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 Vallfogona de Balaguer va tancar el cicle de xarrades 
sobre la campanya ‘Què s’amaga dins les pantalles?’ 
desenvolupada a la Noguera pel Consell Comarcal i ASPID. 
Segons els estudis fets a l’Estat espanyol, aproximadament 
el 97% dels joves d’entre 12 i 20 anys utilitza Internet 
habitualment i, d’aquests, un 70% ho fa com a mínim una 
hora i mitja diària. D’aquests darrers, un 5-6% en faria un 
ús abusiu. Donat que a la demarcació de Lleida hi ha, 
segons dades de l’Idescat, uns 37.600 habitants en aquesta 
franja d’edat, podem concloure que aproximadament uns 
1.127 joves lleidatans podrien estar utilitzant Internet de 
manera abusiva. 
 En relació als aparells tecnològics, els estudis indiquen 
que el més utilitzat és el telèfon mòbil. Així, el 90% dels 
joves utilitzaria el mòbil diàriament i, d’aquest, un 14% ho 
faria servir més de 30 hores setmanals (en el cas de Lleida, 
serien uns 5.592 joves). El següent aparell tecnològic més 
utilitzat és l’ordinador. 
 En relació a les activitats més habituals, els estudis 
indiquen que és freqüent escoltar música, xatejar, jugar, 
buscar informació concreta i utilitzar el correu electrònic, 
mentre que el mòbil s’utilitzaria principalment per jugar i 
xatejar amb els amics. 
  Aquestes són algunes de les conclusions presentades 
en el decurs de l’acte de balanç de la campanya «Què 
s’amaga dins les pantalles?» desenvolupat avui dijous a 
Vallfogona de Balaguer. La campanya, portada a terme 
entre l’octubre de 2017 i el febrer d’enguany a la Noguera, 
ha estat desenvolupada pel Consell Comarcal de la 
Noguera —que l’ha finançat— i l’Associació de Paraplègics 
i Discapacitats Físics de Lleida (ASPID). Un total de 80 
persones han participat en les sessions del programa. 
 La innovadora campanya, que ha consistit en quatre 
sessions fetes en diverses poblacions de la comarca, té 
l’objectiu de combatre les addiccions socials facilitades per 
les noves tecnologies (compres per Internet, jocs d’atzar 
on line, cibersexe, videojocs, mòbil i a les xarxes socials, 
entre altres). 
 Internet té enormes avantatges però alhora també 
planteja riscos per la seva pròpia idiosincràsia, per això 
és vital conèixer molt bé l’entorn on es mouen els nostres 
fills per poder educar-los adequadament. I és exactament 
en educació on més feina i recursos s’han de destinar. 
Si volem que els nostres fills disposin de la informació 
necessària per navegar d’una manera segura a internet és 
imprescindible trencar la bretxa digital generacional que 
existeix entre pares i fills, educadors i alumnes.

Els perills de les xarxes
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 El passat diumenge 
de Carnestoltes, des de 
primera hora del matí, 
14 cuineres de l’Asso-
ciació Dona Rural i el 
gastrònom Josep Maria 
Morell van iniciar la coc-
ció de l’Olla en congre de 
Balaguer, una de les no-
vetats del Carnestoltes 
d’enguany i que va tenir 
força acceptació per part 
dels assistents.
 El congre és un peix 
que s’asseca a les cos-
tes gallegues i que des 
de l’Edat Mitja es va fer 
força popular durant la 
Quaresma en gran part 
de les terres de l’interior 
ja que era la manera 
de menjar peix durant 
aquesta època de l’any.
 Balaguer va acollir la 
Fira del Congre des de 
1610 fins a principis del 
segle XX. Una fira que va 
arribar a durar fins a vint 
dies i que provenia a tota 
la comarca d’aquest peix 
sec, caracteritzat pels 

Es van repartir un total de 
400 racions de l’Olla amb 
congre de Balaguer

14 cuineres de
l’Associació Dona 
Rural i Josep Maria 
Morell van preparar la 
menja carnavalesca

seus forats, necessaris 
pel seu bon secatge i pel 
seu peculiar gust.
 El Museu de la No-
guera va presentar el 
projecte de recuperar 
aquest plat que s’ha anat 
perdent  en les darreres 
dècades.
 En total es van re-
partir 400 racions, aca-
bant-se les quatre cas-
soles que es van elaborar 
davant la mirada curiosa 
dels balaguerins que 
participaven al Carnes-
toltes. Una novetat en 
la festa d’enguany que 
donada la bona accep-
tació per part del públic, 
de ben segur que tindrà 
continuïtat.

Més de vint comparses van protagonitzar 
el Carnestoltes d’aquest any

Carrossa “Catalunya tiene un color especial”

 Un total de 23 compar-
ses i  7 carrosses van par-
ticipar en les dues rues del 
Carnestoltes dels Congres 
de Balaguer, celebrat els 

El diumenge al matí va tenir lloc la 
gran rua infantil de Carnestoltes

Comparsa de l’Escola Mont-roig, La xurreria

 A la Rua infantil del 
diumenge al matí, amb 
concentració a les 11 a 
davant de l’Estació de trens,  
hi van participar un total 
de vuit comparses i quatre 
carrosses, que van desfilar 
des del passeig de l’Estació 
fins a la plaça del Mercadal, 
on es van donar els premis 
del concurs de comparses 
i carrosses en modalitat 
infantil i on els esperava 
el grup d’animació infantil 
“Mira que sé fer!” de la 
Companyia els Cascallonis.
 Una gran rua, on les 
comparses i  carrosses 
escolars i de les Ampes 
de les escoles, es van 
disfressar per gaudir d’un 
mati de carnestoltes pensat 
pels més petits.
 Els guanyadors, pel que 
fa a carrosses, van ser Un 

món de fantasia (Escola 
La Noguera); Els Barrufets; 
(Col·legi Vedruna) i  El 
Castell (Escola Pia).
 El Premi a la carrossa 
més plural va ser per a 
Habitants del Món. 
 Pel que fa als premis de 

les comparses, el primer 
premi va ser per La Xurreria 
(Escola Mont-roig), el segon 
Els caragols (Llar d’Infants 
Patufet) i el tercer, per “El 
meu primer dibuix” d’un 
col·lectiu que no era de cap 
escola. 

passat dies 10 i 11 de febrer. 
 Dissabte van ser 15 
comparses i 3 carrosses 
les que van desfilar fins al 
pavelló Molí de l’Esquerrà, 

on enguany la novetat era 
la sortida de la rua des de 
la plaça del Mercadal.
 A l’arribar al pavelló 
es va donar els premis del 
concurs de comparses i 
carrosses en modalitat 
adult. Els guanyadors van 
ser en carrosses «E-gipsy 
King» i «Catalunya tiene 
un color especial», amb 
uns premis de 300 € i 200€ 
respectivament.
 P e l  q u e  f a  a  l e s 
comparses, el 1r premi a 
la comparsa més animada 
va ser va ser la “Festa 
Mexicana”,  la  segona 
“Lleure Estel”. La primera 
comparsa guanyadora 
va ser  “Las reinas de 
corazones”, la segona “Les 
Deeses de Gel” i la tercera 
“Vikings”. 

El grup de cuineres i Josep Maria Morell
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Punts d’interès:

Punt d’informació ubicat al vestíbul 
de l’escola.

S’oferirà servei de guarderia a l’aula 
de P2, per als infants i més menuts.

Laboratori: Alumnes de 2n d’ESO fent 
alguna activitat d’experimentals.

Aula de tecnologia: els alumnes de 
3r i 4t d’ESO fent alguna activitat de 
Tecnologia i Robòtica.

Aula d’Informàtica 1a planta: Alum-
nes de cicle superior de primària.

Aula d’Informàtica 2a
planta: Alumnes de 1r d’ESO.

Pavelló i pista esportiva:
s’oferiran jocs i esports per
tots els nens i nenes
assistents.

A les 13.30h s’oferirà un petit
aperitiu per als assistents al
menjador escolar.

Et convidem a
conèixer l’escola i
el nostre projecte...

Etapa/Cicle                              Aula

Llar d’Infants (1-2 anys)              P1 - Planta Baixa

Educació Infantil (3-5 anys)         P5 - 1a planta

Educació Primària                       6è - 2a planta

Educació Secundària                   4t ESO - 2a planta
Durant el matí s’oferiran vàries sessions
informatives on presentarem els nostres projectes i metodologies d’ensenyament-aprenentatge.
Es farà una sessió per cada Cicle-Etapa a les 12.30h.

