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 Actualment, l’administració pública, generalment, 
funciona com un simple gestor de les instal·lacions 
esportives, sense anar més enllà. Però des de fa uns anys, 
l’ajuntament de Balaguer ha apostat per potenciar un 
enfocament basat en el principi de «l’esport per a totes les 
persones» (joves, adults, gent gran, gent amb capacitats 
diferents, població en risc d’exclusió social...), en què 
l’objectiu fonamental ha de ser la millora del benestar de 
la població en general, a nivell físic, psicològic i social. 
 En aquest sentit, és essencial treballar l’esport de 
base i popular, que ha de ser entès com una activitat 
bàsica per millorar la salut de la ciutadania, potenciar-
ne l’educació i ajudar a la integració, la igualtat i la 
convivència de les persones.
 Els mitjans de comunicació, en general, no hi 
ajuden massa en potenciar aquests esports anomenats 
minoritaris però que cada cop son practicats per més 
esportistes de totes les edats i condicions. És poc 
comú o gairebé impossible veure en les primera pàgina 
de qualsevol diari esportiu la notícia que Toni Bou 
(trial), Mireia Belmonte (natació), CTT Balaguer Villart 
Logístic (Tennis Taula) entre molts d’altres esportistes 
d’elit i equips professionals de molts  esports diferents, 
que regularment  aconsegueixen trofeus de prestigi 
ja sigui en l’àmbit nacional, europeu o mundial no 
siguin notícia per cap mitjà  de comunicació ni escrit ni 
audiovisual. 
 Perquè no té la mateixa importància pels diversos 
mitjans de comunicació que l’esportista Toni Bou guanyi 
un Campionat del Món de Trial a què el Barça guanyi la 
Champions League?
 Està clar que els diners que mou el Barça o els diners 
que mou en Toni Bou ens donen la resposta. Però a nivell 
local es diferent i Balaguer n’és un bon exemple en totes 
i cadascuna de les demostracions esportives que ens 
proporciona al llarg de l’any.
 Ho vam veure fa uns mesos quan la capital de la 
Noguera va acollir el campionat del món femení de futbol 
sala, aconseguint omplir de gom a gom el pavelló tots i 
cadascun dels set dies que va durar el campionat. També 
en va ser un bon exemple fa pocs dies la celebració 
de la Mitja Marató de Balaguer que va reunir un miler 
d’esportistes a la nostra ciutat, o l’esdeveniment que es 
produirà aquest diumenge al pavelló poliesportiu amb la 
XII edició del Campionat de Gimnàstica Rítmica Ciutat 
de Balaguer, que tornarà a fer petit el pavelló municipal. 
Un altre triomf dels mal anomenats esports minoritaris.

Esports minoritaris
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El Mercadal acull la XII Trobada de
plaques de cava i col·leccionisme

Trobada plaques cava

 L ’ A s s o c i a c i ó 
col·leccionista de la Noguera  
va organitzar la XIIena edició 
de la Trobada de plaques 

Salut Mental organitza una conferència 
pel Dia Internacional de la Dona

Neus Català amb el vestit de deportada 

 Salut  Mental  de la 
Noguera organitza per 
primer cop una conferència 
per commemorar el dia 
internacional de la Dona.
 La conferència correrà 
a càrrec de la historiadora 
Elisenda Belenguer amb la 
xerrada «Les oblidades dels 
oblidats» i parlarà sobre el 
paper de les dones a l’exili 
en base a l’experiència de 
la Neus Català (supervivent 
dels camps d’extermini 
nazis) i fent un record al 
paper que varen tenir les 
dones a la guerra.  
 Serà el proper dimecres 
14 de Març a les 16:30 al 
local de l’entitat.

“Les oblidades dels oblidats” a càrrec d’Elisenda 
Belenguer sobre les dones a l’exili i als camps

de cava i col·leccionisme, 
aquest diumenge 4 de març.
 La Plaça del Mercadal va 
acollir la Trobada que com 

cada any va presentar una 
pirula dedicada al mundial 
de Futbol Sala femení que va 
tenir lloc a la ciutat. També 
una placa amb la imatge 
de l’Harpia, tot seguint la 
col·lecció  dels gegants de 
Balaguer, i una tercera de 
la Penya Barcelonista de 
Balaguer i comarca.
 E n g u a n y  t a m b é 
participaran el col·lectiu 
d’Antiquaris i col.leccionistes 
del Berguedà que portarà 
una gran exposició d’articles 
de col·lecció. Com a novetat, 
es pot veure una mostra de 
xapes dedicades als trens, 
col·lecció d’un balaguerí 
afeccionat al món ferroviari.

