser un dels ajudants de
Gerard Albadalejo al Lleida
Esportiu, firmarà per una
temporada amb un objectiu
clar: lluitar per ascendir a la
Tercera divisió, després que
aquest any s’hagi quedat a
les portes d’aconseguir-ho.
March ha estat finalment
l’escollit per la junta directiva
del Balaguer arran que

Presentació Edu March

les dos primeres opcions,
les dos de la casa, no
prosperessin, concretament
les de Toni Menchón i Asier
Eizaguirre.
El tècnic del Palau
d’Anglesola es va
desvincular fa un parell de
setmanes del Mollerussa,
en el qual ha estat durant
dos temporades, l’última
havent-lo classificat a la
tercera posició, a les portes

de la promoció d’ascens.
Per la seva banda, José
Gil, home de la casa i que
ha estat el segon entrenador
en l’última etapa amb Jordi
Cortés, continuarà en el
càrrec amb Edu March i
se sumarà a l’equip tècnic
el balaguerí Jordi Belló,
home de confiança de March
ja que l’ha tingut com a
jugador tant al Tàrrega com
al Mollerussa.
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Els equips juvenils del FS Comtat d’Urgell
es proclamen campions de lliga 2016/17
Campions de Lliga
els equips juvenils de
l’EFS Balaguer Comtat
d’Urgell. Els dos equips
juvenils es van proclamar
campions de lliga després
de disputar-se la darrera
jornada de lliga.
L’equip entrenat per
Oscar Car vajal estava
obligat a guanyar el seu
darrer partit a casa i va
aconseguir derrotar al
Maials per un 3-1 ascendint
a la màxima categoria
del futsal català, Divisió
d’Honor, on l’any vinent
s’enfrontaran amb els millors
equips del país.
L’equip B, que juga en
la segona divisió o lliga
de descens, també estava
obligat a vèncer en la sempre
difícil pista del Cervera i

va aconseguir-ho després
d’un agònic 2-3 que van
poder defensar fins al final. El
diumenge, en el primer partit
de la fase d’ascens a Divisió
d’Honor disputat entre el

Sénior de l’EFS Balaguer
Comtat d’Urgell i el Laguna
CFS de Cambrils, els dos
equips van rebre el merescut
homenatge per part dels
nens i nenes de l’escola.

FS Comtat d’Urgell

Quatre medalles del CEN Balaguer al
campionat català de natació Benjamí

Arnau Pifarré i Jordi Suñé

Els passats 9, 10 i 11
de juny, es va disputar el
Campionat de Catalunya
Benjamí de Natació a la
piscina olímpica del CN Sant
Andreu de Barcelona. Arnau
Pifarré aconseguí per segon
any consecutiu dos medalles
d’Or, per tant campió de
Catalunya per partida doble
en els 200 lliures i en la Q64
(50 metres de cada estil en
eliminatòries).
Jordi Suñé aconseguí la
medalla d’Or en la Q64 i la de
bronze en els 100 lliures.

Inici de les inscripcions de la
Cursa Atlètica La Cordera
d’Albesa del 3 de setembre
La Lliga Ponent Eurosomni obrirà aquest
dissabte inscripcions de
la Cursa Atlètica La Cordera d’Albesa, que se
celebrarà el diumenge 3
de setembre. La jornada
inclourà curses de 10
i 5 kilòmetres, curses
infantils i una caminada
popular. Durant els dos
primers dies, dissabte 17
i diumenge 18, les inscripcions seran low cost.
La sortida de les
curses de 10 i 5 kilòmetres
es donarà a les 9.00 hores
des de la plaça de La
Pedrera. Un bon esmorzar
amenitzarà l’espera fins
que vagin arribant tots
els corredors, moment
en què es lliuraran els
premis i es donarà la
sortida a la resta de
curses. Cal recordar
que la distància dels
5 kilòmetres s’estrena
enguany. A les 9 també
es donarà la sortida a

Cursa de la Cordera

És una de les curses
més antiga de les que
estan documentades
a Catalunya, que data
de l’any 1590
la caminada popular,
que es desenvoluparà
sobre aquesta mateixa
distància.
Una de les peculiaritats
d’aquesta Cursa és la seva
antiguitat. Efectivament,
si la totalitat de curses
pedestres populars
-amb certa regularitat
en el temps- que es
documenten a Catalunya
daten des de finals del
segle XIX i tenen el seu
auge al primer terç del
segle XX, la Cursa de
la Cordera d’Albesa la
documentem des de l’any
1590, en uns documents
que denoten ja una llarga
tradició.