Coneix també el nostre Departament Psicopedagògic i d’atenció a
la diversitat, juntament amb el projecte ATEAC, un pla específic de
reeducació orientat a atendre individualment el dèficit d’atenció i/o
els trastorns d’aprenentatge (dislèxia, disfàsia, discalcúlia).
Es farà una sessió informativa ÚNICA a les 13h, a l’aula de 1r d’ESO del segon pis.

Projecte Plurilingüe (anglès, francès i alemany), Projecte Digital, Robòtica,
Pla lector, Pla TAC, Pastoral, Voluntariat, i molt més...

L’escola també ofereix una reunió informativa per a totes les famílies de 6è de Primària que l’any vinent han d’escolaritzar els seus fills i filles 
a l’Educació Secundària Obligatòria. Serà el proper dimarts dia 6 de març, a les 20.30h.

Vine i informa’t, i si vols concerta una entrevista per telèfon al 973 445 727,
per email a balaguer@escolapia.cat, o bé entrant a http://preinscripcio.escolapia.cat
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Nou punt d’informació turística a l’edifici 
annex a l’església de Santa Maria

Edifici mudèjar

 L’ajuntament de Bala-
guer ha enllestit les obres 
de reforma de la part inferi-
or de l’edifici Mudèjar annex 
a l’Església de Santa Maria, 
uns treballs que permetran 
que l’edifici es converteixi 
en un punt d’informació 
turística, segons ha explicat 
l’alcalde Jordi Ignasi Vidal. 
 La reforma de l’edifici 
mudèjar forma part de la 
primera fase del projecte 
per millorar l’accessibilitat 
del turisme cultural a la 
ciutat. Ara queda pendent 
el carrer Santa Maria, el hall 
del Museu, el pàrquing per 
a autocaravanes, la falda 
de Santa Maria i una part 
d’enllumenat de la muralla.
Tots aquests projectes 
s’inclouran en el pressupost 
d’aquest 2018.

També s’arreglarà el hall del Museu, el carrer Santa 
Maria, el pàrquing de caravanes i part de
l’enllumenat de la muralla medieval de la ciutat

El CEI Balaguer ofereix el programa 
“Consolida’t” a joves emprenedors

CEI Balaguer

 El  CEI de Balaguer 
vol donar a conèixer el 
programa Consolida’t, que 
ofereix assessorament 
i  a c o m p a n y a m e n t 
i n d i v i d u a l i t z a t  p e r 
c o n s o l i d a r  i  e n f o r t i r 
iniciatives emprenedores. 
 E l  p r o g r a m a  n o 

l ’o fere ix  e l  propi  CEI 
sinó que l’imparteixen el 
Col·legi d’Economistes de 
Catalunya i l’Associació 
Multisectorial d’Autònoms 
de la Província de Lleida, 
intregrada dins la COELL.
 El programa té una 
durada de 12 mesos i 

està adreçat a autònoms, 
m i c r o e m p r e s e s  i 
exautònoms.
 U n a  d e  l e s  j o v e s 
emprenedores responsable 
d’unes de les empreses, 
Agrosolucions 2.0, que hi 
ha actualment al CEI de 
Balaguer, l’Àfrica Peitx, va 
participar l’any passat al 
programa Consolida’t i en fa 
una valoració molt positiva. 
L’Àfrica Peitx recomana 
el programa Consolida’t 
als joves emprenedors i 
assegura que a ella haver-lo 
fet li ha servit per adquirir 
nous coneixements que 
ja ha posat en pràctica 
a  l a  s e v a  e m p r e s a , 
Agrosolucions 2.0, una 
empresa d’assessorament 
a agricultors en temes 
com ajuts, assegurances i 
projectes.

 El mercat del conte 
infantil de Balaguer, 
l’Encontats, que tindrà 
lloc el 15 d’abril, vol 
potenciar enguany la 
feina dels il·lustradors. És 
per això que el programa 
d’actes d’aquest 2018 es 
repartirà en tres dies. En el 
primer els protagonistes 
seran els bibliotecaris, en 
el segon els il·lustradors 
i el tercer dia serà una 
jornada lúdico-festiva 
adreçada a les famílies. 
 D’altra banda, la 
biblioteca Margarida de 
Montferrat de Balaguer 
ha ampliat el termini de 
presentació dels treballs 
del tercer Certamen 
de Narrativa Breu, una 
iniciativa que pretén 
potenciar la creativitat 
en el camp de la literatura 
infantil i juvenil i que 

Tercer certamen de narrativa 
breu de cara a la propera
edició de l’Encontats 2018

Encontats de l’any passat

L’Encontats d’enguany 
vol potenciar la feina 
dels il·lustradors,
ampliant a tres dies 
aquest mercat

s ’emmarca d ins  de 
l’Encontats, el mercat del 
conte infantil. Les obres 
es poden presentar fins 
al 23 d’aquest mes.
 Segons la mateixa 
Núria Arbós, el nivell 
i  la  qual i tat  de les 
obres presentades les 
últimes edicions ha 
estat força alt i confia 
que també enguany els 
joves escriptors donin 
mostra del seu talent. El 
tema dels dos primers 
certàmens estava basat 
en les emocions.
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 La línia de tren Lleida 
- La Pobla creix un 72% 
en nombre de viatgers 
l’any 2017. El servei, 
gestionat per FGC, ha 
tancat l’any amb més de 
190.000 usuaris i confirma 
la tendència a l’alça en el 
volum de passatgers.
 El servei ferroviari de 
la línia Lleida-La Pobla, 
de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya 
(FGC), ha guanyat un 72% 
d’usuaris el 2017, xifra 
que confirma la tendència 
a l’alça iniciada des que 
es van posar en servei 
els nous combois que 
donen servei a la línia. En 
xifres absolutes, el 2017 
s’ha tancat amb 191.475 

El Tren de la Pobla ha
aconseguit tenir més de 190 
mil usuaris durant l’any 2017

Tren de la Pobla

Aquesta xifra
representa un 72% 
més que l’any 2016 
i espera arribar als 
300.000 l’any 2020

viatgers, el que suposa 
un increment de 80.234 
usuaris respecte el 2016.
 Els mesos amb una 
major afluència d’usuaris 
van ser el juliol i l’octubre, 
amb 18.929 i  17.635 
viatgers, respectivament. 
Per estacions, Lleida-
Pirineus, Balaguer i La 
Pobla de Segur són les 
que van captar un major 
nombre de clients.
  A q u e s t  a u g m e n t 
certifica la bona acollida 
del nou model de gestió 
integral aplicat per FGC 
a la línia Lleida-La Pobla 
des del juliol de 2016. De 
fet, l’any 2016 l’augment 
de viatgers també va 
ser significatiu, amb un 
augment respecte el 2015 
de prop del 85%.
 L’objectiu és continuar 
oferint un ser vei de 
qualitat i competitiu 
per superar els 300.000 
usuaris l’any 2020, segons 
forns de Ferrocarrils de la 
Generalitat.

L’Ajuntament ofereix un servei
d’orientació laboral per aturats

Sessió informativa

 L’ A j u n t a m e n t  d e 
B a l a g u e r  o f e r e i x  u n 
nou servei d’orientació 
laboral i acompanyament 
a la inserció adreçat a 
persones en situació d’atur 
o en recerca d’una millora 
laboral.
 L e s  p e r s o n e s  q u e 
accedeix in  en  aquest 
p r o g r a m a  r e a l i t z a r a n 
s e s s i o n s  i n d i v i d u a l s 
i  grupals  d’or ientació 
professional  i  mi l lora 
competencial.
 El programa planteja  
u n a  m e t o d o l o g i a  d e 
treball en xarxa i, alhora, 
u n  a s s e s s o r a m e n t 
i  a c o m p a n y a m e n t 
personalitzat que permeti 
afrontar el repte de recerca 
de feina amb més garanties 
d’èxit. 