 L’A juntament  de 
Balaguer i l’Associació de 
comerciants de Balaguer 
se sumen a la Setmana 
del Comerç, que se 
celebra arreu del país, 
a través d’un programa 
d’activitats que combina 
la formació, la festa, el 
debat i la reflexió al voltant 
d’un sector fonamental 
per l’economia i la vitalitat 
de la nostra ciutat.
 Enguany es celebrarà 
la segona edició i amb la 
col·laboració de la Cambra 
de Comerç de Lleida i 
la Fecom, tindran lloc 
unes càpsules formatives 
gratuïtes al CEI Balaguer. 
La primera serà el dimarts 
dia 20 sota el títol «Tinc 
un estand… i ara què? 
Una fira, una oportunitat. 
Aprofita-la!». Consells 
i propostes perquè els 
expositors treguin el 
màxim  profit de la seva 
participació a les fires, a 
càrrec de la Sra. Blanca 

Ajuntament i l’Associació de 
Comerciants de la mà a la 
Setmana del Comerç

Presentació setmana del comerç

Siurana, economista, 
formadora i consultora 
especialista del sector 
del Comerç. El dia 22, 
“Com usar bé el whatsapp 
amb els clients” amb la 
Sra. Laura Estadella, 
llicenciada en Publicitat 
i Relacions Públiques 
i  especia l i t zada  en 
Community Management.
 I el divendres com a 
cloenda un sopar-col·loqui 
amb la participació del Sr. 
Oriol Cesena, economista, 
professor universitari i 
expert en màrqueting i 
comercialització i director 
de l’empresa Focalizza, 
que parlarà sobre “Nous 
models de dinamització 
comercial”, tractant sobre 
nous reptes que el comerç 
de proximitat haurà 
d’afrontar en els propers 
anys. El sopar es farà al 
Restaurant del Santuari. 
Tan les xerrades com el 
sopar són amb prèvia 
inscripció.
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El Ple de l’Ajuntament dóna suport a 
la immersió lingüística per unanimitat

Ajuntament de Balaguer

 El darrer ple de l’ajunta-
ment de Balaguer va apro-
var tres mocions, la primera, 
una moció en defensa de les 
institucions de Catalunya 
i dels seus representants 
electes, aquesta amb les 
abstencions del grup del 
PSC i del regidor Albert 
López. Les altres dues, una 
de suport i adhesió a l’As-
sociació Amics de la popa 
i una altra en defensa de la 
immersió lingüística pre-
sentada pel PSC es van 
aprovar per unanimitat, 
aquest darrera després de 
força debat. En un altre 
ordre de coses, la sessió 
plenària  també va donar 
llum verda al DUPROCIM, 
el Document Únic de Pro-
tecció Civil Municipal.

També aprova donar suport a les mocions en
defensa de les institucions de Catalunya i d’adhesió 
a l’Associació Amics de la popa

Els alumnes de cicle superior de
Balaguer visiten la Cúpula Gustum

Cúpula Gustum

 Els alumnes de cicle 
s u p e r i o r  d ’ e d u c a c i ó 
primària de totes les escoles 
de Balaguer han visitat la 
Cúpula Gustum instal·lada 
al col·legi Àngel Guimerà.
 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 
e n s e n y a r - l o s  c o m  e s 
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, una 
experiència vivencial que 
els ajudarà a entendre que 
és molt important conèixer 
per qui i com són produïts 
els aliments que consumim 
diàriament. 
 A q u e s t  p r o j e c t e 
educatiu s’emmarca dins 
del projecte  de  cooperació  
Gustum,  en el qual participa 
el Consorci Grup d’Acció 
Local  Noguera Segrià 
Nord amb  tots  els  Grups 
d’Acció Local de Catalunya. 
Projectes com aquest 
ajuden  els  productors  
a  continuar  treballant i 
vivint en l’entorn rural, i 
així mantenir l’equilibri  
territorial. 

