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 Fa molt temps, jueus, grecs i romans ja celebraven 
festes semblants al Carnaval. Els romans se les dedicaven 
als seus déus. Eren festes esbojarrades en les quals els 
esclaus i els soldats triaven un rei que primer manava tant 
com volia, però al final havia de morir.
 Al llarg de la història, aquestes festes s’han intentat 
prohibir moltes vegades. Malgrat això, sempre han seguit 
existint gràcies a celebracions privades o secretes. Amb 
el temps, aquesta situació ha canviat i el Carnaval s’ha 
convertit en la festa més popular, alegre i participativa de 
l’any.
 El Carnaval també està molt relacionat amb la tradició 
cristiana. Se celebra uns dies abans del Dimecres de 
Cendra, dia en què comença la Quaresma. En la tradició 
cristiana, els 40 dies que dura la Quaresma són un temps 
de sacrifici en els quals, per exemple, no es pot menjar 
gaire. Per això, durant el Carnaval hi ha més llibertat i es 
trenquen moltes regles. Cal aprofitar per fer tot allò que 
després no es podrà fer.
 Dos personatges han representat històricament la 
lluita entre el que signifiquen el Carnaval i la Quaresma. 
Per un costat, el rei Carnestoltes, un personatge gruixut, 
dragador, bevedor i esbojarrat. Per l’altre, la seva enemiga, 
la vella Quaresma, una vella de set cames, que dejuna i és 
vegetariana.
 El Dijous Gras és quan comença la festa del Carnaval. 
La gent es disfressa per celebrar que el rei Carnestoltes 
està a punt d’arribar. Segons la tradició, és un dia per 
gaudir d’un menjar greixós i abundant. Els plats típics són 
la botifarra d’ou, la truita de botifarra i la coca de llardons.
 El Divendres és quan la festa ja està en marxa i tot el 
món celebra l’arribada del Carnaval. Els col·legis celebren 
festes de disfresses i els grups festius posen a punt els 
últims detalls.
 El cap de setmana és el moment de màxima diversió. 
El dissabte arriba el rei Carnestoltes, rei dels poca-soltes. 
S’organitza una comitiva que recorre tot el poble i es llegeix 
un pregó en el qual es fan bromes sobre moltes coses. 
El diumenge se celebra la desfilada més important del 
Carnaval. Abans es feien guerres de taronges, tomàquets 
i clofolles d’ou plenes de farina. En algunes ciutats encara 
es dedica un matí a aquesta tradició. El més normal, avui en 
dia, són les batalles que es fan amb paperets i serpentines, 
el típic confetti.
 Balaguer recupera aquest any la menja de l’olla amb 
congre. Balaguer acollia aquests dies la Fira del congre 
des de principis del segle XVI fins a mitjans del segle XX. 

La tradició de Carnestoltes
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 A partir de les 18.30 
de la tarda, d’aquest dis-
sabte, hi haurà la con-
centració de la Gran Rua 
Popular amb sortida des 
de la plaça del Mercadal 
fent camí amb animació 
i gresca fins al Molí de 
l’Esquerrà. 
 Un cop s’arribi al 
Molí,  s’entregaran els 
premis del concurs de 
carrosses i comparses 
participants a la rua, i 
s’acabarà la festa de la 
tarda amb l’animació i 

La Festa començarà amb una 
gran rua popular el dissabte a 
la tarda des de la Plaça

Carnestoltes

espectacle de ball amb 
el grup «Rosendo i sus 
mulatas».
 A partir de mitja 
nit tindrà lloc també al 
Molí de l’Esquerrà, el 
ja tradicional, «Ball de 
Disfresses» amenitzat 
amb els grups de versions 
«Comandant de tros» i 
«Muntband», on també 
hi haurà el concurs de 
disfresses individual i de 
parella i on també es farà 
l’entrega dels premis a la 
matinada.

Arriba el Carnestoltes dels congres 
aquest cap de setmana a Balaguer

 Balaguer  celebrarà 
aquest cap de setmana 
dels  dies 10 i 11 de febrer 
e l  «Carnesto l tes  de ls 
Congres».
 A m b  a q u e s t  l e m a , 
l’ajuntament de Balaguer 
pretén recuperar una de les 
tradicions més antigues de 
les festes de Carnestoltes a 
la ciutat, quan es celebrava 
l ’anomenada Fira dels 

Congres. 
 A q u e s t a  f i r a ,  q u e 
fou atorgada l’any 1510 i 
tenia 20 dies de durada, 
coincidia amb la celebració 
del Carnaval i l’inici de la 
Quaresma, de manera que 
es feu popular per la gran 
quantitat de venedors de 
congre sec que hi paraven.  
 El congre sec era utilitzat 
principalment per elaborar 

Presentació del carnestoltes

Carnestoltes

l’»olla amb congre», un plat 
que es començava a cuinar 
i servir pel Carnaval i es 
seguia consumint durant 
tota la Quaresma. 
 La Fira dels Congres es 
va celebrar fins a mitjans 
segle XX.  
 Així doncs com a novetat 
d’aquest any, la festa agafa 
el nom de l’antiga Fira dels 
Congres i, per a fer-ho més 
evident, es farà una activitat 
de recuperació de l’olla amb 
congre, un plat pràcticament 
d e s a p a r e g u t ,  a m b  l a 
realització d’una mostra 
d’elaboració d’aquest plat 
amb degustació gratuïta.
 Aquesta activitat es 
realitzarà com a acte de fi de 
festa del Carnestoltes 2018 
el diumenge 11 a partir de 
la 1 del migdia. 
 La festa però, començarà 
el dissabte 10 de febrer a les 
19 h amb una «Gran Rua 
Popular».
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 Els i les alumnes de 3r 
i 4t de primària de l’Esco-
la Vedruna de Balaguer 
han visitat aquest di-
marts, les instal·la-cions 
de la deixalleria comarcal 
de Balaguer i el dipòsit 
controlat de residus mu-
nicipals de la Noguera, 
que gestiona el Consell 
Comarcal de la Noguera.
 Les tècniques de 
medi ambient del Consell 
Comarcal han fet una vi-
sita guiada als 2 grups en 
la qual els han explicat la 

Primera visita escolar al dipòsit
controlat de residus i a la
deixalleria de la Noguera

Visita a la deixalleria

Importants premis per les millors
carrosses participants a les dues rues

 Les  car rosses  que 
participaran tant a la Gran 
Rua Popular del dissabte 
com a la Gran Rua Infantil 
del diumenge, rebran una 
subvenció de cent euros per 
carrossa, més cent euros 
més si la carrossa porta 
equip de música. Totes 
les carrosses participaran 
al Concurs de carrosses. 
La carrossa guanyadora 
s’emportarà un premi de 300 
euros, la segona un premi 
de 200 euros mentre que la 
tercera s’endurà un premi 
de 100 euros i un pernil a la 
carrossa més animada. Els 
mateixos premis seran per 
les comparses participants. 
 La Rua del dissabte 
sortirà de la Plaça a les 19 
hores recorrent el pont Nou, 

l’Avinguda Pere III, Avinguda 
comte Jaume d’Urgell fins 
a arribar al pavelló del Molí 
de l’Esquerrà. Encapçalarà 
la rua el grup balaguerí 
de percussió Bandelpal, 
seguiran les comparses 
i després les carrosses 
comptant  també amb 
l’animació i percussió dels 
Diables Bèsties Feréstegues 
de Balaguer i les xarangues 
«Xino - Xano» i «Mai Toquem 
B». Tancarà la rua la carrossa 
del Rei Carnestoltes.
 A les 20:15 h arribada 
al Molí de l’Esquerrà on 
tindrà lloc l’espectacle de 
Batucada per part del grup 
Bandelpal. Seguidament, 
discurs del Rei Carnestoltes.
 La Gran Rua Infantil del 
diumenge al matí concentra-

Rua de Carnestoltes

utilitat i el funcionament 
d’aquestes instal·lacions 
de gestió de residus, i els 
han destacat la gran im-
portància de començar a 
casa la separació de les 
deixalles i de dipositar-les 
al contenidor correspo-
nent.
 Aquests visites guia-
des formen part del Pla 
de Dinàmica Educativa 
de la Noguera, en el qual 
el Consell Comarcal de la 
Noguera col·labora cada 
any.