Les persones rebran sessions individuals i grupals 
d’orientació professional i millora competencial a 
través d’un treball en xarxa

L’Escola Vedruna visita les instal·lacions 
de la deixalleria comarcal de Balaguer

Visita a la deixalleria

 Els alumnes de 3r i 4t de 
primària de l’Escola Vedruna 
de Balaguer han visitat les 
instal·lacions de la deixalleria 
comarcal de Balaguer i el 
dipòsit controlat de residus 
municipals de la Noguera, 
que gestiona el Consell Co-
marcal de la Noguera. 
 Les tècniques de medi 
ambient del Consell han fet 
una visita guiada als dos grups 
en la qual els han explicat 
la utilitat i el funcionament 
d’aquestes instal·lacions de 
gestió de residus.
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 Des de l ’Àrea de 
Serveis Socials del Consell 
Comarcal de la Noguera 
amb el suport de la 
Diputació de Lleida, el juny 
de l’any 2017 es va iniciar 
el Programa Milpeus, 
Servei de Polseres QR, 
adreçat a col·lectius 
vulnerables perquè, en 
cas d’emergència, a través 
d’una polsera amb un 
codi es pot identificar 
la persona que la porti 
i  contactar amb les 
persones de contacte 
i / o  a m b  e l s  s e r v e i 
d’emergències. 
 Fins a final d’any 
s’havia gestionat el 
lliurament de 250 polseres 
a persones majors de 75 

250 persones porten la
polsera del programa Milpeus
impulsat pel Consell Comarcal

Programa Milpeus

El programa amplia 
el servei a tots els 
majors de 65 anys, ja 
visquin sols o
acompanyats

anys que viuen soles 
o acompanyades per 
algú major de 65 anys, 
o a persones amb una 
discapacitat superior al 65 
%.
 A partir del gener de 
2018 els requisits per tenir-
hi dret canvien i la poden 
sol·licitar totes aquelles 
persones majors de 65 
anys, independentment 
de si  v iuen soles o 
acompanyades, i aquelles 
persones que tenen una 
discapacitat superior al 
65%. 
 Per tal que tota la 
població que en pot ser 
beneficiària conegui 
el  programa, es fan 
xerrades als casals d’avis 
i als ajuntaments de la 
comarca per explicar 
els Serveis Socials del 
Consell Comarcal de la 
Noguera i especialment 
el Programa Milpeus. 
 Aquest programa té 
l’objectiu d’afavorir les 
persones vulnerables.

La Cúpula Gustum al servei dels alumnes 
de primària dels centres educatius

Cúpula Gustum

 Aquest dijous i divendres, 
la Cúpula Gustum s’instal-
larà al col·legi Àngel Guimerà 
de Balaguer, i serà visitada 
per alumnes del cicle superior 
d’educació primària de totes 
les escoles de la ciutat.
 La Cúpula Gustum és 
un projecte educatiu que té 
com a objectiu donar valor 
al producte agroalimentari 
produït al territori i apropar 
els alumnes de cicle mitjà 
i superior al món rural 
i  ensenyar-los com es 
produeixen els principals 
aliments. La cúpula Gustum 
té contingut audiovisual 
360º immersiu, gràcies al 
qual els nens i nenes podran 
submergir-se dins un forn 
de pa, sentir caure la llet 
acabada de munyir o deixar-
se envoltar pel primer raig 
d’oli d’oliva verge extra. 

La Cúpula Gustum s’instal·larà aquesta setmana a 
l’escola Àngel Guimerà on hi estarà un parell de dies 
per ser visitat per alumnes de tots els centres

Els regants demanen que es retardin les 
obres de la carretera Bellcaire-Linyola

Bellcaire

 Les  comuni tats  de 
regants de Linyola i Bellcaire 
d’Urgell han sol·licitat al 
departament de Territori i 
Sostenibilitat ajornar l’inici 
de la via que uneix aquestes 
dos poblacions, l’LP-3322, 
previstes per d’aquí a dos 
mesos, perquè els treballs 
no afectin la campanya de 
regadiu.
 Han sol·licitat que part 
d’aquests treballs es duguin 
a terme passat l ’estiu 
perquè els cultius no es 
vegin afectats.
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 Dimarts 13 de febrer 
el Consorci Grup d’Acció 
Local Noguera Segrià 
Nord va participar  en la 
sessió formativa «Agents 
d’innovació territorial» 
dins del projecte de coo-
peració «Start-up Rural», 
organitzada a Solsona 
per l’Agència per la Com-
petitivitat de l’Empresa 
(ACCIÓ) de la Generalitat 
de Catalunya amb la col-
laboració de l’Associació 
d’Iniciatives Rurals de 
Catalunya (ARCA).
 A d r e ç a d a  a l s 
Grups d’Acció Local 
de Catalunya (GAL), 
ACCIÓ van explicar-
l o s  e l s  p r o g r a m e s 
e n  a s s e s s o r a m e n t 
i  i n n o v a c i ó  q u e 
desenvolupa per a les 
empreses de territoris 
rurals,  i  van buscar 
conjuntament possibles 

El Grup d’Acció Local Noguera-
Segrià Nord participa al
projecte “Start-Up Rural”

Sessió informativa

Van participar a la 
sessió informativa 
celebrada a Solsona 
el passat dimarts 13 
de febrer

punts de col·laboració 
e n t r e  A C C I Ó  i  e l s 
diferents GAL per poder 
implementar aquests 
programes i així poder 
donar  supor t  a  les 
empreses del món rural 
per tal que esdevinguin 
més competitives, ja que  
des d’ACCIÓ consideren 
que els GAL han de 
jugar un paper clau en 
el  desenvolupament 
rural com a màxims 
c o n e i x e d o r s  d e l s 
seus territoris i bons 
avaluadors de les seves 
possibilitats.

Sessió de seguiment de la dinamització 
turística de la Noguera

Consell Comarcal

 El consell comarcal de 
la Noguera acull una sessió 
de seguiment i avaluació 
de l’estratègia amb els 
empresaris turístics del 
territori. 
 La dinamització del 
turisme és un dels quatre 
objectius de l’estratègia 
territorial per al període 2014-
2020, sorgida del procés 
participatiu que va dur a 
terme el Grup d’Acció Local 
(GAL) Noguera Segrià Nord 
durant el primer semestre 
del 2015.

El proper 2 de març s’inicia la nova
temporada del Parc Astronòmic Montsec
 Divendres 2 de març co-
mençarà la desena tempo-
rada del COU, del Parc As-
tronòmic Montsec, amb una 
previsió de 33.000 visitants, el 
mateix nombre de persones 
que en 2017, i que va supo-
sar el rècord absolut en els 
nou anys de funcionament 
del COU. Aquest any hi ha 
previst una sèrie d’iniciatives 
com la nova Exposició (1 de 
juliol) o les activitats del 10è 
Aniversari (28 i 29 de juny), a 
més de les novetats del Cicle 
de Música sota les Estrelles 
(de juny a novembre) i el 5è 
Festival d’Astronomia del 
Montsec (l’11 al 14 d’octu-
bre), entre d’altres. Parc Astronòmic del Montsec

La previsió per aquesta nova temporada és de 
33.000 visitants igualant la temporada anterior
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 L’Associació Respira 
Terres de Lleida estrena 
local  a  la  ciutat  de 
Balaguer.
 E s  t r a c t a  d ’ u n a 
entitat laica i  sense 
ànim de lucre que té 
com a objectiu promoure 
i aportar consciència 
e n  e l s  p r o c e s s o s 
d ’ a c o m p a n y a m e n t , 
de mort i de dol en la 
societat. Respira neix de 
la necessitat de treballar 
la  prevenció  en e ls 
diferents àmbits de la 
vida: l’escola, la família, 
la sanitat.
 Respira Terres de 
Lleida està formada per 
un grup de professionals 

L’Associació Respira Terres de 
Lleida obre un local a la
capital de la Noguera

Presentació del local Respira Terres de Lleida a Balaguer

És una entitat laica 
sense ànim de lucre 
que promou
l’acompanyament en 
casos de mort i dol

procedents del Servei 
de Suport en el Dol de 
Ponent  amb una visió 
molt més amplia, real i 
enriquidora de la mort i 
del morir.
 El que pretén sobretot 
l ’ e n t i t a t  é s  d o n a r 
resposta a les necessitats 
d ’ u n a  s o c i e t a t  q u e 
h a  d ’ a f r o n t a r  u n a 
experiència de pèrdua i 
mort sovint silenciada, 
e s t i g m a t i t z a d a  o 
ev i tada però també 
incidir en la prevenció 
abans que es produeixi 
aquesta pèrdua i evitar, 
d’aquesta manera, els 
dols patològics.
 R e s p i r a  o f e r e i x 
serveis d’assessorament 
a  l e s  f a m í l i e s , 
d ’ a c o m p a n y a m e n t 
h o s p i t a l a r i , 
a c o m p a n y a m e n t  a l 
procés de dol, atenció 
familiar i també s’ofereix 
la possibilitat de fer un 
enterrament civil. 