 La comarca de la 
Noguera participarà 
e n g u a n y  t a m b é ,  a 
la tercera edició de 
“Benvinguts a Pegès” 
que se celebrarà el cap de 
setmana del 9 i 10 de juny 
arreu del país.
 To t e s  a q u e l l e s 
explotacions agrícoles, 
a l l o t j a m e n t s , 
restaurants i activitats 
c o m p l e m e n t à r i e s 
que vulguin participar, 
tenen temps de fer-
ho fins el proper 21 de 
març, a través del web: 
b e n v i n g u t s a p a g e s .
cat.  En les dos edicions 
anteriors han passat unes 
30.000 persones que van 
poder descobrir l’origen 
dels  productes que 
consumim a taula.
 U n a  o p o r t u n i t a t 
per conèixer el món 
de la pagesia, trepitjar 
el territori,  conèixer 
l’origen dels aliments 
que consumim cada dia, 

La Noguera tornarà a
participar a la 3a edició de 
Benvinguts a Pagès

Benvinguts a Pagès

tastar elaboracions de les 
explotacions participants  
i poder omplir el rebost 
a m b  p r o d u c t e s  d e 
proximitat.
 Una manera didàctica 
i gratuïta de conèixer 
l ’ac t iv i ta t  agr íco la , 
ramadera i pesquera de 
Catalunya.
 D u r a n t  e l s  d o s 
dies es pot gaudir de 
tallers de cuina, fires 
gastronòmiques, rutes, 
visites guiades, entre 
altres. Un aparador amb 
productes del territori, 
esdevé una festa del món 
rural, on moltes famílies ja 
s’han fet un lloc a la seva 
agenda.
 Fins ara, Benvinguts a 
Pagès, ha tingut presència 
a 42 comarques catalanes  
i esdevé una oferta lúdica, 
turística i gastronòmica 
que permet redistribuir el 
flux turístic de temporada 
i valorar el món de la 
pagesia.
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Balaguer forma tècnics per fer les visites 
turístiques a la capital de la Noguera

  L’ajuntament de Bala-
guer va iniciar el passat di-
vendres 2 de març la forma-
ció de dotze tècnics turístics 
amb l’objectiu de crear una 
borsa d’informadors locals 
que cobreixin les necessitats 
de l’Oficina de Turisme i el 
Museu de la Noguera.
 L’obtenció del certificat 
comportarà la possibilitat 
d’accedir a aquesta borsa de 
guies turístics.
 Durant quatre caps de 
setmana (fins a finals d’abril) 
els inscrits rebran infor-
mació de professionals del 
sector del turisme i experts 
en habilitats de comunica-
ció. Una vegada finalitzat el 
curs el consistori valorarà els 
coneixements dels idiomes i 
de patrimoni dels aspirants 
donat l’increment de visites 
turístiques que està vivint la 

Inauguració del curs

La regidoria de Turisme i el Museu de la Noguera 
realitzen un curs amb l’objectiu de crear una borsa 
de treball d’informadors turístics per Balaguer

ciutat, especialment el caps 
de setmana.
 Entre els alumnes, la 
majoria historiadors i tècnics 
de turisme, tenen coneixe-
ments de francès, anglès, 
alemany i àrab.
 El consistori està tre-
ballant en la creació d’una 
marca turística per promoci-
onar la ciutat. L’alcalde, Jordi 
Ignasi Vidal, va assegurar 
que buscaran un eslògan 

Pla d’Almatà

per atreure visitants i edita-
ran nous mapes sobre els 
atractius de la ciutat.
 El curs consisteix en 
diverses sessions teòriques 
per conèixer la història de 
la ciutat i el seu patrimoni, 
amb sortides i visites de tots 
aquests monuments i zones 
d’interès de la capital de la 
Noguera, tant patrimonial 
com natural, com és el cas 
de les Franqueses.
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Els joves d’Albesa es preparen per
organitzar la Comarkalada a l’octubre

Joves d’Albesa

Els joves demanen que tot el poble es bolqui en
l’organització de la tretzena edició de la Festa Major 
de tots els joves de la Noguera