rà les  carrosses i comparses 
infantils a l’Estació de trens, 
al carrer Noguera Pallaresa a 
partir de les 11 hores. L’Inici 
de la rua anirà acompanyada 
per la cercavila infantil amb  
la companyia Els Cascallo-
nis, recorrent tot el passeig 
de l’Estació fins a arribar a la 
plaça del Mercadal.  El grup 
de percussió «Patakada» de 
l’Escola de Música de Bala-
guer animarà també la rua i 
La Guineueta Bultrina serà 
l’encarregada de tancar-la 
juntament amb el Rei Car-
nestoltes.
 A les 13 hores es farà 
el lliurament dels premis 
del concurs de carrosses 
i comparses en modalitat 
infantil i el tast de l’Olla amb 
congre de Balaguer.
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Les obres de remodelació de la
Reguereta ja estan acabades

Reguereta

Després d’alguns mesos de treballs l’entorn del
rentador ha estat millorat i a la vegada s’han
renovat les xarxes d’aigua, llum i clavegueram

Inicien les obres de millora del carrer 
Botera, al Centre Històric de Balaguer

Carrer Botera

 El passat dilluns 29 de 
gener van començar les 
obres d’arranjament del 
carrer de la Botera, al Centre 
Històric de Balaguer. És per 
això, que l’ajuntament ha 
modificat els accessos i el 
trànsit de diversos carrers 
del casc antic. 
 L’accés rodat s’ha tancat 
als carrers Minerva, Santa 
Maria, Sant Pere i la Creu 
i s’han habilitat alguns 
accessos alternatius. 
 Els talls i les restriccions 
de trànsit han començat i 
el passat divendres dia 26, 
ja es va fer efectiu el canvi 
d’ubicació dels contenidors 
de recollida de brossa del C/ 
Santa Maria i del C/ Sant 
Pere. 
 L’alcalde Jordi Ignasi 
Vidal s’ha  mostrat satisfet 
perquè, finalment, puguin 

començar les obres en 
aquest carrer del casc antic, 
on des de fa molts anys no 
s’hi ha fet cap actuació.
 Els treballs consisteixen 
en la renovació de tot el 
paviment així com també 
de les xarxes d’aigua, llum 

i clavegueram. 
 En cas de dubte sobre 
els recorreguts alternatius   
en el pas d’aquesta via, 
els interessats  es poden 
adreçar a la policia local 
o a l’Oficina Tècnica de 
l’Ajuntament.

 L’Escola Vedruna 
Balaguer organitza el 
Primer Torneig Interna-
cional de Cub de Rubik, 
els propers dies 17 i 18 
de febrer. 
 Aquest Open comp-
ta  amb el suport, entre 
altres associacions, de la 
World Cube Association 
i Rubik’s Cat i  amb el 
patrocini de l’Ajuntament 
de Balaguer. 
 És el primer cop que 
aquesta competició se 
celebra a les Terres de 
Lleida i es preveu la pre-
sència de participants de 
diferents països i també 
un elevat nombre d’ins-
crits de totes les edats, 
des d’infantils a sèniors.  
 E l s  p a r t i c i p a n t s 
podran participar en les 
següents modalitats: 
2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, 3x3x3 
(cega) i (multicega), 3x3x3 
(menys moviments) i 
3x3x3 (una mà).  També, 
en  diferents formes 
del cub com: Clock, 

L’Escola Vedruna Balaguer 
organitza un campionat
internacional de cub de Rubik

És la primera vegada 
que es fa a les
comarques de Lleida i 
s’espera participants 
de diversos països

Megaminx, Pyraminx, 
Skewb i Square-1.
 Les diferents proves 
es duran a terme a la 
sala d’actes de l’escola 
Vedruna de Balaguer i el 
seu horari serà: dissabte, 
dia 17 de febrer, de les 
9 del matí a les 8 del 
vespre; i diumenge, dia 
18 de febrer, de les 9 del 
matí a les 2 del migdia.
 Les inscripcions per 
a questa competició es 
poden fer a través de la 
pàgina del campionat de 
la WCA.
 L’entrada és gratuïta 
i oberta a tot el públic 
que vulgui gaudir de la 
destresa de cadascun 
dels concursants.

 Els treballs d’urbanitza-
ció i reforma de la Reguereta 
de Balaguer han quedat to-
talment enllestides després 
que la setmana passada 
es firmés l’acceptació de 
l’obra, un cop totes les parts 
implicades hi van donar el 
vistiplau.
 Les obres han consistit 
en la millora de dos carrers 
propers i de l’antic safareig. 
El consistori va negociar amb 
l’INCASÒL alguns paràme-
tres del projecte executiu 
per a la millora del safareig 
respectant-ne la base origi-
nal. La resta de treballs han 
consistit en la renovació de la 
xarxa d’aigua, clavegueram i 
llum, entre altres actuacions.
 El consistori hi ha aportat 
89.000 euros i l’Institut Català 
del Sòl 44.000.

Escola Vedruna de Balaguer
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Cáritas organitza un taller per treballar 
els valors a diferents centres educatius

 La setmana passada 
es va celebrar, un curs 
més, al pati de l’escola 
els actes del Dia de la 
Pau i la No Violència. El 
director de l’escola va 
dirigir unes paraules a 
tots els presents sobre la 
celebració d’aquest dia i 

de la importància que té 
que tots ens esforcem 
per a mantenir-la. Poste-
riorment una representa-
ció d’alumnes van llegir 
un missatge sobre la pau 
i van penjar missatges de 
pau en uns cartells de 
l’escola.

Gaspar de Portolà celebra el 
Dia de la Pau i No violència

Celebració al Gaspar de Portolà

Taller de Cáritas a La Noguera

La setmana passada Cáritas Fem Comunitat van 
realitzar un taller de solidaritat, amb els alumnes de 
l’escola la Noguera de Balaguer

 Dins la campanya ins-
titucional de Cáritas Fem 
Comunitat Acompanyant, 
s’han iniciat a Balaguer els 
tallers Treballem els Valors, 
on durant els propers mesos 
les escoles que ho sol·licitin 
podran gaudir dels mateixos. 
Els centres educatius inscrits 
fins ara de Balaguer són: 
Institut Ciutat de Balaguer, 
Gaspar de Portolà, Escola Pia, 
La Noguera i Àngel Guimerà, 
més l’escola de Ponts, on rea-
litzaran tallers de Solidaritat, 
Voluntariat i Comerç Just.
 La passada setmana dins 
les jornades de la Pau van 
visitar l’escola la Noguera de 
Balaguer realitzant el taller de 
Solidaritat, on l’objectiu del 
projecte és educar en valors 
ja que es consideren clau 
pel desenvolupament dels 
alumnes.
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 El Monestir de les 
Avellanes va presentar la 
passada setmana la pla-
ca laudatòria dedicada a 
l’abat Jaume Caresmar, 
després de ser restaura-
da. L’obra d’art, declara-
da Bé Cultural d’Interès 
Nacional, torna a lluir 
ara al seu lloc original, 
l’església del monestir. 
 L ’ e s c u l t u r a 
d’alabastre va ser retirada 
fa uns mesos per ser 
sotmesa als processos de 
restauració i conservació, 
que han estat realitzats 
pel restaurador Ramon 
Solé, amb el suport del 
Centre de Restauració 
Béns  Mobles  de  la 
Generalitat de Catalunya 
i la comunitat Marista de 
Les Avellanes. 
 E l  p r o c é s  d e 
restauració ha tingut un 
doble objectiu: restaurar 

El Monestir de les Avellanes 
presenta la placa laudatòria 
dedicada a Jaume Caresmar

Placa laudatòria de Jaume Caresmar

La placa ha estat
restaurada i ara torna 
a lluir al seu lloc
original, a l’església 
del Monestir

Un total de 103 avis i àvies solidaris 
han participat a la campanya 2017

 Creu Roja La Noguera 
ha finalitzat la campanya 
2017 del seu projecte «Avis i 
àvies solidaris» amb més de 
1.000 euros de recaptació. 
Es tracta d’una campanya 
que recull diners a través 
de la venda d’objectes 
elaborats pels avis de les 

residències de la comarca 
i que es venen en mercats 
de Nadal.
 La iniciativa pretén 
act ivar  i  potenciar  la 
presència social de les 
persones que viuen en 
residències geriàtriques i 
aconseguir finançament per 

Avis i àvies solidaris

Avis i àvies solidaris

i posar en valor aquest 
patr imoni històric i 
artístic i retornar-la al 
seu lloc original, damunt 
de  la  sepul tura  de 
l’abat Jaume Caresmar, 
coincidint amb el 300 
a n i v e r s a r i  d e l  s e u 
naixement. 
 La placa laudatòria 
és l’obra artística més 
rellevant del s. XVIII 
a l  Monest i r  de  les 
Avellanes. Època en 
que l’abadia visqué una 
gran esplendor gràcies a 
l’Escola Històrica de les 
Avellanes.