ESPORTS
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Nit màgica amb el festival de clausura
de l’escola de gimnàstica Rítmica
Els establiments associats oferiran la nit del di 1 de
juliol preus rebaixats, acompanyats d’espectacles,
música, gastronomia i sortejos

Gimnàstica Rítmica

El passat divendres 16
de juny es va celebrar al
teatre municipal la clausura
de l’Escola municipal de
Gimnàstica Rítmica que
aquets any arribava a la
seva 11a edició.
La temàtica d’aquest
e d i c i ó , TA - K TA , u n
espectacle reivindicatiu
que traslladà al públic a
l’any 3555, una crítica a la
societat actual i recordar
els més apreciats valors
que tenim com a éssers i
que prevalen a la espècie.
Damunt de l’escenari van
participar les 180 alumnes
de l’escola.
El festival va desdoblarse amb dues actuacions,
una a les 20 hores i la
següent a les 21.45 h.
degut al nombrós públic
que assisteix en aquest

Gimnàstica Rítmica

espectacle i que altres anys
no havien pogut cobrir les
places demanades.
Aquesta nova edició
de la clausura, va ser del
tot innovador per portar
la música en directe, ja
que va comptar amb la
col·laboració d’un bateria i
un percussionista, donant el
toc a l’espectacle, dirigit per
Judit Martí, que va apostar

pe r amb un argume nt
molt nou respecte a les
temàtiques anterior.
Les actuacions van
acollir les principals
disciplines que es
treballen al llarg del curs,
la gimnàstica rítmica,
l’estètica, el hip-hop, que
cada dia pren més força
entre les gimnastes del
Club i l’Escola.
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La Regidoria de Joventut presenta les
activitats per les nits d’estiu
Aquesta setmana es van
presentar les activitats que
la Regidoria de Joventut ha
preparat per aquest estiu,
per les nits de juliol i agost.
Dos novetats de cara a
l’estiu, faran dos Holly Party
amb bany d’escuma (el 21
de juliol i el 18 d’agost) a la
plaça Mercadal i el Room
Escape (el 13 de juliol i el
17 d’agost).
A part els dimarts han
introduit la “Music&tapas”,
la música en directe a la
terrassa de Lapallavacara i
degustacions de tapes per
un euro.
Els
dimecres
continuaran les nits
d’humor a la placeta del
teatre amb els Monòlegs
i divendres els cursos de
fotografia nocturna.

Durant els mesos de juliol i agost, la regidoria de
Joventut organitzarà dos Holly Party amb bany
d’escuma i dos Room Escape

Presentació de les activitats d’estiu

Des de la regidoria d’Esports organitzen
activitats esportives pel juliol i agost

Dimecres stretching i manteniment a les piscines del Poli

La regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Balaguer,
també va presentar les
activitats esportives que es
duran a terme durant les
nits dels mesos de juliol i
agost.
Els dilluns, des de la
plaça Mercadal es faran
caminades per la ciutat.
Els dimarts, aquafitness
a les piscines del Secà.
Els dimecres stretching i
manteniment a les piscines
del Poli i els dijous Zumba
al teatre.

“A l’estiu, l’or el busquem al
riu”, una nova proposta per a
tota la família
El Centre d’Interpretació de l’Or del Segre organitza durant els mesos de
juliol i agost l’activitat «A
l’estiu l’or el busquem al
riu», una proposta única,
emocionant i molt divertida que convida els visitants a viure durant una
estona com els autèntics
buscadors d’or del Segre
en un entorn incomparable.
L’activitat, que té una
durada aproximada de 2
hores, consta d’un taller
de recerca d’or a la llera
del riu Segre, just davant
del Centre d’Interpretació,
on els nous buscadors
d’or aprenen a trobar
les partícules d’or entre
l’arena i les graves del
riu. Durant l’activitat
s’explica no només
la tècnica manual
d’extracció d’aquest
valuós metall sinó també
la seva procedència, usos
i propietats o l’entorn