Les àrees de Joventut de la Noguera i 
l’Alt Empordà inicien l’”Encomarca’t”

Participants a l”Encomarca’t”

 Les àrees de Joventut 
dels consells comarcals 
de l’Alt Empordà i de la 
Noguera, amb el suport 
d e l s  r e s p o n s a b l e s 
territorials de Joventut 
de les demarcacions de 
Lleida i de Girona, han 
posat en marxa el projecte 
Encomarca’t, d’intercanvi 
i  cooperació entre les 
dos comarques a nivell 
d’entitats juvenils, tècnics 
de Joventut, i regidors i 
consellers de Joventut, 
que ha d’esdevenir una 
plataforma d’aprenentatge 
participatiu i de treball que 
generi reflexió i oportunitats 
de desenvolupar actuacions 
per donar resposta a les 
necessitats i a les demandes 
del jovent i de les entitats 
juvenils.
 Entre altres actuacions, 
l ’ E n c o m a r c a ’ t  p r e v e u 

mantenir contactes amb 
els regidors de l’àrea dels 
diferents municipis per 
conèixer altres experiències 
i problemàtiques juvenils i 
veure com es dóna resposta 
a necessitats similars; en 
el cas dels tècnics i dels 
joves considera necessari 

 L’Aula d’Extensió 
U n i v e r s i t à r i a  d e 
Menàrguens, visita el 
Museu de l’Or i l’Arxiu 
Comarcal de la Noguera, 
 L’Aula d’Extensió 
Univers i tà r ia  de  la 
Noguera de Menàrguens, 
va visitar el passat 20 
de febrer  e l  Centre 
d’Interpretació de l’Or 
de Balaguer i l’Arxiu 
Comarcal de la Noguera, 
aprofitant que una de les 
conferències impartides 
el curs passat explicava 
l’Arxiu Comarcal. 
 U n  t o t a l  d e  2 2 
persones van participar 
a la sortida, que ha estat 
la primera de les tres que 
faran aquest curs. 
 La propera serà el 14 
de març i conjuntament 
amb l’Aula de Balaguer, 
faran una visita nocturna 

L’Aula Universitària de
Menàrguens visita el Centre 
d’Interpretació de l’Or

al Centre d’Observació 
de l’Univers.
 Les Aules d’Extensió 
Univers i tà r ia  de  la 
Noguera estan formades 
per l’aula de Balaguer, 
amb 100 alumnes; la 
de Menàrguens, que 
enguany en fa la segona 
edic ió  i  en  la  qual 
participen 30 persones; 
la de Bellcaire d’Urgell, 
amb 90 alumnes, i la 
de Térmens, amb 60 
persones  inscr i tes , 
aquestes dos últimes en 
el seu primer any. 

conèixer com funcionen 
altres entitats juvenils en un 
territori amb particularitats 
similars, circumstància que 
pot afavorir com afrontar 
aquestes situacions a cada 
lloc i pot ajudar a agilitar 
les solucions a partir de les 
experiències d’altres.

Els alumnes van poder 
gaudir de la
realització del taller 
de recerca d’or al 
Museu de Balaguer

 Els joves de l’Associació 
«La Veu del Jovent» d’Albesa 
escalfen motors per preparar 
la 13a Comarkalada que es 
farà el dia 6 d’octubre al seu 
poble i van organitzar una 
xerrada informativa oberta 
a tots els veïns i veïnes.
 Durant la presentació es 
va fer extensible a tot el poble 
el programa provisional 
d’activitats, concerts, etc. i es 
va demanar la col·laboració i 
participació per part de tots 
els habitants de la vila per fer 
que aquesta trobada resulti 
un gran èxit.
 E ls  i  les  joves del 
municipi estan il·lusionats 
amb l’organització de la 
Comarkalada i  amb la 
xerrada volen començar a 
animar tothom a implicar-se 
i a preparar-se.