la campanya de reis, «Cap 
infant sense joguina». 
 En aquesta campanya, 
que enguany celebrarà 
15 anys, han col·laborat 
un total de 103 residents i 
l’elaboració dels objectes 
fets per aquests ha permès 
atendre a 38 famílies, és a 
dir, 78 infants i comprar 156 
joguines noves.
 En aquest sentit, des de 
Creu Roja es mostren molt 
satisfets de la campanya 
d’enguany. A més, durant 
aquest mes de febrer i el 
març, tècnics de l’entitat es 
desplaçaran a les diferents 
residències per explicar 
els resultats del projecte i 
que els avis i àvies puguin 
saber de primera mà on 
s’ha destinat tot el treball 
realitzat per ells. 
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 El passat dia 30 de 
gener l’escola Salvador 
Espriu de Vallfogona de 
Balaguer i l’escola La 
Noguera de Balaguer 
van convidar el Servei 
d’Atenció a les Dones 
(SIAD) a participar en la 
celebració del Dia Esco-
lar de la No-Violència i la 
Pau. 
 El SIAD va impartir el 
taller «Els colors», adreçat 
als infants d’educació 
infantil, amb el qual es va 
treballar els estereotips 
sexistes a partir de la 
narració d’un conte; i 
el taller «Participes a 
construir un món feliç?», 
adreçat a l’alumnat de 
primària, en què a partir 
de la visualització de les 
violències simbòliques 
amb les quals es conviu 
diàriament, i que en molts 

El Servei d’Atenció a les
Dones del Consell fa tallers el 
Dia de la pau i no violència

Taller del SIAD

Van participar a les 
escoles la Noguera de 
Balaguer i la Salvador 
Espriu de Vallfogona 
de Balaguer

casos es naturalitzen, es 
reflexiona i es convida a 
trobar altres formes de 
resoldre-les.  
 Un dels objectius 
del SIAD és realitzar 
actuacions de prevenció 
i sensibilització en les 
matèries de perspectiva 
de gènere i  igualtat 
d’oportunitats ,  i  en  
violència masclista. 
Enguany ha estat el 
primer any que el SIAD 
ha  co l · laborat  amb 
l’escola de Vallfogona 
de Balaguer.

L’Escola Pia celebra també el Dia de la 
Pau amb el tradicional Pessiga’t

Dia de la Pau a l’Escola Pia

L’Escola Bonavista celebra el Dia de la 
Pau i la No violència a Bellcaire

Dia de la Pau a l’Escola Bonavista

 L’Escola Bonavista de 
Bellcaire va voler celebrar el 
dia de la pau i no violència 
realitzant diferents activats al 
llarg de la tota la jornada.
 Al matí, visualització de 
diferents pel·lícules per cicles i 
dibuixos a animats per als més 
petits treballant les emocions.
 A la tarda, participaren a 
la Cursa que organitza «Save 
the children» anomenada 
Kilòmetres de solidaritat fent 
un recorregut des de l’escola a 
la Plaça de la Pau de Bellcaire.

 El passat dimarts dia 
30 de gener van celebrar 
a l’Escola Pia, el DENIP, 
el Dia Escolar de la No-

violència i la Pau al Món, 
el qual és celebra cada any 
en aquesta data, i l’Escola 
realitza una activitat la qual 

compta amb una gran par-
ticipació de les famílies in-
tegrants d’aquesta comuni-
tat educativa, el tradicional 
Pessiga’t. Aquesta es tracta 
d’una activitat solidària en 
la que tothom qui vol  porta 
a l’escola un pastís casso-
là que després es reparteix 
entre tots els alumnes del 
centre. Enguany es van re-
partir prop d’una norantena 
de pastissos.
 Prèviament a la degus-
tació dels mateixos, van fer 
la celebració de Pastoral 
del dia de la Pau, amb xer-
rades per part de membres 
de l’escola i d’algunes fa-
mílies.
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 El passat dijous 25 
de gener va tenir lloc al 
Consell Comarcal de la 
Noguera una jornada 
de treball del projecte 
de cooperació «Espais 
naturals de Ponent», 
f i n a n ç a t  a m b  f o n s 
FEADER i del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya.
El  projecte  «Espais 
Naturals de Ponent» té com 
a objectiu promocionar 
els espais naturals de 
Ponent a partir d’una 
marca conjunta, per tal de 
millorar l’oferta turística i 
crear activitat econòmica 
al territori. Està coordinat 
per l’Associació Leader 

El Consell comarcal de la
Noguera acull la jornada
“Espais naturals de Ponent”

Jornada sobre Espais naturals

Aquest projecte està
finançat amb fons 
Feader i també del
Departament
d’Agricultura

Ponent, i el Consorci GAL 
Noguera-Segrià Nord 
s’hi adhereix aquest any 
2018. Els espais naturals 
d’aquest territori que 
s’incorporen al projecte 
són:  l’Aiguabarreig Segre 
– Noguera Pallaresa, 
l’Aiguabarreig Segre – 
Noguera Ribagorçana, 
Serra de Bellmunt, Serra 
del Montsec, Serra Llarga 
– Secans de la Noguera, 
Vessants de la Noguera 
Ribagorçana i els Plans 
de la Unilla. 
 A  l a  j o r n a d a  d e 
treball hi han assistit 
diferents agents implicats 
en la divulgació del 
patrimoni natural del 
territori: representants 
de l’Associació Leader 
de Ponent, l’Associació 
Grup de Natura Terres 
de Ponent, l’Ajuntament 
d’Algerri, l’Ajuntament 
d’Almenar, el Consorci 
GAL Noguera-Segrià Nord 
i el Consell Comarcal de la 
Noguera.

Cursos per a millorar la memòria
celebrats a Cubells i Foradada

Curs de millora per la memòria

 L’Àrea de Serveis Soci-
als del Consell Comarcal de 
la Noguera a través del Pla 
d’Inclusió Social, i l’entitat 
ASPID Lleida, van organit-
zar dos cursos de «Millora 
de la memòria» a Cubells i a 
Foradada. Aquests dos cur-
sos han tingut una durada 
de 3 mesos, del 9 d’octubre 
i al 29 de gener. El últim 
dia es va fer entrega de 
certificats i es va valorar 
molt positivament aquesta 
experiència en els dos mu-
nicipis.
 El curs «Millora de la 
memòria» s’ha dissenyat 
c o m  u n  p r o g r a m a 
d’intervenció grupal adreçat 
a  les  persones  grans 
interessades a millorar les 
seves funcions cognitives.

A càrrec de l’Àrea de Serveis Socials del Consell 
Comarcal de la Noguera a través del Pla d’Inclusió 
Social i l’entitat Aspid de Lleida

Xerrada sobre el Servei d’Informació 
Mediadora al Consell Comarcal

Xerrada al Consell Comarcal

 L’Àrea de Serveis Socials 
del Consell Comarcal, a través 
del Pla de Desenvolupament 
Comunitari, va organitzar 
una xerrada informativa 
sobre el Servei d’Informació 
Mediadora (SIM) del Col·legi 
Oficial de Treballadors/es 
Socials de Lleida, adreçada 
a entitats i serveis membres 
de la Taula d’Entitats de 
Balaguer per donar-lo a 
conèixer amb la finalitat a 
les entitats que treballen en 
l’àmbit d’atenció a persones.
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Balaguer participa amb el Dia Mundial 
contra el Càncer aquest passat diumenge

 Aquest diumenge a 
les 7 de la tarda, al teatre 
es representarà l’obra La 
calavera de Connemara 
de Martin McDonagh, 
amb la traducció i adap-
tació de Pau Gener sobre 
la idea de Iván Morales.
 Protagonitzada pel 

duet estel·lar format per 
Pol López i Oriol Pla, un 
sòlid repartiment com-
plementat per Marta 
Millà i Xavi Sáez. Una 
història que gira al vol-
tant dels problemes d’un 
desenterrador de cadà-
vers.

La calavera de Connemara 
aquest diumenge al Teatre

Façana Ajuntament de Balaguer

Il·luminació en verd de la façana de l’ajuntament

 L’Associació Contra el 
Càncer organitza diferents 
campanyes Informatives i 
de Prevenció per sensibilit-
zar a la població. Així doncs, 
aquest passat diumenge dia 
4 de febrer, Balaguer es va 
sumar als actes en motiu 
del dia mundial contra el 
Càncer, amb el lema “Si 
lluites contra el càncer ens 
tens aquí”. L’Ajuntament va 
participar en l’il·luminació 
de color verd la façana del 
consistori.
 L’AECC-Catalunya Con-
tra el Càncer compta amb 
una sèrie de serveis i pres-
tacions gratuïts adreçats 
tant a les persones que es-
tan passant per la malaltia 
com als seus familiars. Amb 
varies activitats i presents a 
totes les capitals de comar-
ca de la província de Lleida.