Activitat de buscar or al riu

social, cultural i natural
que envolta la recerca de
l’or.
El millor de tot és que
tots els participants es
podran endur a casa, com
a premi de l’esforç i la
paciència, les partícules
d’or que trobin durant el
taller.
Aquestes visites
estan adreçades al públic
familiar i es necessari
fer reserva prèvia, es
realitzaran els dimecres
a les 11 h del mati i els
dissabtes a les 18 h. El preu
per fer aquesta activitat, és
de 8 € els adults i 5 € els
menors de 16 anys.
També durant el cap
de setmana de Sant
Joan, torna a organitzar
l’activitat “Recerca d’or en
família”, amb una durada
aproximada d’una hora,
es farà una visita guiada
per l’espai expositiu seguit
del taller d’iniciació als
safareigs.

OPINIÓ
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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.

De la discapacitat a la capacitat

Josep Ma Castells impulsor d’ElMercadal.cat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Primer que tot aprofito
aquest article per disculpar-me als meus fidels lectors, ja que en el darrer article
titulat 'Junts ho hem aconseguit!', on parlava de la renda
mínima garantida, finalment
l'ajuda serà de 564 euros i
no 550 com deia. I el 2020 la
quantitat prevista és de 664
euros, en lloc de 564 euros.
Dit això vaig a tractar un
tema que afecta un col·lectiu
i que necessita més visibilitat
a la nostra comarca.
Us parlo d'un conjunt de
persones magnífiques amb
moltes capacitats i virtuts.
Persones capaces de contagiar alegria i pau allà on van.
I no només això sinó que són
capaces de fer grans coses,
entre elles emprendre projec-

tes de caràcter empresarial
amb èxit, fer una feina, tenir
parella i portar una vida totalment autònoma i normalitzada. Us estic parlant de les
persones que conviuen amb
alguna discapacitat intel·
lectual.
Lamentablement, la societat en general encara no
entén ni fa un tracte i l'acollida suficient a aquestes persones i per això veiem que de
vegades aquests ciutadans
tenen dificultats per tenir una
vida digna, i alhora normalitzada .
És evident que aquest col·
lectiu està patint un estigma
i per això cal posar-hi remei.
No ens enganyem. El dia
d'avui encara hi ha gent que
s'atansa a la gent per conve-

Tots tenen la vara de Moisès

C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pel que ens ha fet saber, podem passar l’estiu torrant-nos
amb tota tranquil·litat per agafar
forces per l’1 d’octubre. Senyalat per l’Honorable de torn per
portar a bon port el Referèndum
que ens farà lliures del tot. Ens
podem felicitar, per fi, ho haurem
aconseguit. Tingueu la benevolència de no riure. Bueno, bueno!, no cal que ens precipitem,
hi pot haver petites alteracions i
canvis, doncs en un fets en que
no tenim experiència sempre hi
pot haver incidències que alterin l’ordre establert, i alterar l’u
pel trenta-u, i el disset pel vint-itres. Però és un fet històric que
un Honorable hagi assenyalat
el calendari. Forçosament s’ha
de ressenyar a la història escrita de Catalunya i als llibres de
text dels catalanets en formació.
Toma castanya!! Res ens podrà.
Una vegada plantejat el cas
de la nostra Catalunya, anem a
felicitar al Sr. Trump, que amb
els pocs dies que hi ha del gener
fins ara, té a tot al món en contra
seu. I sempre pot caber en el cap

d’un, el dubte de com pot ser
que un personatge tan sintètic,
tan artificiós en el seu aspecte,
tan poc agradable fins i tot quan
vol ser simpàtic pugui haver estat escollit. Un home que parla
escopint al que té davant, sense
cap voluntat d’entendre el que li
vol dir. Fa quatre dies a París no
es va atrevir a dir el que el món
esperava d’ell; una ratificació
en la voluntat de lluitar contra
el canvi climàtic. No. Va dir que
ho havia de pensar i que diria
la seva una vegada estigués a
casa. Així ho va fer. Amb una resposta pròpia d’un carnús integral, emprant-se en uns falsejats
interessos patriòtics, mai renyits
amb el seu propi profit. És tan
petulant que no sap aprendre.
Avui ja no crec que tingui capacitat de canviar. Premsa, TV,
fiscals, jutges, FBI, i un llarg etcètera, estan tots contra ell. No
creuen que porti enlloc la seva
descarrilada forma de governar.
És la imatge de la provocació
contínua. És el típic ofenós que
vol fer la seva sacrosanta volun-