Centre de l’Or
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 Térmens desplega la 
fibra òptica al municipi.  
Hi tindran accés les em-
preses del polígon i tots 
els veïns que ho desitgin.
 L’ajuntament de Térmens 
ha signat un conveni 
amb l’empresa Vunkers 
del propi municipi a 
través del qual aquesta 
farà el desplegament 
i  n’assumirà el cost 
mentre que l’ajuntament 
només hi aportarà 6.000 
euros per portar la fibra 
al polígon i al pavelló 
poliesportiu.
 Des de l’ajuntament 
c o n f i e n  q u e  e l 
desplegament sigui tot 
un èxit i que molts veïns 
en gaudeixin. Fins ara 
els vilatans de Térmens 
disposaven d’un servei 
d e  w i f i  q u e  o f e r i a 
l’ajuntament pagant una 

Térmens desplega la fibra 
òptica per a tots els veïns  del 
municipi que ho vulguin

Térmens

Fins ara els veïns 
comptaven amb un 
servei wifi que oferia 
l’Ajuntament pagant 
80 euros anuals

quota de 80 euros anuals. 
Ara, però, la normativa 
ha canviat i  des de 
l’ajuntament no poden 
prestar aquest tipus de 
servei.
 Per dur a terme el 
projecte, Térmens ha 
mantingut reunions amb 
altres municipis de la 
comarca i també amb el 
Govern de la Generalitat.
La fibra òptica és la 
tecnologia que permet 
superar els antics cables 
de coure que connecten 
els tradicionals ADSL.  

El passat 2 de març es 
va iniciar la nova
temporada, sent ja la 
desena des de que van 
obrir al 2019

Ja ha començat la desena temporada 
del Parc Astronòmic del Montsec

 L a  D i p u t a c i ó  d e 
Lleida ja ha presentat la 
10a temporada del Parc 
Astronòmic Montsec (PAM)-
Centre d’Observació de 
l’Univers (COU), inaugurat 
l’any 2009.
 El passat divendres 
2 de març, va marcar la 
data d’ inici  d’aquesta 
desena temporada, amb 
una previsió de 33.000 
visitants, el mateix nombre 
de persones que al 2017, 
una xifra que va suposar 
el rècord en els nou anys 
de funcionament del COU. 
Des de la seva inauguració 
i fins avui, han passat 

pel COU més de 270.000 
persones, entre elles 27.000 
escolars i 1.000 estudiants 
universitaris d’Astronomia 
que han fet les pràctiques 
a les instal·lacions del PAM.
 Ent re  les  noveta ts 
d’enguany,  destaca el 
nou espai d’Exposicions 
del COU, de 280 metres 
quadrats, que es podrà 

COU

Presentació de la nova temporada

visitar a partir de l’1 de juliol 
de forma gratuïta. La nova 
instal·lació respon a tres 
perspectives: la científica 
( E s p a i  Re c e p c i ó ) ,  l a 
divulgativa (Espai Univers) i 
la turística (Espai Cel Fosc). 
 Un altre dels punts 
àlgids d’enguany seran els 
actes commemoratius del 
10è aniversari del COU, els 
dies 28 i 29 de juny.
 A  m é s ,  a  l ’ e s t i u 
s ’es t renarà  una  nova 
p e l · l í c u l a - e s p e c t a c l e 
infantil per al planetari 3D 
l’Ull del Montsec, que serà 
la continuació de l’actual 
p e l · l í c u l a - e s p e c t a c l e 
‘Polaris’. A més, el Cicle de 
Música sota les Estrelles 
programarà set concerts 
entre juny i novembre i el 
5è Festival d’Astronomia del 
Montsec, que tindrà lloc el 
cap de setmana-pont de l’11 
al 14 d’octubre.
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 La conselleria de 
Territori de la Generalitat 
de Catalunya ha iniciat  
els treballs previs a la 
millora de les travessies 
d’Anglesola, Tornabous, 
el Tarròs, la Fuliola, Boldú 
i Bellcaire d’Urgell, a 
la C-53; i les d’Algerri i 
Castelló de Farfanya, a 
la C-26. 
 Aquestes millores 
inclouen la instal·lació 
de semàfors regulats 
per radars de velocitat, 
implantació de passos 
de vianants i millora 
del ferm augmentant la 
rugositat per incrementar 
la seguretat viària en 

Territori vol millorar les
travessies de les poblacions 
entre Tàrrega i Alfarràs