Aquest diumenge es van il·luminar en verd edificis, 
monuments, fonts... de moltes poblacions catalanes, 
en motiu del Dia Mundial Contra el Càncer
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Després d’anys sense 
veure’s, el Dídac, el Toni 
i l’Aurembiaix es retro-
ben per visitar la masia 
que aquesta darrera ha 
convertit en un centre de 
teràpies alternatives. El 
Dídac, executiu agressiu 
a l’atur, decideix que-
dar-s’hi i ajudar-la. Allà 
descobreix que hi ha 
persones que creuen que 
beure un parell de gots 
d’aigua de mar al dia és 
molt sa, i convenç el Toni, 
biòleg marí, perquè els 
proporcioni aigua marina 
i comencin un negoci. A 
mesura que la iniciativa 
prospera i l’aigua de mar 
es popularitza, comencen 
els conflictes entre tots 
tres i també amb altres 
xarlatans que veuen peri-
llar el seu petit imperi de 
lucratives enganyifes.
 Una novel·la carrega-
da d’humor i ironia que 
denuncia amb reflexions 
punyents un dels mals 
de la nostra societat: la 
devoció per les medici-
nes alternatives, que, en 
alguns casos, semblen 
haver substituït la religió. 
El món de la credulitat de 
les teràpies alternatives, 
així com dels negocis il-
legítims que es fan al vol-
tant d’aquests. Una novel-
la àcida.

 En un país sense nom 
i abocat a un conflicte 
imminent dos joves es 
coneixen i s’enamoren. La 
Nadia, valenta i indepen-
dent, i en Saeed, més avi-
at tímid i tradicional, fan 
florir un amor jove i furtiu 
mentre la guerra amenaça 
de devorar les seves vides. 
A la recerca d’un futur en 
comú i en llibertat decidei-
xen fugir a través d’unes 
portes secretes, una via 
d’escapament que utilit-
zen migrants d’arreu del 
món, i que obren un camí 
cap a l’esperança d’Oc-
cident. Aquesta novel·la 
tendra ens parla d’una 
història d’amor plena de 
coratge en una època glo-
balitzada on el veritable 
repte és la lluita per conti-
nuar junts. Un text emoci-
onal i compromès que ens 
insta a posar-nos a la pell 
dels altres.
 Sortida a Occident és 
un text inclassificable que 
analitza els moviments 
migratoris i les seves con-
seqüències tant per als 
migrants com per als ha-
bitants dels països d’aco-
llida. A mig camí entre el 
reportatge periodístic i 
una faula distòpica, és al-
hora un crit que reivindica 
la humanitat dels que ho 
han perdut tot.
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Amb l’aigua al coll
Autor: Daniel Arbós
Gènere: Novel·la

 És el primer dia d’es-
cola. Tots els nens i nenes 
diuen adéu als seus pares 
entre plors, però la petita 
protagonista d’aquesta 
història no es dóna per 
vençuda i aconsegueix 
que la seva mare es quedi 
amb ella. Tot i que potser 
no ha sigut gaire bona 
idea...
 Un àlbum divertit que 
utilitza la veu de la nena 
com a narradora, apro-
pant així més la història 
als infants. Les precioses 
il·lustracions de Pauline 
Martin juguen amb els 
colors bàsics i alhora in-
trodueixen estampats i 
detalls, fent que tot plegat 
resulti agradable i atrac-
tiu.
 Fins i tot la tipografia 
és agradosa! Però sobre-
tot hi ha una bona histò-
ria, que per real i ben pos-
sible, ens resulta propera 
i ens fa riure i fa que la 
vulguem tornar a sentir.
 Segurament pels 
més menuts serà una 
bona manera d’enten-
dre aquests primers dies 
d’escola, però pels més 
grans resulta també un 
bon llibre. I per pares i 
mares una molt bona i 
entretinguda opció per 
explicar a la canalla, per 
la realitat del que descriu.

Sortida a Occident
Autor: Mohsin Hamid 
Gènere: Novel·la

La Mama va a l’escola
Autor: Eric Veillé
Gènere: Infants (+4)

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

Indesinenter
Reciclar

He vist,  buscant en un contenidor 
de brossa que llancem la gent polida,
he vist un home sol, d’ullada trista.

Aquí el paper, allà l’orgànic,
el vidre a part, el plàstic és al groc.

La gent polida som allò que es diu
modèlics. Opinem, dictaminem
i separem la brossa.

Tenim ja de per si la recompensa:
Saber-nos un a un la societat.
Els altres no. Són fruit del que han perdut,
o bé potser del que no han tingut mai.

Reciclar vol dir comptar també amb qui
perdut se’l considera i no ho és.

De com s’ha anat perdent és la qüestió.
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 L’Escola Vedruna Ba-
laguer va commemorar 
el passat dia 30 de gener 
el Dia Escolar de la No-
violència i la Pau.
 Un cop reunits al pati 
gran de l’escola els i les 
alumnes de diferents 
nivells  van formar les 
lletres PAU. Després 
d’una introducció en què 
es va fer una glossa sobre 
la importància de la 
paraula i del diàleg, es va 
llegir l’alfabet de la PAU, 
el qual es troba exposat 
en el vestíbul i en la 
marquesina de l’escola. 
L’acte es va acabar amb 
l ’enlairament  d ’una 
selecció de desitjos que 
durant aquests dies 
decoren un dels arbres 
del jardí d’educació 
infantil i amb el cant Per 

L’Escola Vedruna commomora 
el Dia de la No-Violència i la 
Pau el passat 30 de gener

Escola Vedruna

L’Escola Vedruna 
va organitzar tot un 
seguit d’actes per 
potencia l’educació 
en els valors

a la guerra res de Julene 
Maia i de Josep Maria 
Porté i que és interpretat, 
entre altres cantants, per 
Edurne López, professora 
de l’escola. 
 L a  c o m u n i t a t 
e d u c a t i v a  Ve d r u n a 
Balaguer dóna molta 
importància a l’educació  
en valors. És per aquest 
motiu que, de cara a la 
formació integral dels 
seus alumnes, actes, 
com el DENIP, tenen una 
gran rellevància.

La plaça del Mercadal acollirà aquest 
divendres 9 el mercat de les Rebaixes

Mercat de les Rebaixes d’hivern

Diferents activitats del Dia de la Pau
a l’Escola La Noguera

Escola La Noguera

 L’escola La Noguera també 
va celebrar el dia de la Pau i 
la No-violència. Al matí van 
pensar i escriure els seus 
millors desitjos, els quals van 
penjar dins del símbol de la 
Pau a l’entrada de l’escola i 
van cantar tots junts una sèrie 
de cançons referents a la Pau. 
 A la tarda, l’alumnat de 
primària va participar en 
una de les set conferències-
tallers, amb l’objectiu que tot 
l’alumnat tingués un espai de 
diàleg, debat, opinió i escolta.

 Aquest divendres 9 de 
febrer, la plaça del Mercadal 
acollirà el segon Mercat 
de les Rebaixes d’hivern 
organitzat per l’Associació 
de Comerciants de Bala-
guer, que la setmana pas-
sada va organitzar el primer 
d’aquests dos mercats al 
passeig de l’Estació, amb la 
participació d’una trentena 
de parades, baàsicament 
de roba i calçats, tot i que 
també hi havia objectes 
de la llar i de regal, amb 
unes grans ofertes per tal 
d’incentivar al comprador 
a fer les últimes compres 
de material d’hivern a preus 
d’escàndol.

El passat divendres dia 2, el mercat es va celebrar
a la part alta del Passeig de l’Estació
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Classificació
Primera Catalana

1. San Cristóbal...........44
2. Martinenc ................39
3. Viladecans ...............37
4. Igualada ...................35
5. Sants ........................35
6. Almacelles ...............35
7. Andorra(-1) ..............33
8. Lleida B  ...................30
9. Borges ......................27
10. Sant Ildefons. ........25
11. Balaguer ............... 25
12. Rapitenca ...............24
13. Alpicat ....................24
14. Vista Alegre ...........21
15. Vilaseca(-1)  ...........19
16. Bellvitge .................16
17. Tortosa ....................15
18. Valls   ......................10

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Adrià ................. 11
2. Genís .................. 5
3. Mikel ................... 3
4. Putxi ................... 3
5. Joan .................... 2
6. Galcerán ............. 2
7. Pau ...................... 1
8. Gerard................. 1
9. Carlos ................. 1

 El centrecampista 
Carlos Martínez ha 
retornat a la titulari-
tat aquesta setmana, 
després que el dia del 
Borges aconseguís 
marcar un gol de falta 
directa que significava 
l’empat provisional 
davant l’equip local 
que  s’havia avançat 
en els primers minuts 
de penal.
 Putxi i Genís van 
acabar de fer la feina 
i aconseguien la victò-
ria en el derbi lleidatà 
per 1-3. Al Guinardó, 
només van poder re-
tallar diferencies als 
minuts finals.