niència i pur interès. D'això
se'n diu egoisme i no crec que
tingui cabuda en una societat
moderna i democràtica. A ple
segle XXI no hi hauria d'haver
ciutadans de primera, segona i tercera, com alguns ens
volen fer creure. I part de la
culpa diria que la tenen els
polítics amb la manca de polítiques d'igualtat. No pot ser
que es classifiquin els ciutadans en categories. Per mi,
això és inadmissible.
Per aquest motiu tan evident, penso que encara fa falta molta pedagogia per evitar
l'estigmatització d'aquestes
persones i fer un canvi de
mentalitat molt gran per part
de les institucions, ciutadans,
mitjans de comunicació i terapeutes: hem de passar de
parlar de discapacitat a capacitat.
Perquè això sigui així cal
que hi hagi molt més suport
institucional per entitats com
tat, i avui això no es porta.
Sols els populistes creuen
tenir la solució a tots els mals,
quan a l’únic país en que han
aconseguit el govern han hagut
d’acceptar jugar al joc que els
hi han marcat. La vella Europa
de l’euro no vol ni pot tornar als
temps de l’Edat Mitjana, de “nacionetes” amb un nacionalisme
enfebrit i un problema continu
amb els seus veïns per dos
pams de terra. Molts es creuen
moderns Moisès i no volen entendre que no hi ha una majoria
conscient, que tingui la voluntat
d’ésser diferent.
L’”Àmerica primer” tantes
vegades repetida pel Sr. Trump
acabarà escombrant-lo de la
cadira que creu ell, li dóna dret
a aplicar-hi tot el poti poti que
conté el seu cervell, al no poder
comprendre que els problemes
d’una nació són d’un caire ben
diferent als d’uns negocis comercials més d’una vegada s’ha
gitat contra els legals de l’anterior president Obama. Ara li ha
tocat a Cuba. Aquest individu
és un perill públic. Ni podrà saber mai que sempre caçarà més
mosques amb mel, que no amb
vinagre.

ara l'Estel de Balaguer que
segons el meu punt de vista
avui dia encara no compten
amb el suficient suport econòmic i prou recursos que
es mereix tenint en compte
la seva gran trajectòria a la
ciutat. Crec que la feina dels
terapeutes ocupacionals, psicòlegs i especialistes que treballen a centres com aquest
ha de ser una feina altament
remunerada, ja que a hores
d'ara és una de les feines més
complexes que existeixen.
Crec que els pares, mares, familiars, amics i coneguts d'aquestes persones
haurien d'estar molt esperançats perquè cada cop
s'investiga més, i es milloren
els serveis assistencials. A
més a més han de pensar
que ha crescut notablement
la solidaritat de la societat en
general i estem fent bastants
avanços pel que fa a poder
assolir la plena integració

d'aquestes persones.
Cal que segueixin creient
amb les capacitats dels seus
fills i ser valents a l'hora de
reclamar millores per part de
les institucions, com les que
anteriorment he citat.
Finalment vull manifestar públicament tot el meu
suport i afecte a les entitats
de Balaguer que treballen
amb col·lectius vulnerables,
i en aquest cas l'Estel de Balaguer i l'associació Dincat
i que fan una gran tasca per
les persones amb discapacitat intel·lectual i vetllen cada
dia per la seva plena integració a la societat. També el
meu suport a totes aquestes
persones. Cal remarcar que
són ciutadans de primera
com la resta i segons el meu
punt de vista hem de deixar
de parlar de discapacitat i cal
parlar molt més de persones
amb capacitats. Les etiquetes no són bones per ningú...