Vallfogona tanca les xerrades, 
“Que s’amaga dins les pantalles?”

Xarrada, “Que s’amaga dins les pantalles?”

 Vallfogona de Balaguer ha 
tancat les diverses sessions 
de la campanya ‘Què s’amaga 
dins les pantalles?’ desenvolu-
pada a la Noguera pel Consell 
Comarcal i ASPID. 
 Segons els estudis 
fets a l’Estat espanyol, 
aproximadament el 97% dels 
joves d’entre 12 i 20 anys 
utilitza Internet habitualment 
i, d’aquests, un 70% ho fa 
com a mínim una hora i mitja 
diària. D’aquests darrers, un 
5-6% en faria un ús abusiu. 
Donat que a la demarcació 
de Lleida hi ha, segons dades 
de l’Idescat, uns 37.600 
habitants en aquesta franja 
d’edat, podem concloure que 
aproximadament uns 1.127 
joves lleidatans podrien estar 
utilitzant Internet de manera 
abusiva.

Dels diferents estudis s’extreu que a la província de 
Lleida hi ha més de 1.100 joves que estan utilitzant 
internet de manera abusiva

Cubells instal·la el nou parc de salut i
mobilitat per practicar esport a l’aire lliure

Cubells

 L’Ajuntament de Cubells 
ha finalitzat la construcció del 
Parc de Salut i mobilitat. Es 
tracta d’una zona d’oci on la 
gent de totes les edats podrà 
practicar l’esport a l’aire lliure, 
amb una àrea destinada a 
l’activitat física que compta 
amb diversos elements 
destinats a que els habitants 
de la població puguin dur a 
terme exercicis gimnàstics. 
Així amplia la seva oferta 
lúdico-esportiva que s’afegeix 
a les instal·lacions ja existents.
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Celebració de la jornada “Turisme a les 
estrelles” per potenciar l’astroturisme

 La dinamització del turis-
me és un dels quatre objec-
tius de l’estratègia territorial 
per al període 2014-2020, 
sorgida del procés partici-
patiu que va dur a terme el 
Grup d’Acció Local (GAL) 
Noguera Segrià Nord durant 
el primer semestre del 2015. 
Per tal de donar compliment 
a les actuacions emmarca-
des dins d’aquest objectiu 
i realitzar una sessió de 
seguiment i avaluació de 
l’estratègia amb els empre-
saris turístics del territori, es 
va desenvolupar el passat di-
mecres dia 31 de gener una 
jornada sota el títol «Turisme 
a les estrelles». 
 Durant la jornada es va 
fer èmfasi en la importància 
d’aprofitar les oportunitats 
que ens brinda el territori Participants a la Jornada

Jornada en la que hi van participar els empresaris 
turístics del territori, celebrada el passat dimecres 
31 de gener presidida per Concepció Canyadell

i la d’implicar-se en els 
processos participatius 
perquè entre tots definim el 
territori que volem.
 Es van repart i r  als 
allotjaments turístics de 
la Noguera i el Segrià 
N o r d  l e s  g u i e s  d e 
tematització d’establiments 
d ’ a s t r o t u r i s m e  i  e l s 
planisferis. Salvador K. 
Ribas, els va explicar com 

PAM

afavorir l’astroturisme al 
territori. Josep Vilajoliu i 
Anna Pauls, van destacar 
la importància del turisme 
astronòmic i l’avantatge 
competitiu que aporta 
al territori la certificació 
Starlight, sense oblidar els 
atractius que disposa la 
zona. Gemma Cortada va 
repassar les actuacions fetes 
per dinamitzar el turisme.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Barcelona, 1970. A les 
acaballes del franquisme, 
la ciutat no té res a veure 
amb les primeres dècades 
del segle: revoltes universi-
tàries, alliberament sexual, 
repressió policial i una cul-
tura compromesa amb la 
lluita contra la dictadura. 
Josep Carner torna de l’exi-
li amb la memòria devasta-
da després de més de tren-
ta anys d’absència. A Lluís 
Miralles li encarreguen que 
acompanyi i ajudi el poeta 
durant la seva estada a 
Barcelona. El retorn de 
l’exiliat és una concessió 
innecessària al règim? A 
poc a poc, la presència de 
Carner esdevé incòmoda. 
Miralles, que n’és un testi-
moni inusitat, aprofita l’en-
càrrec per gaudir d’unes 
setmanes de llibertat fora 
de  casa i per viure una in-
tensa relació amorosa.
 L’obra és alhora un 
magnífic retrat del poeta en 
la seva vellesa, una sucosa 
radiografia de la burgesia 
catalanista d’Òmnium que 
el va fer tornar i una vivaç 
crònica dels últims espe-
ternecs d’un règim, des de 
la perspectiva d’un estudi-
ant de Dret que rep l’encàr-
rec d’acompanyar Carner i 
la seva dona durant les set 
setmanes que va durar la 
seva estada a Catalunya. 

 A Kodiak, als con-
fins del món, ningú no 
pregunta pel passat i un 
estrany lligam fraternal 
s’estableix entre els que 
embarcaran i sortiran a 
pescar el bacallà negre, 
els halibuts o el cranc. La 
Lili, sense haver pescat 
mai abans, en formarà 
part. A canvi, però, de sot-
metre’s a les subtils lleis 
no escrites que regeixen 
les relacions entre els ho-
mes a bord i a la rutina de 
les jornades de pesca, du-
rant les quals portarà al 
límit l’endurança del seu 
cos menut: dormir a terra, 
la sal que crema la pell, 
seguir clavant el ganivet 
al ventre llis dels peixos, 
fascinar-se pel  cor que 
encara bat i engolir-lo.
 A partir de les seves 
pròpies experiències com 
a pescadora a Alaska, 
Catherine Poulain ens 
ofereix una novel·la èpica 
que eleva les gestes quo-
tidianes d’éssers mar-
ginals a la categoria de 
mite. Homes herois que 
planten cara a les ona-
des o que lluiten amb les 
enormes preses que cal 
esbudellar quan són al 
mar; confosos i ingenus 
quan són a terra, vençuts 
per l’alcohol i els propis 
somnis.
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Retorn
Autor: Carles Casajuana
Gènere: Novel·la

 Crictor explica la in-
creïble història d’una 
serp que arriba a una pe-
tita ciutat francesa com a 
regal d’aniversari a ma-
dame Bodot de part del 
seu fill, un estudiós dels 
rèptils a Àfrica. Després 
d’assegurar-se que la in-
quietant serp no és veri-
nosa, madame Bodot es 
dedica a cuidar-la com a 
qualsevol altra mascota, i 
fins i tot la porta a l’escola 
on és mestra, davant l’ale-
gria dels seus alumnes. 
Però no només els nens 
i nenes estan contents 
amb la serp protagonista 
del conte, sinó que tot el 
poble de seguida li agafa 
afecte ja que sempre està 
disposada a ajudar a tot-
hom que ho necessiti. 
 El text i les il-
lustracions armonitzen 
perfectament i expliquen 
com Críctor es deixa esti-
mar, i es mostra dòcil com 
si fos un gos.
 Són divertides les es-
cenes que expliquen al 
llibre de la serp quan està 
al llit, o fent la comba, o 
inclús fent de lliscador 
pels nens... Una serp que 
no dubta en ajudar a la 
seva ama si es troba en 
perill, que és per això que 
el condecoren i un parc 
rep el seu nom.

L’home de mar
Catherine Poulain 
Gènere: Novel·la

Críctor
Autor: Tomi Ungerer
Gènere: Infantil

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

Indesinenter
Ràtzia

Un altre cop, comença a fosquejar la tarda. 
Sospiten maltempsades i es diuen entre ells,
com és que en tot la força, és sempre dels dolents.
Ningú insinua res, només les cares parlen.

És l’ai de la memòria que surt del fons dels anys:
S’aferren al seu nord, brandant velles banderes,
i afermen veritats en veure que ensopeguen
un altre cop amb gent que no els han volgut mai.

Pateixen vots i veus farcides de mentides
que arrasen com allaus durant tantíssims dies,
negant-los la raó que el temps els ha donat.
 