Carlos Martínez

Propers encontres

18/01/2018  --  16,30 h.
Camp Municipal 

de Balaguer
Balaguer| San Cristóbal

El Balaguer guanya al Borges Blanques  
1-3 i perd davant el Martinenc per 2-1 

Malgrat fer un bon partit 
al Guinardó, els
balaguerins van encaixar 
dos gols en minuts que 
no van poder superar

Genís en una jugada d’atac

Joan i Trota lluitant una pilota

25/02/2018  --  12,15 h.
Camp Futbol Bellvitge
Bellvitge| Balaguer

 El Balaguer ha sumat 
tres punts en els dos partits 
consecutius fora de casa, 
davant Borges i Martinenc. 
En el derbi lleidatà es va 
emportar els tres punts en 
un partit en que els locals 
es van avançar en el mar-
cador gràcies a un penal 

28/01/2018

BORGES 1
BALAGUER 3
04/02/2018

MARTINENC 2
BALAGUER 1

assenyalat per unes mans 
de Trota al minut 6 de la 
primera part. El Balaguer 
no es va adormir i poc a poc 
va anar dominant el centre 
del camp i abans del des-
cans aconseguia empatar 
el partit amb un gol de falta 
de Carlos Martínez. Només 

començar la segona part, 
els balaguerins es van pro-
var amb el segon gol, obra 
de Putxi i va dedicar-se a 
defensar, i esperar l’oportu-
nitat d’una contra per matar 
el partit. Va deixar la pilota 
als homes de Joan Roca i 
abans del final una contra 
ben portada va acabar amb 
una rematada de Genís en 
el que va ser el definitiu 1-3 
pels balaguerins.
 El resultat és doblement 
bo ja que el goal average es 
favorable al Balaguer.
 D’altra banda, el passat 
diumenge el Balaguer ju-
gava al Guinardó contra el 
Martinenc, un dels gallets 
de la categoria. La primera 
part va ser molt igualada i 
va acabar amb empat a zero, 
però en el primer quart de 
la segona part, el Martinec 

va marcar dos gols en 5 
minuts, que van desorientar 
els balaguerins que només 
van poder retallar diferenci-
es al 86 amb un gol de Putxi.
 El proper diumenge, els 
balaguerins rebran a casa al 
actual lider, el San Cristóbal 
de Terrassa.
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 El passat dissabte 
3 de febrer, el Pavelló 
INPACSA de Balaguer 
va ser l’escenari,durant 
tot el matí, del XXVII 
Campionat Territorial de 
Bàsquet de la present 
temporada 2017-2018. 
 Organitzat per la 
delegació territorial de 
Lleida de la Federació 
ACELL, amb el suport 
de l’Ajuntament de Ba-
laguer, el Consell Comar-
cal de la Noguera, el Con-
sell Català de l’esport, la 
Diputació de Lleida, el 
Club Esportiu L’Estel de 
Balaguer, la Federació 
Catalana de Bàsquet R.T. 
Lleida, Creu Roja de La 
Noguera, Alemany i el 
C.B. Balaguer i amb la 
col·laboració de l’Obra 

181 esportistes participen al 
Territorial de Bàsquet ACELL 
celebrat a Balaguer

Un moment del Campionat de Basquet ACELL

Van participar un 
total de 12 clubs de 
Catalunya i Andorra, 
amb un total de 181 
esportistes

Social de la Caixa i Spe-
cial Olympics Catalunya 
va comptar amb la parti-
cipació de  181 persones 
amb discapacitat intel-
lectual de tota la provín-
cia de Lleida, de dotze 
clubs diferents, que van 
competir en diferents 
categories en funció de 
les seves capacitats. 
 El lliurament de pre-
mis va estar presidit per 
l’alcalde de Balaguer, 
Jordi Ignasi Vidal.

El sènior masculí del Club Basquet
guanya per 76-80 a la pista del Borges

Sènior femení del CB Balaguer

Ricard Viola del Pedala.cat, 18è en la cursa 
de 25 km d’esquí de fons de Puigcerdà

Ricard Viola

 El passat diumenge 28 
de gener, es va disputar la 
17a edició de la Puigcerdà 
Fons a l’estació de la Llosa 
situada al sud de França.
 La prova d’esqui  de 
fons (amb quatre distànci-
es: 25, 10, 5 i 2,5 km), que 
enguany va comptar amb 
la participació de l’esquia-
dor del C.E. Pedala.cat de 
Balaguer, Ricard Viola que 
va aconseguir una meritòria 
18a posició a la cursa de 25 
quilòmetres.

 L’Equip sènior masculí 
del Club Bàsquet Balaguer 
va aconseguir una important 
victòria a domicili en el 
derbi davant el Borges per 
76-80 que el col·loca en el 
tercer lloc de la classificació 
amb 11 victòries i 5 derrotes. 
Aquest dissabte rebran a 
casa al Vilaseca, un equip 
de la zona baixa.
 Per  contra ,  l ’equip 
sènior femení va caure a 
casa davant el Morell A per 
44-52, amb qui comparteix 
el lideratge de Primera 
Catalana amb 12 victòries 
i 4 derrotes.
 Aquest dissabte visitarà 
la pista del Cornellà.

Les noies van ser derrotades a casa per Morell A per 
44-52. Els dos equips comparteixen lideratge 
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 Àlex Espejo es pro-
clama sotscampió de 
Catalunya de Quadresis-
tència.
 E l  j o v e  p i l o t  d e 
quads es va proclamar 
sotscampió de Catalunya 
en  la  modal i ta t  de 
Quadres is tència  de 
la seva categoria, Q2. 
A Castellolí, Almenar, 
Masllorenç, Ravós del 
Terri i Bàscara és on es 
van celebrar les cinc 
carreres que formaven 
el campionat. 
 En quatre d’aquestes 
el pilot va aconseguir 
pujar al pòdium sumant 
així la puntuació que l’ha 
portat en aquest segon 
lloc de la classificació 
general.
 Aquest any l’Àlex 

El jove pilot Àlex Espejo
sotscampió de Catalunya de 
Quadresistència Q2

Àlex Espejo

En quatre de les cinc 
proves del campionat 
de Catalunya, Alex
Espejo ha pujat al 
podi

tornarà a disputar el 
campionat de Catalunya 
un any més i també 
part ic iparà a  nivel l 
nacional al campionat 
d’Espanya de Quadcross. 
 S i  t o t  v a  s o b r e 
rodes i compta amb 
p a t r o c i n a d o r s  q u e 
l ’a judin,  e l  p i lot  té 
moltes ganes de tornar 
a les terres franceses 
on va debutar al 2016 
per córrer al mundial de 
Quads a Pont de Vaux.

Barça Lassa i la selecció alemanya de 
futbol sala s’enfronten al Poliesportiu

Un moment del partit

 El passat dimarts 6 de 
febrer el Poliesportiu de 
Balaguer va acollir un partit 
de futsal entre els equips 
del F.C. Barcelona Lassa i la 
selecció alemanya.
 L’organització del partit 
a càrrec de l’EFS Balaguer 
Comtat d’Urgell s’emmar-
ca dins el conveni de col-
laboració que té aquesta 
entitat amb el F.C. Barcelona 
i que va realitzant actes du-
rant tota la temporada.
 Al partit hi van assistir 
molts joves de molts clubs 
de futbol sala de la província, 
així com escolars dels cen-
tres educatius de Balaguer 
que havien estat convidats 
per poder gaudir de l’espec-
tacle entre dos equips de 
primera fila mundial.