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Montsec

Núvols encantats andaregen l’aire
mirant-se l’estol de vols i persones
penjades al vent dels propis capricis.
Es conten entre ells, antics privilegis
que feren la història, l’heroi de la vall,
l’Arnau fill de Tost, les seves conquestes,
castells sarraïns.
Quan és negra nit, tot és firmament,
infinits estels,
lloc únic al món, amb penya-segats,
parets quaternàries, tossals enllunats,
lo Macot i altres, la Verge de Pedra,
vials llegendaris, Sant Alís a dalt.
Immens escenari de grans cavallers,
amb un planetari mirant l’univers,
on tornen els núvols havent fet un tomb,
per dir-li a tothom que venen des d’Àger,
que és terra d’artistes, de gestes i mites,
de torres de guaita, de gent mil·lenària,
de costums benignes, lloc únic al món.
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Vilanova de la Sal va acollir la Festa
dels infants, el passat 18 de juny
El diumenge 18 de juny
Vilanova de la Sal aplegar
prop de 150 persones entre
nens i nenes i les seves famílies que van passar el matí
a la Festa dels Infants, organitzada per l’Àrea de Serveis
Socials del Consell Comarcal
de la Noguera, a través del
Pla d’Inclusió Social (PLIS).
La festa va començar a les
10.30h a la plaça de l’Església
i al carrer Major de Vilanova
de la Sal, amb l’espectacle
“Els Amics d’en Crusó” de
jocs autòmats i mecànics
de fusta, a càrrec de Toc de
Fusta. L’Associació de Veïns
de Montalegre van preparar
l’esmorzar de coca i xocolata,

i seguidament a les 12.30 h es
va fer l’espectacle de titelles
«Nil i la casa de xocolata» de
la companyia La Pantomima.
Aquesta és la 3a Festa dels

Infants que organitza el Consell Comarcal de la Noguera.
L’any passat es va fer al juny a
Penelles i al novembre a Ivars
de Noguera.

Festa dels Infants

La ZER El Montsec va celebrar la
tradicional Festa de les Famílies

Festa de les Famílies

El passat dissabte 3 de
juny la ZER El Montsec,
formada per les escoles
d ’ À g e r, Ta r t a r e u , L e s
Avellanes, Os de Balaguer i
Gerb, va celebrar la tradicional
Festa de les Famílies. Una
trobada d’alumnes, pares i
mestres per finalitzar d’una
manera diferent el curs
escolar. Cada any es celebra
en un poble diferent de la ZER
i aquest any va ser Tartareu
qui va acollir aquesta festa fi
de curs.

El restaurant el Celler de
l’Arnau recupera les
Cassoletes de la Noguera
El restaurant Celler de l’Arnau, situat a
Montsonís ha recuperat
la campanya gastronòmica «Les Cassoletes
de la Noguera» que el
Consell Comarcal de la
Noguera havia impulsat
del 1995 al 1999 entre els
restaurants de la comarca.
Aquesta campanya
consistia a incorporar
a les cartes diferents tipus de cassoles de tros
elaborades amb ingredients de temporada de la
nostra terra.
Així doncs, el restaurant El Celler de l’Arnau
ha afegit a la seva carta
dos tipus de cassoles,
ofereix la cassoleta de
l’Arnau, de carn, i la cassoleta del Montsec, amb

Cassoletea de l’Arnau

El restaurant té a
disposició del client la
cassoleta de l’Arnau
de Carn i la del
Montsec de bacallà
bacallà.
En la presentació de
les cassoletes van participar el director del restaurant, Ramon Moreno;
l’alcaldessa de Foradada, Maricel Segú; la presidenta i la vicepresidenta del Consell Comarcal
de la Noguera, Concep
Cañadell i Sònia Valero,
i també el president del
Consell Comarcal de la
Noguera durant la primera edició de les Cassoletes de la Noguera,
Josep Borràs.

OCI

El proper dissabte 1 de juliol es celebra
el Sopar de la Lluita contra el càncer
El Sopar es farà al Celler Costers del Sió, on
s’espera l’assistència d’unes 250 persones i una
recaptació superior als tres mil euros