Així és aquest mal temps que ja mai més s’oblida, 
com ara aquest hivern amb innocents vides,
patint impius turments, d’arrel dictatorial.
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Balaguer organitza un curs de guies
turístics per atendre el servei a la ciutat

 Durant les properes 
setmanes tindrà lloc al 
laboratori del Museu de 
la Noguera un taller de 
restauració de petites 
antiguitats familiars, un 
taller que des del Museu 
han anomenat “La caixa 
de ma padrina”.

 L’objectiu és la sensi-
bilització envers els petits 
objectes familiars que 
estan en desús però que 
formen part de la història 
de les famílies i que, en un 
moment donat, poden il-
lustrar aspectes concrets 
de la vida quotidiana.

Taller de restauració de petits 
objectes al Museu de la Noguera

Taller “La Caixa de ma padrina”

Balaguer

 L’ajuntament de Bala-
guer organitza un curs de 
guies turístics per reforçar 
el personal que actualment 
s’encarrega d’atendre les 
visites que rep la ciutat.
 El curs està adreçat a 
persones amb disponibilitat 
de temps, sobretot durant 
els caps de setmana, que 
tinguin com a mínim el 
batxillerat. No importa si 
treballen en altres feines o 
si estan estudiant. 
 L’ajuntament aprovarà 
un document que regularà 
el funcionament dels guies 
turístics. Per convertir-
se en guia les persones 
inscrites hauran de superar 
el curs alhora que també 
es valorarà que coneguin 
llengües com l’anglès, el 
francès, l’alemany o l’àrab.

Es valorarà sobretot que els participants al curs 
tinguin coneixements de llengües com l’anglès,
francès, alemany, o l’àrab
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Classificació
Primera Catalana

1. San Cristóbal...........45
2. Viladecans ...............40
3. Martinenc ................39
4. Igualada ...................38
5. Almacelles ...............38
6. Andorra ....................36
7. Sants ........................36
8. Lleida B  ...................33
9. Borges ......................30
10. Sant Ildefons. ........28
11. Balaguer ............... 26
12. Rapitenca ...............24
13. Alpicat ....................24
14. Vista Alegre ...........21
15. Vilaseca  .................20
16. Bellvitge .................16
17. Tortosa ....................15
18. Valls   ......................13

Golejadors del 
C.F. Balaguer

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

 Amb el compli-
ment del tercer par-
tit de sanció d’Adrià 
Fernández, Genís, Put-
xi i Víctor van ser els 
encarregats de marcar 
els tres gols al líder, 
el Sant Cristóbal, que 
només havia encaixat 
dos gols en els darrers 
vuit partits disputats. 
Genís i Putxi van ser 
dos dels jugadors més 
actius davant els ega-
rencs, i Víctor estre-
nava la seva targeta 
golejadora, dedicant el 
gol al seu germà Yeray.

Víctor

Propers encontres

25/02/2018  --  12,15h.
Camp Municipal 

de Bellvitge
Bellvitge| Balaguer

04/03/2018  --  16,30h.
Camp Municipal de 

Balaguer
Balaguer| Vilaseca

El Balaguer aconsegueix empatar a tres 
gols davant el líder, el San Cristóbal

Els balaguerins es van 
avançar dues vegades 
en el marcador, però es 
van quedar amb un home 
menys al minut 64

Isaac busca sorprendre la defensa contraria

Genís molt actiu durant el partit

 El Balaguer aconse-
gueix un meritori empat 
contra el líder en un partit 
en què els locals van me-
rèixer la victòria per joc i 
per punt d’honor. Els homes 
que entrena Jordi Belló van 
sortir decidits a mossegar 
sobre el terreny de joc i al 
minut 6 es van avançar al 

04/02/2018

MARTINENC 2
BALAGUER 1
18/02/2018

BALAGUER 3
SAN CRISTOBAL 3

marcador amb gran jugada 
de Genís i un Putxi molt 
atent durant tot el partit li 
va prendre la cartera al seu 
defensor i va xutar a boca 
de canó marcant el primer 
de la tarda.
 Però poc va durar l’ale-
gria local ja que Mario, de 
falta directa va enviar la 

pilota per l’escaire lluny de 
l’abast d’Alfred, dos minuts 
més tard.
 El Balaguer no va abai-
xar els braços i va agafar el 
control del partit, molt ferm 
en defensa i jugant al con-
traatac arribaria el segon 
gol del Balaguer, aquest 
cop obra de Genís que va 
rematar de cap creuat.
 Amb el 2-1 es va arribar 
al descans amb un equip lo-
cal dominant i creant perill 
davant el porter egarenc. 
 En el segon temps les 
coses seguien igual que a 
la primera, fins que en el 
56, Mario, una altra vegada 
de falta directa enganyava 
Alfred i marcava el gol de 
l’empat.
 El Sant Cristòfol va apro-
fitar la seva superioritat per 
donar la volta al marcador 

al 72, amb un gol en pròpia 
porta de Jordana.
 Però en el 76, Víctor va 
aprofitar una falta lateral 
treta per Genís per rematar 
al primer pal el seu primer 
gol de la temporada, que va 
dedicar a Yeray.
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 El passat cap de set-
mana el Balaguer Villart 
Logístic va obtenir una 
còmoda victòria a casa 
davant l’equip gallec de 
l’Oroso Abanca per 4 a 1.
 En el primer partit 
Svetlana Bakhtina es 
va imposar amb molta 
facilitat a Núria Castro 
per 3 a 0 (11-3, 11-1, 11-
3). En el segon, Anna 
Biscarri va caure davant 
Olaya Cea per 1 a 3 (3-
11, 11-6, 8-11, 7-11). Per 
la seva banda Natalya 
Prosvirnina no va tenir 
problemes davant la 
maltesa Sascha-Marie 
Genovese a qui es va 
imposar per 3 a 0 (11-
6, 11-2, 11-3), posant el 
marcador general en un 
2 a 1 favorable a les de 
casa.
 En el dobles, Svetlana 

El Balaguer Villart Logístic no 
passa problemes per superar 
l’Oroso Abanca per 4-1

Svetlana Bakhtina

El proper dissabte 24 
de febrer les
balaguerines rebran 
a casa a l’Irun Leka 
Enea

i Natalya van fer un altre 
contundent 3 a 0 sobre 
Cea i Genovese (11-1, 
11-3, 11-3). I finalment, 
Svet lana va  acabar 
l’encontre per la via 
ràpida amb un nou 3 a 
0 sobre Olaya Cea (11-1, 
11-4, 11-4), i el 4 a 1 al 
marcador general.
 Ara l’equip balaguerí, 
que està a la part alta 
de la classificació de la 
lliga, haurà d’esperar fins 
el dia 24 de febrer en que 
rebrà a casa a l’Irun Leka 
Enea, 

Balaguer acull el Duatló Kayak Cross 
puntuable pel campionat de Catalunya

 E l  passat  d issabte 
17 de febrer al matí uns 
140 palistes d’arreu de 
la geografia catalana i 
espanyola, van participar 
a l  5 è  D u a t l ó  K a y a k 
Cross de Balaguer, prova 
considerada Campionat 

de Catalunya d’aquesta 
modalitat on els palistes 
van haver de fer un tram 
de cursa a peu i un altre 
en piragua. El campionat 
absolut se’l va emportar el 
palista del CP Castelldefels 
Albert Liberal, seguit del 

Sortida de la cursa a peu femenina

Piraguisme al riu Segre

banyolí Marc Serra i del 
basc Oihan Sayar, del KE 
Santiagotarrak d’Irún. 
 Per la part femenina, es 
va proclamar campiona de 
Catalunya Aurora Figueras 
del  CN Banyoles amb 
un final disputat amb la 
lleidatana Ares Izard del 
Sícoris Club i seguides de 
la també banyolina Anna 
Valderas. Pel que fa als 
clubs lleidatans, el Sícoris 
Club va aconseguir un 
total de 19 medalles, l’AP 
Balaguer 7 medalles i tant 
el Kayak Mitjana com el 
CN Lleida 2 medalles. En la 
classificació per clubs, va 
guanyar el CN Banyoles. En 
segona posició va quedar 
classificat el Sícoris Club 
i en tercera posició el CP 
Castelldefels.
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 Les Trail Running Sè-
ries Lleida es posaran en 
marxa el 18 de març amb 
la seva cita inaugural, 
la Trail Vall d’Àger, orga-
nitzada per l’Associació 
Esportiva Ekke amb la 
col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Àger. La prova ja 
ha obert inscripcions. 
 La cita arrancarà a les 
10 del matí i oferirà dos 
recorreguts: el de la Trail 
pròpiament dita, amb 19 
kilòmetres i 1.250 metres 
de desnivell positiu, que 
puntuarà per a les TRS, i 
el de la Mini Trail, amb 12,5 
kilòmetres i 800 metres 
de desnivell positiu. Els 
dos recorreguts tindran 
sortida i arribada al 
càmping Vall d’Àger. 
 Atès que la prova 
t r a n s i t a  p e r  z o n e s 
d’alt interès ecològic, 
l’organització preveu en 
el reglament mesures per 
tal que els corredors i els 