Carretera C-53

Es preveu una inversió 
total de 1,8 milions 
d’euros amb passos 
de vianants, semàfors 
i millora dels ferms

un t ra jecte  de  57 ,7 
quilòmetres (d’Anglesola 
a Algerri). Les obres 
preveuen una inversió 
d’1,8 milions i han d’estar 
finalitzades abans de 
l’estiu. 
 L’alcalde de la Fuliola, 
Eduard Piera, ha celebrat 
l’actuació, «llargament 
reivindicada tenint en 
compte l’estat deplorable 
de la via i ajudarà a reduir 
la velocitat al centre de 
la població». De fet, 
aquesta actuació es 
va impulsar perquè els 
conductors disminuïssin 
la velocitat en aquestes 
travessies. 
 Segons les dades 
de Territori ,  la C -53 
registra un trànsit de 
7.800 vehicles diaris de 
mitjana, dels quals un 
10% són camions, mentre 
que a la C-26 és d’uns 
3.300, dels quals el 12% 
són vehicles pesants.

Les Ventoses busca família amb fills 
per evitar el tancament de l’escola

Escola pública de Les Ventoses

 L’Ajuntament de Prei-
xens lluita perquè no es 
tanqui l’escola de Les Ven-
toses. Enguany, 5 dels 7 
alumnes que en formen 
part acaben la seva etapa 
d’escolarització primària. 
 L’ a j u n t a m e n t  d e 
Preixens vol garantir la 
continuïtat de l’escola de 
Les Ventoses i és per això 
que està buscant una família 
amb fills en edat escolar. El 
consistori li pretén oferir un 
lloguer a preu assequible i 
és per això que ha iniciat 
contactes amb propietaris 
d’habitatges de la localitat.
 La ZER el  Sió està 
formada per les escoles 
de Les Ventoses, Butsènit, 
Pr e i x e n s  i  Pu i g v e r d 
d’Agramunt.

L’Ajuntament de Preixens treballa per trobar una 
família amb fills d’edat escolar oferint una casa amb 
lloguer assequible per evitar el tancament

Montgai arregla el pont de pedra sobre 
el riu Sió dins del seu Pla de Barris

Pont de Montgai

 El municipi de Montgai 
està rehabilitant durant 
aquest dies l’antic pont 
de pedra sobre el riu Sió. 
L’actuació compta amb un 
pressupost de 22.000 € i 
forma part del projecte del 
pla de Barris que està duent 
a terme aquesta població. 
Dins d’aquest pla de Barris, 
dotat amb 100.000 euros, 
l’ajuntament també realitzarà 
diferents actuacions com 
pintar les façanes i rehabilitar 
les cobertes dels habitatges 
del nucli antic.
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 L’institut Els Planells 
d’Artesa de Segre torna a 
guanyar la fase territorial 
de la First Lego League. 
Aquest mes de març as-
sistiran a la final estatal a 
Logronyo. 
 El Campus Cappont 
de l’Escola Politècnica 
Superior de la UdL va 
acollir el passat dissabte 
la setena edició de la 
fase territorial de la First 
Lego League a Lleida. Es 
tracta d’una competició 
que utilitza desafiaments 
temàtics per interessar els 
joves, de 10 a 16 anys, en 
la investigació, la resolució 
de problemes, i la ciència. 
D’aquesta manera, els 
participants dissenyen, 
construeixen, proven i 
programen robots, per 
resoldre problemes reals. 
La competició presenta 
t a m b é  u n a  s e g o n a 

L’Institut d’Artesa de Segre 
guanya la fase territorial de 
la First Lego League

Institut Els Planells d’Artesa

Ara jugaran la fase 
estatal i podrien 
repetir els tornejos 
internacional com van 
fef l’any 2015

categoria adreçada a 
infants de 6 a 9 anys.
 E l s  g u a n y a d o r s 
d ’aquesta fase han 
estat l’equip de l’institut 
d’Artesa de Segre i els 
de  la Pobla de Segur, que 
tindran accés a la final de 
la First Lego Espanya, que 
es celebrarà a Logronyo 
els  10 i 11 de març.
 Els mesos d’abril, maig 
i juny es faran els tornejos 
Internacionals, on l’institut 
d’Artesa de Segre ja va 
estar present l’any 2015, 
aconseguint una meritòria 
segona posició.