El partit es va disputar el passat dimarts 6 de febrer 
davant d’un pavelló ple de públic jove entre escolars 
i jugadors de diferents clubs de Lleida

La Mitja Marató de Balaguer 2017
guardonada com la millor de Catalunya

Milla de Balaguer

 L e s  d o s  c u r s e s , 
organitzades pels Runner’s 
B a l a g u e r,  h a  e s t a t 
premiades pel prestigiós 
p o r t a l  Ru n e d i a ,  w e b 
especialitzat en atletisme.
 El reconegut portal 
Runedia, dedicat a les 
curses que es realitzen 
arreu de l’estat espanyol, 
ha tret la llista de les millors 
curses que es realitzen a 
l’estat.
 Amb més de 53.000 
usuaris registrats i que 
tenen dret a vot, aquests 
han escollit les millors 
curses.
 La Mitja Marató de 
Balaguer 2017, ha sigut 
guardonada com la millor 
de tota Catalunya.
 La Milla Urbana Ciutat 
de Balaguer,  ha estat 
guardonada com la segona 
millor Milla a nivell estatal, 

per davant de la Milla 
Sarrià i de la Milla Sagrada 
Família.
 D e s  d e l  c l u b 
organitzador, no s’esperaven 
aquesta notícia i ha estat 
rebuda amb molta il·lusió i 
amb moltes ganes de seguir 

treballant per millorar 
any rere any les activitats 
esportives que celebren a 
la ciutat durant l’any, així 
poder encara millorar i que 
els corredors participants 
gaudeixin d’aquestes cites 
esportives.
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 El Balaguer Villart 
Logístic va aconseguir 
la novena victòria de la 
temporada al superar 
per un contundent 0-4 
el Rivas, que només va 
sumar un set davant de 
l’equip lleidatà.  Svetla-
na Gaidukova es va en-
carregar d’obrir el partit 
davant la local Pilar Mar-
tín, que amb prou feines 
va poder plantar cara a 
la jugadora lleidatana. 
Gaidukova es va impo-
sar per 0-3. Després del 
primer punt per al Bala-
guer, va saltar a la pista 
Jana Timina, que es va 
enfrontar a la veneçola-
na Luiselena Lukert. La 
representant del Rivas 
tampoc va poder fer res 
davant el potencial de 
Timina, que es va adju-

Nova victòria del Balaguer 
Villart Logístic de tennis taula 
davant el Rivas per 0-4

Club Tennis Taula Villart logístic

Les balaguerines
continuen en la zona 
alta de la classificació 
després de la novena 
victòria

dicar el segon punt per 
0-3. Natàlia Prosvirnina 
va encarrilar el triomf 
lleidatà amb el tercer 
punt, que va aconseguir 
davant de María Álva-
rez. 
 En el partit de dobles 
Svetlana Gaidukova va 
formar parella amb 
Timina, enfrontant-se 
a Lukert i Martín, que 
van superar per 1-3, en 
l’únic partit, en què les 
madrilenyes van poder  
sumar un set.

El Cub Excursionista Les Peülles fa una 
sortida al camí planer del Mont-roig

Sortida al Mont-roig

 El C.E. Les Peülles del 
Montsec ha repès la seva 
activitat. El passat 28 de gener 
van anar a conèixer el »camí 
planer del Mont-roig» recu-
perat recentment pel Centre 
Excursionista de Lleida.
 La ruta va consistir en pujar 
a l’ermita de Montalegre des 
de Les Fontanelles a Vilanova 
de la Sal i un cop allà anar 
a trobar el camí planer en 
direcció a Coll de Porta, per 
tornar carenejant pel cim del 
Mont-roig fins a Montalegre 
un altre cop i una agradable 
baixada cap a les Fontanelles.

La Mitja Marató de Balaguer es
celebrarà el diumenge 18 de febrer

Mitja Marató de Balaguer

 El diumenge 18 arriba la 
30a edició de la Villart Mitja 
Marató de Balaguer 2018, cita 
inaugural del circuit Mitges 
de Ponent, sota l’organització 
del CE Runner’s Balaguer.
 La prova es disputarà a 
partir de les 10.30 hores amb 
sortida i arribada a la plaça 
del Mercadal de Balaguer, i 
a més de la distància llarga 
de 21 kilòmetres, oferirà 
curses de 10 i de 5 kilòmetres. 
Dissabte a les 16.30 h, es faran 
curses infantils a la zona de 
l’estació d’autobusos.
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 Molt bons resultats 
al campionat català de 
natació Open Absolut i 
júnior d’hivern celebrat 
a les instal·lacions del 
CN Terrassa (piscina 
olímpica de 50 metres) 
amb 5 representants del 
CEN Balaguer.
 En categoria júnior 
femenina l’Ares Perera 
que aconseguí 1 medalla 
de bronze en els 1.500 
metres  lliures, 4a en els 
800 metres lliures, 5a en 
els 400 metres lliures, 7a 
en els 200 metres lliures, 
8a en els 100 metres lliures 
i 100 metres braça i 10a en 
els 50 metres braça, també 
tenim a la Núria Pallé 4a 
en els 1500 metres lliures, 
8a en els 400 metres estils, 

Nedadors balaguerins al català 
Open Absolut i junior d’Hivern

Nedadors balaguerins

9a en els 200 metres estils 
i 50 metres braça, i la Laia 
Palacín 9a en els 1500 
metres lliures.
 Destacar a les dos 
infantils Alexandra Papell 
i Aurembiaix Pifarré que 
han participat en categoria 
absoluta amb destacada 
actuació contra nedadores 
de nivell internacional.
 En aquesta categoria 
absoluta l’equip de relleu 
de 4 x 200 metres lliures 
(Ares, Núria, Aurembiaix 
i Laia) van aconseguir la 
plaça de finalista amb la 
8a posició. 
 Finalment destacar 
que el club va aconseguir 
la 12a posició catalana 
absoluta femenina i 13a 
posició a nivell de júnior.

Èxit de l’Escola d’Escacs del Balaguer al 
campionat provincial d’Escacs

Àlex Pedra, Joan Barri i Marc Vendrell

 Del 13 al 27 de gener es 
va disputar en el pavelló In-
pacsa de Balaguer el Cam-
pionat Provincial d’Escacs 
en les categories Sub-10 i 
Sub-12, fases prèvies per 
disputar el campionat de 
Catalunya 2018.
 El club d’Escacs Bala-
guer va presentar 9 joves 
jugadors, que durant les 3 
rondes van disputar 6 par-
tides a 75’ finish, destacant 
en categoria sub-10 en 
Joan Barri com a campió 
provincial, i en Marc Ven-
drell, sots-campió provin-
cial. En categoria sub-12 
destacà l’Àlex Pedra sots-
campió provincial.

Sergi Nunes i Antoni Carulla van
quedar segons a la Cursa de Sant Blai

Corredors del Runner’s Balaguer

 A la prova de 10 km, Ricard 
Pastó s’ha imposat en homes 
amb 31.55, seguit d’Antoni Ca-
rulla, 2n amb 33.22, i de Bernat 
Vaqué, 3r amb 33.26. En dones, 
triomf de Núria Duch, amb 
un crono de 39.55, pel davant 
de Luz Moreno, segona amb 
40.37, i de Noemí Aumedes, 
tercer amb 40.49.
 En 5 km., en homes el més 
ràpid ha estat Roger Gabarró, 
seguit del vigent campió de 
Lliga Ponent Eurosomni, Sergi 
Nunes, segon amb 18.08, i de 
Cesc Lacueva.

 Aquests tres jugadors 
han aconseguit plaça pel 
Campionat de Catalunya 
de les seves categories que 

es disputarà del 24 al 29 
de Març, i formen part del 
planter de l’Escola d’Es-
cacs del C.E. Balaguer.
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Temps perdut
C. G. A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Hi ha el que hi ha, i no 
hem de mostrar cap estra-
nyesa de tot el que anem 
veient, no deixen d’ésser 
fruits de la nostra pròpia 
i voluntària indiferència 
a quasi tot el que no ens 
afecti directament. Amb 
una classe política que 
necessitem i no tenim, es 
fan circular mentides per 
simular treballs que no 
es fan i voluntats de ser-
vir al poble que no hi són. 
Aquestes falses veritats les 
fan circular pels mitjans 
que tots coneixem i pel bo-
ca-orella tan clàssic. Quan 
un els escolta nota que el 
cos s’arqueja i no saps si 
és l’anunci d’una vomitera, 

o de ficar-te a riure.
 Des de la mort d’un 
fiscal general, que per ells 
va ser enverinat, a la del 
senyor que anant de cace-
ra el van liquidar amb un 
tret. Per alguns són veri-
tats. Quan s’atansa el final 
de mes, et fan saber que 
potser és la darrera pensió 
que cobraràs d’Espanya. 
Menys mal que no diuen 
que serà la Generalitat la 
pagadora.
 Quan es parla d’econo-
mia et diuen que Espanya 
està en bancarrota, i que 
els bons economistes es-
tan i estaran amb la Gene-
ralitat.
 En quan a Justícia So-

cial no cal ni parlar-ne els 
nostres serveis catalans 
donen treball i una total 
igualtat per a tots.
 Dels jutges no s’ho 
val ni citar-los, són ninots 
que fan el que els manen 
del Gobierno. Això sí, no 
cal, per aquests pregoners 
mentiders, que els facis 
un gest per aclarir la seva 
mala llet, no et faran ni cas 
doncs ells són els únics 
posseïdors de la veritat.
 Tot aquest treball que 
mitjançant els gossets bu-
terins de torn estan portant 
a terme els partits sepa-
ratistes ens fan veure (en 
somnis), una estranya pel-
lícula que si tingués èxit i 
realitat viuríem en un Glori-
ós Paradís. Però s’ha fallat 
per no saber plantejar-ho i 
ficar-hi al front a esvalotats 
i figures que no inspiren 