La Trail Vall d’Àger posarà
inici a les Trail Running
Lleida el proper 18 de març

Les Trail Running 
Series Lleida estan 
organitzades per 
l’Associació Esportiva 
EKKE i l’Ajuntament

mateixos organitzadors 
t i n g u i n  c u r a  d e 
la natura.   
La Trail Vall d’Àger és 
u n a  p r o v a  e x i g e n t 
físicament, per la qual 
cosa és necessari que 
els participants estiguin 
en bona forma física per 
afrontar-la. Transcorre 
gairebé exclusivament 
per camins de muntanya, 
dels quals una part són 
camins amb un terreny 
de difícil progressió. 
 L ’ A s s o c i a c i ó 
Esportiva Ekke Lleida 
és l’organitzadora de 
les Trail Running Sèries 
Lleida.

Bons resultats dels nedadors balaguerins a 
la lliga catalana aleví celebrat a Mollerussa

Nedadors balaguerins

Els joves esportistes de la capital de la Noguera van 
fer un meritori paper aconseguint diferents podis i 
una mínima per l’estatal en 100 lliures

Nou repte de Raül Arenas per recaptar 
fons sota el lema “Sempre endavant”

Raül Arenas

 El passat 31 de gener en 
un acte celebrat a la Sala 
d’actes de l’Ajuntament 
de Térmens, l’atleta Raül 
Arenas va presentar el seu 
nou projecte solidari sota el 
lema “Sempre Endavant”, 
a l’alcaldessa Concepció 
Cañadell i a tots els veïns 
que hi van assistir.
 L’ A j u n t a m e n t  d e 
Térmens ha expressat el 
seu suport a aquest nou 
repte solidari, que aquest 
any vol recaptar fons per a 
finançar el tractament de 
la Laura Galan, una nena 
de Térmens que pateix una 
lesió cerebral. Amb aquest 
objectiu, l’atleta targarí 
assumeix el desafiament 
de fer corrent el trajecte de 
180 quilòmetres que separa 
el Port de la Bonaigua 
de Tàrrega. Es tracta del 
segon repte solidari de Raül 

Arenas, ja que l’any passat 
el corredor ja va aconseguir 
recaptar 3.000 euros a favor 
de diferents projectes de 
l’Associació Alba. 
 Els diners es recaptaran 
amb la venda de samarretes 
solidàries i la venda dels 
tiquets per a diferents 

s o r t e j o s  d e  m a t e r i a l 
esportiu, dinars o sopars 
en restaurants, cistelles 
solidàries, etc. Amb aquest 
diners vol ajudar la Laura, 
una nena d’11 anys de 
Térmens (la Noguera) que 
segueix un tractament als 
Estat Units. 

En la 5a Jornada de la 
Lliga Catalana Aleví disputat 
a les instal·lacions del CN 
Mollerussa, l’equip balaguerí 
va tornar a destacar.

En la Lliga Aleví 2006 
destacar en categoria 
masculina 2a posició de 
l’Arnau Pifarré en els 200 
braça i en els 200 papallona, 
en aleví 2005  la 1a posició 
per en Giulian Alecsandru en 
els 200 papallona, 1a posició 
per Jaume Pallé en els 200 
braça i l’Íker Ruíz 4t en els 
200 papallona i en aleví 2004 
tenim  3r en David Galán en 
els 200 braça.

En el relleu de 4x50 
masculí 3a posició i el 
femení 5a posició. Destacar 
també la mínima estatal de 
l’Aurembiaix Pifarré en els 
100 lliures.

Trail Vall d’Àger
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La 30a Mitja marató de Balaguer reuneix 
850 atletes en les diferents modalitats

 El circuit de les Mitges de 
Ponent es va posar en marxa 
aquest diumenge amb la 
celebració de la Villart Mitja 
Marató de Balaguer. La cita  va 
aplegar 850 participants (500 a 
la Mitja, 200 a les curses de 5 i 
10 kilòmetres i 150 a les curses 
infantils) i ha tingut com a 
guanyadors Abderrahim El 
Jaafari i Carolina Sánchez. 
També hi va haver curses 
de 10 kilòmetres, que han 
tingut com a guanyadors 
José Luis Blanco i Noemí 
Aumedes, i de 5 kilòmetres, 
amb Bashir But i Anna Bové 
com a vencedors. Aquestes 
dos darreres distàncies eren 
puntuables per a la Lliga 
Ponent Eurosomni.
 La d’enguany era una 
edició ben especial per a la 
Mitja Marató de Balaguer, ja 
que era la 30a. Tres dècades 

Entrada de Abderrahim El Jaafari

Amb la prova de Balaguer s’inicia el circuit de les 
Mitges de Ponent que es va endur Abderrahim El 
Jaafari i Carolina Sánchez

d’història, doncs, per a una 
cursa organitzada pels 
Runners Balaguer amb el 
suport de l’Ajuntament de 
la capital de la Noguera, i 
que amb el retorn a la 
plaça Mercadal com a punt 
de sortida i d’arribada ha 
recuperat el caliu que li dóna 
un indret emblemàtic i cèntric 
com és aquest.
 A la prova reina, en homes 
Abderrahim El Jaafari (La 

Un moment de la cursa

Sansi) s’ha endut el triomf 
amb un temps d’1.09.00, 
una marca guanyadora però 
que no li ha permès batre el 
rècord de la priva, que tenia ell 
mateix en 1.04 i que li hauria 
atorgat un premi de 250 euros. 
L’han acompanyat al podi 
Noureddine El Hachoumi 
(Medilast Lleida), segon 
amb 1.12.16, i Antoni Carulla 
(Runners Balaguer), tercer 
amb 1.12.41.
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 El proper diumenge 
11 de març, el Centre 
E x c u r s i o n i s t a  d e 
Balaguer organitza un 
itinerari geològic pels 
boscos de Poblet, a la 
Conca de Barberà.
 Una sortida circular, 
assequible, ja que té un 
recorregut de 8 km i 385 
metres de desnivell, on 
es podrà descobrir un 
espai catalogat com a 
Paratge Natural d’Interès 
Nacional.
 Vora el Monestir de 
Santa Maria de Poblet, 
es pot trobar racons d’alt  
valor patrimonial històric 
i natural. La geologia, 

El Centre excursionista
prepara una sortida pel proper 
11 de març

Centre excursionista de Balaguer

Una de les sortides 
del CE Balaguer per 
aquest mes de març, 
és a la zona dels
boscos de Poblet

la  flora i la fauna tan 
característiques de la 
zona fan que aquest 
emplaçament sigui únic 
a Catalunya, diferent als 
nostres voltants.
 La Torre del Moro i 
de l’altiu Roc de Ponent 
o Pic de l’Àliga (906 m), 
gegants granítics que 
s’aixequen enmig dels 
boscos de la vall de 
Castellfollit, als peus 
d’una antiga mina.
 També es podrà veure 
els Frares Encantats, 
unes màgiques agulles 
de conglomerat, que com 
les de Montserrat, han 
servit també per inspirar 
en contes i llegendes.
 Q u a l s e v o l  d u b t e 
sobre la ruta, us podeu 
i n f o r m a r  a l  C e n t r e 
E x c u r s i o n i s t a  d e 
Balaguer, amb seu al 
Casal Lapallavacara (el 
penúltim dijous de cada 
mes de 21 a 22 h).

Importants victòries dels dos equips 
sèniors del Club Bàsquet Balaguer

Club Bàsquet Balaguer

 L’equip sènior femení 
del Club Bàsquet Balaguer 
va aconseguir una impor-
tant victòria davant el Sant 
Ignasi A per 54-46 i continua 
coliderant la classificació 
juntament amb el Joventut 
Les Corts B i el Grup Barna 
A amb 14 victòries i 4 derro-
tes en la Primera Catalana. 
El proper cap de setmana 
visitaran la pista del Valls.
 D’altra banda, el sènior 
masculí també es va impo-
sar per 67-75 a la pista del 
Basquet Cambrils i es col-
loca tercer de la classifica-
ció del seu grup de tercera 
catalana, amb 13 victòries i 
5 derrotes.
 Aquest dissabte rebran 
al poliesportiu de Balaguer 
a la Salle de Reus, on s’es-
pera a l’afició per animar.