Penelles acull la conferència “Pensa” de 
l’Àrea dels Serveis Socials del Consell

Conferència a Penelles

Sessions informatives de la Llei de 
Contractes per a càrrecs electes

Sessió informativa

 El Consell Comarcal de 
la Noguera ha acollit una 
de les sessions territorials 
que fa l’ACM per explicar 
els trets bàsics de la nova 
Llei de Contractes del sector 
públic, que entra en vigor a 
partir d’aquest 9 de març.
 Aquestes sessions estan 
destinades específicament 
per a càrrecs electes per 
conèixer, de forma resumi-
da i bàsica, què implica la 
nova regulació contractual 
i estar-ne ben informat.

 30 persones van assistir 
el passat divendres a la 
conferència «Pensa» a 
Penelles, organitzada per 
l’Àrea de Serveis Socials 
del Consell Comarcal de 
la Noguera, a través del 
Pla d’Inclusió Social, i 
amb la col·laboració del 
Casal d’Avis Sant Isidre i 
l’Ajuntament de Penelles.
 El Consell Comarcal 
de la Noguera continua 
portant les conferències 
sobre  neuroprevenció 
q u e  o f e r e i x e n  A s p i d 
Lleida i NeuroLleida a les 
poblacions petites de la 
comarca per arribar a tota 
la gent gran de la Noguera. 

Aquestes conferències estan organitzades pel
Consell sobre neuroprevenció ofertes per Aspid
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 El Daniel Sullivan i la 
Claudette Wells són una 
parella improbable: ell 
és de Nova York però viu 
perdut enmig del no-res 
a Irlanda, ha deixat enre-
re un divorci, dos fills que 
no veu mai a Califòrnia i 
un pare amb qui no s’en-
tén a Brooklyn, i ella és 
una exestrella de cinema 
francesa que ha triat viu-
re aïllada del món. Tenen 
una relació apassionada, 
intensa i tempestuosa, 
plena de tensions i desavi-
nences puntuals, i porten 
una vida poc convencio-
nal, molt solitària i rao-
nablement feliç. Fins que 
un dia, escoltant la ràdio, 
el Daniel sent una notícia 
sobre una dona amb qui 
va perdre el contacte fa 
anys i que el llança en una 
espiral irracional i incon-
trolable que amenaça de 
destruir la fràgil estabilitat 
de la seva vida i l’allunya 
de tot el que fins ara ha re-
presentat casa seva.
 Una novel·la enlluer-
nadora i íntima sobre el 
pes del passat, de les tries 
i les renúncies, i sobre qui 
som i en qui ens convertim 
quan busquem el nostre 
lloc al món. Una història 
que t’arrossega dins d’un 
món de dolor i pèrdua, 
d’amor i esperança.

 L’Eva, en Pim i en Lau-
rens, els únics nois de 
Bovenmeer nascuts l’any 
1988, passen el seu ca-
torzè estiu sumits en l’es-
tranyesa i l’avorriment. 
Els seus cossos canvien, 
la seva mirada fa temps 
que també. És l’estiu del 
joc dels instints, d’obrir 
els ulls al món i haver-los 
de tancar amb la sang 
glaçada. L’estiu en què 
la complicitat adquireix 
els matisos d’un malson 
i la fidelitat a una amistat 
pot donar pas a la traïció 
i fins i tot al crim. Per 
això, quan anys més tard, 
l’Eva agafa el cotxe i tor-
na al poble, porta el ma-
leter carregat de gel i la 
revenja en la mirada: ara 
és ella, qui té un pla. A 
les portes de la pubertat, 
l’estiu de la innocència 
es confon amb l’hivern 
de l’amoralitat.
 Un debut rotund i 
despietat, narrat amb 
pols ferm i mà dura. 
Una novel·la sense cap 
concessió al sentimen-
talisme i amb un domini 
abassegador de la nar-
ració i el suspens. Una 
novel·la pertorbadora i 
magnètica.
 Una novel·la que ha 
estat traduïda amb més 
de 10 llengües.
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Aquest deu ser el lloc
Autor: Maggie O’Farrell
Gènere: Novel·la