confiança i no saberen fer 
el que havien de fer; i era 
convocar eleccions.
 Ara van empentejant 
una porta ben tancada, i 
nosaltres cada dia estem 
més emboirats. Amb tant 
de temps de parlar i de 
dir nicieses sense to ni so, 
molts s’ha tragat l’ham que 
el Gobierno de España vol 
passar comptes a tots els 
catalans. No deu ser del tot 
cert i així es veu al món, per 
no dir sols Europa.
 El que es pot veure es 
que aquesta criatura que 
tenia un problemàtic futur 
com a PDeCat, desaparei-
xen i surtin amb un altre 
nom en les eleccions del 
21-12-17 pogués tornar a 
ser el primer partit de Ca-
talunya (comptes ben mal-
fets). Quan ERC canti la 
cançó que cantarà, faran 

mans i mànigues per no 
perdre el que s’han trobat. 
La serp del neguit i d’ins-
piració la tenen lluny, i pot 
ser premonitori, fins i tot, el 
lloc (?) de la possible resi-
dència d’aquell que somi-
ava ser president de l’Ítaca 
somiada: Waterloo. Ara 
caldrà veure si va de llo-
guer o de rellogat amb dret 
a cuina, doncs 500 metres 
quadrats de construcció 
donen per a molt.
 Amb tot tens una estra-
nya esgarrifança, al pensar 
que haguéssim pogut ser 
dirigits per un home amb 
tanta ànsia de protagonis-
me. Tan digitalitzat que el 
fa paregut al Trump. Però 
aquell dóna la cara i aquest 
l’esquena.

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

 Ja fa mesos vaig des-
cobrir a través d'internet 
'Anem a Mil', una iniciativa 
ciutadana molt interessant 
que té com a objectiu acon-
seguir un salari digne per a 
totes les persones que tre-
ballen al nostre país, con-
cretament d'un mínim de 
1.000 euros. El salari mínim 
fins ara estava establert 
per l'Estat espanyol en 
707,60 euros mensuals en 
14 pagues, que era del tot 
insuficient per viure, per a 

Anem a mil!
Jsep Ma Castells Benabarre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

una persona que treballava 
a jornada completa.
 Per aquest motiu sem-
bla que el govern central 
està planificant que aquest 
salari ascendeixi a la quan-
titat de 850 euros (a partir 
de l'any 2020). I això ho tro-
bo insuficient si ho compa-
rem amb la resta de països 
desenvolupats de la UE, 
que superen de llarg els 
1.000 euros de salari mínim 
interprofessional (SMI). 
 Que una persona tre-

balladora estigui en risc 
de pobresa a dia d'avui a la 
Unió Europea no és digne 
ni tampoc es pot tolerar. 
Per tant, les institucions 
haurien de reconèixer que 
alguna cosa no s'ha fet bé 
perquè la societat cada cop 
té més desigualtats, preca-
rietat, pobresa...
 Serà clau que el govern 
que es formarà a Catalu-
nya posi en marxa les po-
lítiques socials oportunes 
per conseguir que el crei-
xement econòmic arribi 
al conjunt de la societat i 
que iniciatives com 'Anem 
a mil' siguin aprovades al 
Parlament.
 Segons alguns experts, 

organismes i nombroses 
institucions la citada pro-
posta ciutadana té possibi-
litats de viabilitat i de fet, el 
Parlament de Catalunya ja 
s'ha pronunciat amb algu-
nes declaracions instituci-
onals en aquest aspecte. 
 'Anem a mil' té el su-
port de 109 ajuntaments 
que representen el 70% de 
la població de Catalunya i 
que han aprovat aquesta 
iniciativa.
Per tant ja comença a ser 
hora d'escoltar aquesta 
mena de propostes i mirar 
pels interessos de tota la 
ciutadania, per fer possible 
una Renda Garantida de 
Ciutadania per tothom, és 

a dir universal (RBU).
 D'altra banda crec que 
davant la taxa d'atur que 
tenim, les institucions hau-
rien de procurar repartir la 
feina amb una llei de dret 
al treball. I tothom no em 
refereixo a un percentatge 
alt, sinó a tota la població 
sense excloure'n cap per-
sona i fent una reducció 
del 50% de la jornada labo-
ral establerta a 8 hores, és 
a dir: limitar el treball a 20 
hores setmanals per cada 
treballador.

------------------------------------------
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 El Consell Comarcal 
de la Noguera s’ha aco-
llit un any més al Pro-
grama Treball i Forma-
ció, adreçat a persones 
aturades, preferentment 
de 45 anys o més, que 
havien exhaurit la pres-
tació per desocupació 
i/o subsidi o que eren 
beneficiàries de la renda 
mínima d’inserció. 
 D i n s  d ’ a q u e s t 
programa, el Consell ha 
contractat 5 persones 
durant 12 mesos i 13 
p e r s o n e s  d u r a n t  6 
mesos, per fer tasques 
d e  m a n t e n i m e n t  i 
sanejament i millora 
d’equipaments, d’espais 
i de serveis públics en 
els següents pobles de la 
comarca: Àger, Albesa, 

El Consell contracta 18
persones per treballar en
tasques de manteniment

Programa d’inserció

Els contractats
treballaran a la major 
part dels municipis 
de la comarca de la 
Noguera

Alòs de Balaguer, Artesa 
de Segre, les Avellanes 
i Santa Linya, Baldomà, 
B e l l c a i r e  d ’ U r g e l l , 
B e l l m u n t  d ’ U r g e l l , 
Camarasa,  Caste l ló 
de Farfanya, Cubells, 
Foradada, Gerb, Ivars de 
Noguera, Menàrguens, 
Montgai, Os de Balaguer, 
P e n e l l e s ,  P o n t s , 
Preixens, la Sentiu de 
Sió, Térmens, Tiurana, 
Torrelameu i Vallfogona 
de Balaguer.

L’Associació Salut Mental la Noguera 
valora positivament els actes del 2017

La Casa de Andalucia de Balaguer
organitza el Festival Flamenco al Teatre

Festival Flamenco

 L’ A s s o c i a c i ó  S a l u t 
Mental  la Noguera ha 
realitzat durant l’any 2017 
diverses act iv i tats  de 
sensibilització sobre Salut 
Mental. 
 El passat dia Mundial 
de la Salut anava dirigit a 
la Depressió, i per aquest 
motiu totes les xerrades 
que va realitzar l’entitat es 
van enfocar principalment 
en la Depressió i en segon 
terme en el Suïcidi i la resta 
de malalties mentals. El 
títol de les campanyes era: 
“La Depressió i el Suïcidi, 
trenquem el silenci”. Els 
actes es van fer a diverses 
poblacions de la comarca. 

 La Casa de Andalucia 
organitza el 4rt Festival Fla-
menco, amb l’actuació de 
diferents grups de les Terres 
de Ponent, com la Peña Fla-
menca Duende y Pureza i 
l’Instituto de Danza y Artes 
Escénicas Alexandra Jiménez 
el proper dissabte 17 partir de 
les 8 de la tarda, al Teatre Mu-
nicipal, presentat per Antonio 
Barranco.
 La bona acceptació de les 
edicions passades del Festival 
fan que enguany es celebri la 
quarta edició.

Una xarrada de Salut Mental al casal Lapallavacara

L’Associació valora molt positivament l’assistència i 
la participació als actes per part dels assistents
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El Servei d’Atenció a la Dona del Consell  
ha atès un total de 156 dones el 2017

 El passat dissabte 27 
de gener es va fer el sopar 
organitzat per la Confraria 
de Sant Antoni Abat, a un 
restaurant de la ciutat i 
com ja és tradicional es 
va fer el sorteig dels 4 pre-
mis. El premi de la sèrie A, 
d’un porc de 100 kg va ser 

pel número 3880. El premi 
de la Sèrie B, d’un cap de 
setmana a Madrid amb 
AVE va ser pel número 
2715. El premi de la sèrie 
C d’un televisor va ser pel 
número 2641, i la sèrie D 
d’un viatge a Mallorca pel 
2300.