Els dos equips sèniors del club de la capital de la 
Noguera estan ocupant llocs de privilegi en les
respectives classificacions de lliga

Curs formatiu per formar part del grup de 
Diables de Balaguer Bèsties Feréstegues

Diables de Balaguer

 El  grup de Diables 
d e  B a l a g u e r  B è s t i e s 
Feréstegues organitza un 
nou curs per formar part 
del grup de Diables de 
Balaguer.
 Tots els interessats 
majors de 18 anys  podran 
realitzar el curs tant de 
percussió com de diables el 
proper dissabte 3 de març, 
al casal Lapallavacara a 
les 17 h. Les inscripcions 
o consultes es poden fer a: 
besties.ferestegues@gmail
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Manifest fundacional del Col·lectiu 
Llibertat
Col·lectiu Llibertat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ciutadans i ciutadanes 
de Balaguer, avui ens pre-
sentem en societat. 
 Som  el “Col·lectiu Lli-
bertat” un col·lectiu de gent 
que no tenim més intenció 
que mostrar, tantes vega-
des com calgui, el nostre 
rebuig i la nostra  indigna-
ció davant la política colo-
nialista i arbitrària que està 
portant a terme l’Estat es-
panyol contra les legítimes 
aspiracions del poble cata-
là. 
 El nostre primer motiu 
de protesta és l’empreso-
nament de persones inno-
cents. 
 Els tribunals espanyols 
s’han inventat els delictes 
pels quals els han empreso-
nat. Per acusar-los de rebel-
lia cal que hi hagi violència i 
sap tothom que no s’ha vist 

més violència que la que la 
policia espanyola i la Guàr-
dia Civil van fer contra nos-
altres. El govern espanyol, 
però, ha fet als Jordis, a 
l’Oriol Junqueras i al Quim 
Forn, responsables de la vi-
olència. Violència extrema. 
 Ara els tenen a la presó 
perquè no han deixat de ser 
independentistes i perquè 
estan disposats a seguir 
defensant les seves idees. 
De la gent que estan a la 
presó per defensar les se-
ves idees, se’n diu presos 
polítics. Aquí i a l’altra pun-
ta de món. Ho sap tothom. 
Però els  tertulians i perio-
distes a sou del règim, que 
són majoria en els mitjans 
de comunicació espanyols, 
callen o directament aplau-
deixen. 
 Nosaltres protestem, 

ordenadament, educada-
ment,  però protestem.  
També hi ha qui ens de-
mana que no fem res, que 
ens comportem de manera 
“normal”. No es pot dema-
nar normalitat mentre hi 
hagi presos polítics. Això 
seria demanar-nos compli-
citat amb l’opressor, amb 
el botxí, i per aquí no passa-
rem.
 La nostra protesta pot 
tenir més o menys èxit i pot 
ser de més o menys profit, 
però sempre serà la protes-
ta ferma, decidida i serena, 
d’unes dones i uns homes 
que no volem permetre que 
ningú es pensi que som 
còmplices de la injustícia.  
 Un govern de lladres, 
una màfia que es permet 
amenaçar, també, els fills 
dels nostres representants, 
no es mereix més que la 
nostra reprovació.  Per això 
protestem.
 Companyes, companys 
Visca la Llibertat,  Visca la 
República i Visca Catalu-
nya. (Creat el 15/02/2018).

El ocaso del Carnaval
Bartolomé Fernández
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Recuerdo con triste-
za cuando nos reunía-
mos por la tarde en la 
Estación de Renfe, las 
comparsas, charangas, 
carrozas y nos dirigía-
mos  paseo abajo hasta 
la Plaza Mercadal, con 
ambiente y mucha gen-
te, música, tirando cara-
melos y confeti. Era una 
fiesta. Por la noche en el 
pabellón a bailar y pasar-
lo bien.
 Ahora salimos desde 
la plaza, de noche, con 
frío, hasta el pabellón y 

Visca l’entusiasme
C. G. A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Amb els anys que tinc 
fa anys que sé que de l’es-
tupidesa humana no es co-
neixen els límits. Ho va dir 
l’Einstein. I cada dia que la 
meva vida va consumint em 
va ratificant l’encertada de 
l’observació. Hi ha molta 
gent que no havent treba-
llat mai, està empalmada 
a internet massa hores. Li 
entren al seu cap tota clas-
se de missatges. Certs i no 
certs. Falsos com un duro 
sevillà, i projectes i desitjos 
sense calibrar ni per un mo-
ment les possibilitats que hi 
pot haver de fer-los realitat i 
portar-los al dia a dia de la 
vida.
 No es pot donar la culpa 
a ningú del seu curt discer-

niment. Massa desitjar no 
deixa d’ésser un somni i ja 
vindrà el despertar. Mil ad-
vertències del confusionis-
me d’internet estant dits i 
escrits. Cal parlar amb gent 
que ha treballat a dins d’Eu-
ropa per poder saber que a 
tot arreu “couen faves”. La 
varietat de contractes que 
hi ha. Els horaris. Les feines, 
i la quantitat de “pardals” 
que són tan abundosos com 
el nostre país. No cal parlar 
de les distàncies que han de 
recórrer cada dia per anar al 
treball. Doncs els lloguers, 
igual que aquí, quan més 
lluny, més barats són.
 Escriure dels somiats, 
no sempre per qui, amb 850 
euros a partir del 2020, és 

per fer cas a Don Quijote, 
quan diu, que en una avi-
nantesa semblant, “a largo 
plazo me lo fiais”. 
 Avui quan l’economia 
empresarial va exportant 
amb bons guanys i cada dia 
sens diu que el futur és pro-
metedor i per l’altre costat 
sen’s diu que el deute públic 
no disminueix,  i per un altre 
costat veiem com la prima 
de risc, per sort o bona ges-
tió, va baixant. S’ha de reco-
nèixer que econòmicament 
el Gobierno l’ha encertada, 
sacrificant-nos a tots per por 
a una inflació descontrolada.
 Els 850 euros al 2020 se-
ran tan curts per a viure com 
ara els 707,60. i tenir com a 
comparança a la resta d’Eu-
ropa, s’ha de citar sempre 
noms d’estats i nacionetes. 
Per que un pot prendre com 
a guia Estats que de sempre 
han estat davant nostre en 

tot, principalment amb una 
Investigació i una Qualitat 
innegable.
 Malgrat que sembla que 
els municipis cada dia tin-
dran més protagonisme en 
la vida diària que vagin a mil 
o a dos mil una colla ampla 
(109), que aprobin o passin 
de llarg d’uns acords, es pot 
malpensar que tenen pre-
sent unes eleccions i fan un 
populisme atractiu per mol-
ta gent que res els hi costa. 
Massa sovint es diuen ruca-
des inofensives però agra-
dables d’escoltar i aprobar. 
I aquest 70% de la població 
són representats al número 
total però no a la realitat.
 Només cal afegir que 
les institucions haurien de 
procurar un repartiment del 
treball, per aconseguir la 
Renta Garantida de Ciuta-
dania  de tothom. Fa pocs 
mesos a Suïssa es fa fer un 

referèndum legal per saber 
l’opinió dels seus habitants 
vers aquest tema, i el resul-
tat va ser del tot negatiu. Hi 
ha unes preguntes a fer; es 
pot suposar el que diran els 
empresaris, que són els que 
creen treball? Els mil euros 
somiats al treballar sols la 
meitat de les hores, seran 
1000 o 500?.
 I sense preguntar-ho a 
ningú em podria dir algú si 
tots voldrien treballar, veien 
el que es veu a Balaguer per 
no anar més lluny; mòbils 
que semblen centrals elèc-
triques, tabac americà a la 
butxaca i capricis de Super 
a la boca, per no dir cotxe. 
Realment aquest bonisme 
el paguem massa car, i es-
sent terra d’acollida enca-
ra el pagarem més car. Al 
temps per veure-ho. Ara sols 
ens resta que cridar ben fort, 
Visca l’entusiasme!.