Sopar contra el càncer de l’any passat

Com ja és tradicional
a Balaguer i la Noguera a
inicis d’estiu té lloc el sopar
per la lluita contra el càncer
per tal de recaptar diners per
a la recerca i la investigació
d’aquesta malaltia.
Per fer-ho possible fa
falta el compromís de les
institucions i de la ciutadania
per poder aconseguir
recursos que ajudin en
l’investigació i és per això
que el dissabte, dia 1 de juliol
a 2/4 de 10 de la nit al Celler
Costers del Sió, a la partida
de Flix de Balaguer, es fa
el sopar i una revetlla on
tothom hi és convidat. Els
organitzadors preveuen una
assistència aproximada
d’unes 250 persones i una
recaptació superior als
3.000 euros, provinent dels
donatius del sopar.
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Pere Esteve presentà “El
enigma del Cristo de Balaguer”

Presentació de la novel·la de Pere Esteve

Pere Esteve va
presentar el passat
dijous dia 15, la novel·la
«El enigma del Cristo de
Balaguer».
La presentació es
va fer a la Sala d’actes
del Consell Comarcal
davant d’un nombrós
públic que hi va omplir

l’aforament de la sala.
El balaguerí Pere
Esteve, ha escrit ja 14
llibres tot i que aquesta
és el primer que publica.
Una novel·la dedicada
al seu pare, on barreja
la realitat, la ficció i
l’amor, amb un final del
tot inesperat.
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BREUS

Anuncis breus classificats
IMMOBLES

-----------------------------------ALQUILO dos apartamentos en Salou
y Cambrils. A pocos
metros de la playa. Mínimo 7 noches. Entre
6 y 7 personas. Razón:
609369537.
-----------------------------------VENDA A BALAGUER
de parcel·la de 350m2.
Bona zona. Raó:
650302961.
-----------------------------------LOCAL COMERCIAL
en venta o lloguer al
c/d’Avall, 39. Amb
80m2 + 16m2 de soterrani. Interessats trucar
al 609975545.
----------------------------------VENC pis nou a l’Avda.
Països Catalans, 1a
planta, gran terrassa
de cara al riu, 4 habitacions. Raó: 636124737.
-------------------------------------

LLOGUER de pàrkings
tancats davant Col·legi
Vedruna. Raó telèfon:
973450555.
------------------------------------ES LLOGA apartament
a Camarasa, totalment
equipat, a/a, foc a terra, vistes al riu. Tels:
639920281-973447752.
------------------------------------VENTA PIS a Països
Catalans, 2 hab. Raó:
973446011-629725009.
-------------------------------------ES TRASPASSA cafeteria amb terrassa al
Passeig de l’Estació, per
no poder atendre. Molt
bona situació. Apte per
qualsevol negoci. Raó:
602945736.
--------------------------------------VENC pis a l’Avda.
Països Catalans, amb
3 hab. Raó: 973446011629725009.
---------------------------------------

MIAMI PLATJA ESTIU. Es lloga apartament per setmanes. Juny 300€, juliol i agost 350€. Dos
habitacions dobles,
ascensor. A 100 metres de la platja. Raó:
675856512 (Maria
Laia).
------------------------------------

TREBALL
--------------------------------------

VIRGI CASTEL Perruqueria, precisa ajudant, amb un mínim
d’experiència en el
sector. Raó: 973447820.
----------------------------------ES PRECISA cambrera
per servir terrassa de
cafeteria al Passeig de
l’Estació 29 de Balaguer.
Portar currículum. Raó:
602945736.
-------------------------------------

E S N E C E S S I TA
cuiner/a, ajudant de
cuina i/o cambrer/a. Es
precisa experiència en
el sector. Portar Currículum al Bar 1900.
----------------------------------REPASSOS de llengua anglesa (Educació
Primària, ESO i Batxillerat. Raó: 698383277.
-----------------------------------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 classes
particulars. Demana
informació sobre horaris, sense cap compromís: 650422582.
----------------------------------PRECISEM dependent/a. Enviar currículum a l’Apartat de
Correus, 1 de Balaguer.
------------------------------------

VARIS

-----------------------------------(ARTDEFENIX) Persones de confiança i de
casa. Buidem pisos,
trasters, magatzems...
No llencis res, recollim
tot allò que no facis
servir. Raó: 649232923.
----------------------------------COMPRO
joguines
antigues, scalextric,
segells, plomes estilogràfiques, rellotges
antics, còmics i llibres antics, àlbums
de cromos, monedes,
bitllets, postals i fotos
antigues. També tot
de coses relacionades amb la ciutat de
Balaguer. Raó telèfon:
676803205.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Farmàcies