La Confraria de Sant Antoni 
sorteja els premis d’enguany

Festa de Sant Antoni

Atenció a la Dona al Consell Comarcal

 El Servei d’Informació 
i Atenció a la Dona del 
Consell Comarcal de la 
Noguera va tancar l’any 
2017 amb un total de 156 
persones ateses, una de les 
quals un home. D’aques-
tes persones, 66 han rebut 
assessorament psicològic 
i 20 han utilitzat el servei 
d’assessorament jurídic. 
Atendre aquestes persones 
ha suposat fer un total de 
553 atencions al SIAD, 326 
al servei d’assessorament 
psicològic i 23 al jurídic.
 Les persones ateses 
per violència de gènere 
han estat 68, totes dones 
excepte un home. El perfil 
majoritari correspon a dona 
entre 19 i 45 anys, amb 
estudis no universitaris i de 
nacionalitat espanyola.

Les persones ateses per violència de gènere han 
estat 68, 67 dones i un home. El perfil majoritari 
correspon a dones d’entre 19 i 45 anys
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Anuncis breus classificats
VARIS
------------------------------------
VENTA de llenya, de 
diferents tipus. Fem el 
repartiment a domicili. 
Pregunteu preu i de-
maneu informació als 
telèfons: 677559592-
677559593 (Miquel 
Garrofé).
------------------------------------
COMPRO: monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes antigues, rellotges 
de totes les marques, 
àlbums de cromos, 
postals, fotografies 
antigues, còmics, lli-
bres antics, plomes 
estilogràfiques, nines 
Nancy, scalextrics, 
coberteries de pla-
ta i antiguitats. Raó: 
676803205.
-----------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
BALAGUER: lloguer 
de pisos, despatxos 
i places d’aparca-
ment. Raó telèfon: 
973443800.
------------------------------------
ES VEN casa de poble 
a Montgai, reformada. 
Amb 3 hab., a/a, cale-
facció i garatge 3 cot-
xes. Raó: 626715396-
619944254.
-----------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa, 2 habita-
cions. Lloguer de ma-
gatzem al c/ Sant Pere 
Màrtir i també lloguer 
de pàrquing de línia 
al c/ Noguera Pallare-
sa. Raó:  973447752-
639920281.
---------------------------------------

LLOGUER de pàrkings 
tancats davant Col-
legi Vedruna Bala-
guer. Informació per-
sonalitzada al telèfon: 
973450555.
-------------------------------------
O P O R T U N I T A T 
55.000 euros!! Tres 
cases unides a la pla-
ça Major de Vilano-
va de la Sal, 350 m2. 
Ideal per a turisme 
rural. A reformar ín-
tegrament. Truca i 
informa’t sense com-
promís: 639772265.
-----------------------------------
ES LLOGA pàrking amb 
porta automàtica al c/ 
Bellcaire de Balaguer. 
Raó: 973446072 (deixar 
missatge al contestador 
o trucar de nit).
--------------------------------------- 

ES LLOGA local comer-
cial de 32 m2, al c/ Gi-
rona (Balaguer). Amb 
aigua, llum, porta d’alu-
mini i vidre i reixa. Raó: 
667476172.
---------------------------------------

TREBALL
-----------------------------------
BERONI INFORMÀ-
TICA busca persona 
per departament Help-
desk. Requisits: Grau 
enginyeria informàtica 
o Grau mitjà/superior 
aplicacions informà-
tiques. Coneixements 
Office/Administratius. 
Carnet Conduir. Dispo-
nibilitat viatjar. Interes-
sats enviar currículum 
a pilar@beroni.com
-----------------------------------

PROFESSORA nativa 
dóna classes particu-
lars d’anglès. Classes 
de conversa, en grups 
organitzats o bé clas-
ses particulars. De-
mana informació so-
bre horaris, sense cap 
compromís. Comença 
ja a aprendre l’anglès!! 
Raó: 650422582.
-----------------------------------
S’OFEREIX adminis-
trativa, amb experièn-
cia. Mitja jornada. Raó: 
667006886.
-----------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció 
de breus classificats, 
adreceu-vos a les nos-
tres oficines al c/ Sant 
Lluís, 36-38 altell o bé 
trucant al 973448273.
------------------------------------
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

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 973455286

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

ALGERRI

GÁLLEGO-REÑÉ 973426189

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

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. DOLSET- 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 

Horari de trens
SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
06.58 (1) 07.24
08.15 (4) 08.41 
08.18 (5) 08.44
10.08 (1) 10.34
11.15 (2) 11.41
12.08 (7) 12.34
14.07 (7) 14.33
14.08 (2) 14.34
16.22 (8) 16.48
16.23 (7) 16.49
16.37 (4) 17.03
17.58 (5) 18.24
18.08 (4) 18.34
20.03 (4) 20.29
20.07 (5) 20.33
20.37 (3) 21.03
21.43 (7) 22.09
22.02 (2) 22.28
22.29 (6) 22.55

BALAGUER LA POBLA
05.52 (4) 07.00
08.15 (1) 09.22
11.15 (2) 12.22
15.31 (7) 16.38
17.31 (8) 18.38
17.56 (3) 19.03
19.51 (6) 20.58

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
05.25 (4) 05.52
06.20 (1) 06.47
07.47 (1) 08.25
09.05 (1) 09.32
10.47 (2) 11.20
11.10 (7) 11.37
13.30 (1) 13.32
15.05 (7) 15.32
15.30 (2) 15.32
17.05 (5) 17.32
17.30 (4) 17.57
19.05 (5) 19.32
19.25 (4) 19.52
21.05 (7) 21.32
21.30 (2) 21.42

LA POBLA BALAGUER
07.08 (4) 08.15
10.08 (2) 11.15
13.00 (7) 14.07
15.15 (8) 16.22
15.30 (4) 16.37
19.00 (5) 20.07
19.30 (3) 20.37
21.22 (6) 22.29

(1) Tots els dies.
(2) Tots els dies excepte dissabtes.
(3) De dilluns a dijous feiners.
(4) De dilluns a divendres feiners.

(5) Dissabtes, diumenges i festius.
(6) Només circula divendres feiners.
(7) Només circula els dissabtes.
(8) Només circula diumenges i  festius.

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                              dl. a ds.
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                                    dg.
20.25                                “                                           dl. a ds.
06.10                         TÀRREGA                                 dl. a db.
06.50                                 “                                           dl. a db.
07.50      “                       dl. a dv.
12.00                                 “                                           dl. a db.
14.00                                “                                           dl. a db. 
19.30      “ dl. a db.
06.30      LLEIDA dl. a dv.
07.15 “ dl. a dv.
07.40 “ dl. a db.
07.45 “ dl. a db.
07.48 “ dl. a db.
07.55 “ dm./dc./dv.
08.00 “ dl./dj./dv.
09.10 “ dl. a db.
09.15 ” dl. a dv. 
09.53 ” dissabtes
10.45 “ diumenges
10.50 “  dl. a dv.
12.00 “  dl. a dv.
13.10 “  dl. a dv.
14.55 “  dl. a dv.
15.15 “ dl. a dv.
15.18 “ dl. a dv.
15.23 “ dl. a dv.
17.30 “ dl. a dv. + dg.
17.53 “ diumenge
18.00 “ dissabte
19.15 “ dl. a dv.
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50                             “                                                     diari
12.00                          ALBESA                              ds. mercat
13.35 SOLSONA                   dl., dm., dj., dv.
16.35 “ divendres
09.20                     PONTS                                           diari 
13.35 “                                           dl. a dv.
16.35   “                                      divendres  
16.50           “ diari
19.10  “                                           dl. a dv.

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI 
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
08.05 de dilluns a divendres 
08.45 diari
08.50 diari
09.10 de dilluns a dissabte
09.15 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
10.05 de dilluns a divendres
11.10 de dilluns a divendres
11.15 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
12.35 de dilluns a dissabte
13.00  de dilluns a divendres
13.40  de dilluns a divendres
13.45  de dilluns a divendres
14.10  de dilluns a divendres
14.15 de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 diari
18.30 de dilluns a dissabte
18.35 de dilluns a dissabte
20.00 de dilluns a divendres + diumenge
20.05 de dilluns a divendres + diumenge
20.15 de dilluns a divendres
20.20 de dilluns a divendres

** Els horaris de bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al 
webs: www.alsa.es . Actualitzat el 24/11/2017.

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

DEMANI’NS
PRESSUPOST

De les 8 de la tarda de l’1 de febrer a les 8 de la tarda del 8 de febrer  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 8 de febrer a les 8 de la tarda del 15 de febrer  MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 15 de febrer a les 8 de la tarda del 22 de febrer  ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 22 de febrer a les 8 de la tarda de l’ 1 de març  DOLSET

** Els horaris de trens canvien constantment. Aconsellem confirmar horaris al 
web www.fgc.cat .Horaris de trens actualitzats el 22/01/18.
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