de allí para casa.
 Por la noche gran baile 
de disfraces en un pabe-
llón casi vacío con la mitad 
de la gente disfrazados.
 Tema premios: antes 
era en metálico, ahora te 
ingresan el dinero del pre-
mio en una cuenta banca-
ria y en la declaración de la 
renta te quitan la mitad.
 Creo que se tiene que 
hacer algo para que la fies-
ta no vaya a menos.
 A título personal. Gra-
cias. 
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 Els dies 4 i 5 de febrer 
la Carnisseria París de 
Balaguer va participar 
a la fira iMEAT a Fira de 
Cornellà, dedicada exclu-
sivament al sector de la 
carnisseria, la xarcuteria 
i la gastronomia. 
 C o n c r e t a m e n t , 
convidada pel Gremi de 
Carnissers de Barcelona 
i Comarques, l’Anna París 
va impartir dins del curs 
«Les quatre estacions» el 
taller d’elaboració càrnia 
innovadora «La tardor», 
a m b  e l a b o r a c i o n s 
pensades per a aquesta 
època de l’any promovent 
el consum de productes 
de temporada i facilitant 
l ’ a p r o f i t a m e n t  d e 
les peces de carn per 
a  obten i r -ne  major 

Carnisseria Paris participa a 
la Fira de la carnisseria iMEAT 
que se celebra a Cornellà

Anna Paris impartint el taller a la Fira iMEAT

Una fira dedicada a la 
carnisseria, la
xarcuteria i la
gastronomia en
general

rendibilitat. 
 Aquesta ha estat la 
primera edició de l’iMEAT 
que es fa a l’estat espanyol, 
que va néixer fa 5 anys a 
Itàlia per donar resposta 
a la forta evolució del 
món de la carnisseria al 
detall, i crear propostes 
per a la renovació de 
la botiga i de l’ofici de 
la carnisseria, que han 
d’adaptar-se al canvi del 
mercat i a les exigències 
del consumidor.

Més de 250 alumnes han participat a 
la plantada de l’arbre a Les Franqueses

 Dins de les activitats del 
Pla Municipal de Dinàmica 
Educativa, la setmana del 
12 al 16 de febrer es va fer 
la plantada de l’arbre a Les 
Franqueses amb el suport 
de l’àrea de jardineria de 
l’Ajuntament. 

 La plantada es fa en 
una zona desforestada del 
bosc de ribera conegut 
popularment com la «bultra» 
amb l’objectiu de donar a 
conèixer el patrimoni natural 
i la vegetació autòctona 
de la zona i de promoure 

Plantada arbre

Plantada escolar de l’arbre

entre els escolars actituds 
d’estima i cura del medi 
ambient de la ciutat tot 
participant directament en la 
repoblació d’espais mancats 
de vegetació. Els arbres que 
s’han plantat són arbres de 
bultra com són els àlbers, 
els oms, els lledoners i algun 
noguer,...
 Hi  han participat  tots els 
centres de la ciutat. L’activitat, 
adreçada bàsicament a 
l’alumnat de 4t de primària,  ha 
comptat amb la participació 
de més de 250 alumnes. 
 Els infants comencen  
l’activitat visualitzant una 
presentació que posa en valor 
l’espai natural de tota la zona 
del Parc de Santa Maria de les 
Franqueses i també el valor 
arquitectònic i històric del 
monestir. 
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 El passat dia 6 de fe-
brer s’inaugurà a l’Escola 
Ermengol de Balaguer 
(carrer del Pont 65), una 
exposició de dibuixos 
d ’Eugenia  González 
Mayer. Aquesta jove ar-
tista  i artesana de Lleida  
es va criar envoltada de 
dibuixos i escultures i 
des de petita tenia clar 
que volia dibuixar. 
 V a  e s t u d i a r  e l 
Batxillerat Artístic a 
l’institut Marius Torres de 
Lleida i, posteriorment, 
e s  v a  t r a s l l a d a r  a 
Barcelona, on va estudiar 
Belles Arts. En acabar, 
va retornar a Lleida on 
es dedica al filat i tenyit 
de llana artesanal i a la 
il·lustració de contes 
propis. 

L’Escola Ermengol acull una 
exposició de dibuixos
d’Eugènia González Mayer

Eugènia González

L’exposició que es 
va inaugurar el 6 de 
febrer i es pot visitar 
fins el proper
divendres 30 de març

 En la seva obra podem 
veure tant il·lustració  
infantil com per a adults, 
ja que pensa que el món 
del dibuix s’ha expandit 
i ja no va dirigit només a 
un públic més jove. En els 
seus treballs, la natura i 
la figura humana són 
molt presents i parlen 
sobre la introspecció de 
les persones  i la relació 
que tenen amb la terra.
 L’exposició es pot 
veure fins el 30 de març.

El Consell Comarcal acull la presentació 
de la Jornada d’experiències STEAM 

 El passat 17 de febrer va 
tenir lloc la primera jornada 
de presentació d’experiències 
per compartir activitats d’aula 
i bones pràctiques en l’àmbit 
de les STEAM a la comarca 
de la Noguera.
 S’hi van aplegar més de 

50 assistents a la Sala d’Actes 
del Consell Comarcal entre 
professorat, alumnat i pares 
i mares.
 L’objectiu és donar suport 
i ajudar a visibilitzar les ac-
tivitats que en aquest marc 
s’estan duent a terme als 

Jornada Steam

Jornada Steam

nostres centres educatius, 
en un moment de màxim 
impuls, difusió i formació en 
STEAM per part del Departa-
ment d’Ensenyament, i donar 
suport i acompanyament al 
professorat que ja fa temps 
que es mou en aquest nou 
enfocament d’aprenentatge 
actiu integrat.
 La conferència inaugural: 
“STEAM com a oportunitat 
d’aprenentatge actiu inte-
grat” ha estat a càrrec de Julio 
Pérez del Centre de Recursos 
Pedagògics Específics de 
Suport a la Innovació i la Re-
cerca Educativa. En l’apartat 
de presentació d’experiències 
per compartir activitats d’aula 
i bones pràctiques en l’àmbit 
de les STEAM a la comarca de 
la Noguera n’hi han hagut 5.
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Anuncis breus classificats
VARIS
------------------------------------
ART DE FENIX, per-
sones de confiança 
i de casa. Buidem 
pisos, trasters, ma-
gatzems... No llencis 
res, recollim tot allò 
que no facis servir. 
També comprem an-
tiguitats. Truca’ns al: 
649232923.
-----------------------------------
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.
-----------------------------------

VENTA de llenya, de 
diferents tipus. Fem el 
repartiment a domicili. 
Demaneu preu sen-
se compromís. Raó: 
677559592-677559593 
(Miquel Garrofé).
------------------------------------
DOY clases  de solfeo, 
teoría y práctica de 
acordeón. Preguntar 
por Omar José (de 11 
a 15 h y de 17 a 22 
h). Razón: 632556651-
642832548.
------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
ES TRASPASSA bo-
tiga de puericultura a 
Balaguer, en ple ren-
diment per no poder 
atendre. Interessats 
trucar al 973451573.
------------------------------------

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.
------------------------------------
BAR FLEMING precisa 
cuiner/a amb experi-
ència. Raó: 629476013.
------------------------------------
LLOGUER de pàrkings 
tancats davant Col-
legi Vedruna Balaguer. 
Informació al telèfon: 
973450555.
-----------------------------------
ES LLOGA pàrking 
amb porta automàtica 
al c/ Bellcaire de Bala-
guer. Raó: 973446072 
(deixar missatge o tru-
car de nit).
------------------------------------ 

ES LLOGA local co-
mercial de 32 m2, al 
c/ Girona (Balaguer). 
Amb aigua, llum, porta 
d’alumini i vidre i reixa. 
Raó: 667476172.
------------------------------------
ES TRASPASSA bar/
bodega a Balaguer, 
al c/ La Banqueta, 
per jubilació. Raó: 
650277282.
------------------------------------

TREBALL
-----------------------------------
CEBADO precisa 
perruquer/a amb co-
neixements d’estèti-
ca. Raó: 678552069.
-----------------------------------
S’OFEREIX adminis-
trativa, amb experièn-
cia. Mitja jornada. Raó: 
667006886.
-----------------------------------

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.
-----------------------------------
ESTUDIANT universi-
tari s’ofereix per donar 
classes de Windows o 
Linux, Word a sèniors. 
Preu econòmic. Raó: 
671136160.
------------------------------------ 
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 20/02/2018.

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

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



24 >>