Telèfons útils
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
--------------------------------------------------------------------------

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

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

ARRIBADES
LLEIDA
07.25
08.45
08.50
10.35
11.45
12.35
14.35
16.50
17.05
18.25
18.35
20.05
20.30
20.35
21.05
22.10
22.25
22.55

BALAGUER
05.52 (4)
08.25 (1)
11.20 (2)
15.32 (9)
17.32 (12)
17.57 (10)
19.52 (11)

LA POBLA
07.00
09.33
12.28
16.40
18.40
19.05
21.00

SORTIDES

ARRIBADES

LLEIDA
05.25 (4)
06.20 (1)
07.50 (1)
09.05 (1)
10.45 (2)
11.10 (7)
13.05 (1)
15.05 (9)
17.05 (12)
17.30 (10)
19.05 (5)
19.25 (11)
21.05 (7)
21.15 (2)

BALAGUER
05.52
06.47
08.25
09.32
11.20
11.37
13.32
15.32
17.32
17.57
19.32
19.52
21.32
21.42

LA POBLA
07.13 (4)
10.08 (2)
13.00 (9)
15.15 (12)
15.30 (4)
19.00 (5)
19.30 (3)
21.20 (6)

BALAGUER
08.23
11.18
14.08
16.23
16.38
20.08
20.38
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.

VALLFOGONA DE BALAGUER
AIGUABELLA ALENTA, G.

973432151

De les 8 de la tarda del 15 de juny
a les 8 de la tarda del 22 de juny
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 22 de juny
a les 8 de la tarda del 29 de juny
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 29 de juny
a les 8 de la tarda del 6 de juliol
MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEMANI’NS
PRESSUPOST

SORTIDES
BALAGUER
06.58 (1)
08.18 (5)
08.23 (4)
10.08 (1)
11.18 (2)
12.08 (7)
14.08 (9)
16.23 (12)
16.38 (4)
17.58 (5)
18.08 (4)
19.38 (8)
20.03 (4)
20.08 (5)
20.38 (3)
21.43 (7)
21.58 (2)
22.28 (6)

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

Farmàcies de torn de Balaguer

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

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

Horari d’autobusos
SORT.
06.10
07.55
19.55
20.23
20.25
06.10
06.50
07.50
12.00
14.00
19.30
06.30
07.15
07.40
07.45
07.48
07.55
08.00
09.10
09.15
09.53
10.45
10.50
12.00
13.10
14.45
15.18
15.23
15.25
17.30
17.53
18.00
19.10
09.20
16.50
12.00
09.20

DESTINACIÓ
BARCELONA
“
“
“
“
TÀRREGA
“
“
“
“
“
LLEIDA
“
“
“
“
“
“
“
”
”
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
SEU D’URGELL
“
ALBESA
PONTS

CALENDARI
dl. a ds.
diari
dg.
dl. a dv.
dissabte
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dm./dc./dv.
dl./dj./dv.
dl. a db.
dl. a dv.
dissabtes
diumenges
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv. + dg.
diumenge
dissabte
dl. a dv.
diari
diari
ds. mercat
diari

SORT.
DESTINACIÓ
CALENDARI
13.35
“
dl. a dv.
16.35
“
divendres
16.50
“
diari
19.10		 “
dl. a dv.
13.35
SOLSONA
dl., dm., dj., dv.
16.35
“
divendres
19.00
UAB BELLATERRA diumenges lectius
14.20
ESTERRI D’ÀNEU
dl. a dv.
19.10
“
dissabte
20.40
“
dl. a dv.+dg.
13.17
AGRAMUNT
dl. a ds.
19.17
“
dl. a dv.
06.30
ÀGER
dl. a dv.
07.20
“
dissabte
14.00
“
dissabte
14.20
“
dl. a dv.
14.25
“
dl. a dv.
19.10
“
dissabte
20.40
“
dl. a dv. + dg
08.25
ALMENAR
dl. a dv. feiners
12.45
“
dissabtes
14.45
“
dl. a dv. 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 divendres + diumenge

* Els horaris de trens i bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris
a les seves respectives webs: www.alsa.es i www.fgc.cat. Actualitzat el 17/03/2017.
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