 Un dia el conill anava 
fent camí cap a casa quan 
va sentir que des del seu 
cau en sortia una veu 
molt forta: «Sóc la saltina-
dora gegant i faig una por 
impressionant!». El conill, 
espantadíssim, se’n va a 
veure el gat per si el pot 
ajudar, però el gat també 
s’espanta molt... Després 
l’ós i també l’elefant... Els 
seus amics no el poden 
ajudar. Hi haurà algú que 
no s’espanti? Però, qui és 
la saltinadora gegant?
 Descobreix el sor-
prenent final d’aquesta 
misteriosa història en un 
clàssic per llegir en veu 
alta.
 Dues de les més cèle-
bres creadores d’àlbums 
il·lustrats del món, Julia 
Donaldson i Helen Oxen-
bury, juntes per primera 
vegada!
 Un preciós àlbum il-
lustrat  amb una història 
rimada que estic segura 
que us farà riure pels des-
cosits cada vegada que 
l’expliqueu a casa, on les 
aventures per saber qui 
és el que té aquella veu 
tan esgarrifosa la qual es-
panta a tots els que pas-
sen per allà. Una manera 
divertida de rebre lliçons 
que poden ajudar als més 
petits de la casa.

El desgel
Lize Spit 
Gènere: Novel·la

La Saltinadora gegant
Autor: Julia Donaldson
Gènere: Infantil

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

Indesinenter
Errors

Inundes la raó
sense control,
cruel desiderátum,
i raptes les consignes.

Torrentades 
de rància exhibició
ofeguen l’actitud.

No tems mai el retret:

Ja t’és igual,
que mirin internet
per veure si has posat
curiositats.

Els humans som molt iguals,
dius somrient.

L’error és a la pell.
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 El passat diumenge, 
25 de febrer, va tenir 
lloc, a l’Escola Mont-
roig de Balaguer,  la 
Segona Jornada de 
Treball comunitari. En 
aquesta edició la trobada 
va coincidir  amb la 
realització de la Jornada 
de Portes Obertes.
 En aquesta Segona 
Jornada hi van participar, 
entre petits i grans, més 
de 125 persones.
 L ’ o b j e c t i u  d e 
l a  J o r n a d a  e r a 
implementar la tercera 
fase de transformació 
consistent en la creació 
d ’ u n e s  c u i n e t e s 
d’exterior,  continuar 

L’Escola Mont-roig celebra una 
nova jornada de treball
comunitari al pati del centre

Treballs al pati de l’Escola Mont-roig

En aquesta segona
jornada hi van
participar entre petits 
i grans un total de 125 
persones

l’enjardinament amb la 
creació d’una zona zen, 
un túnel vegetal i sobretot 
la  p lantada de t res 
xiprers que simbolitzen 
el valor de l’acollida. 
També es va aprofitar 
la Jornada per realitzar 
tasques de manteniment 
en la pintura i pintar el 
mural on posteriorment 
s’instal·larà un rocòdrom.
 De manera prèvia 
a la realització de la 
jornada l’alumnat de 
l’escola repartit en grups 
internivells van fer una 
proposta de disseny de 
cuineta que van plasmar 
en una maqueta feta 
a partir de materials 
reutilitzables.   
 Durant el mati del 
mateix diumenge també 
es va poder gaudir de 
l’exposició que s’havia 
inaugurat el divendres 
anterior perquè pogués 
ser visitada per totes les 
famílies de l’escola.

La Biblioteca de Balaguer posa la
“Catifa de contes” per a infants d’1 i 3 anys

“Catifa de contes” a la biblioteca de Balaguer

La sessió es va fer el passat dissabte 3 de març en 
dues sessions. Una per infants de 1 a 2 anys i una 
segona sessió per infants de 2 a 3 anys

Aquest dissabte arriba a la biblioteca 
de Balaguer el laboratori de lectura

“Una carta per a la Clementina”

 El passat dissabte dia 3 
de març a la sala d’actes del 
Casal Cívic va tenir lloc el ta-
ller de dinamització lectora  
«Catifa de contes» a càrrec 
de Sara Sareta. L’activitat 
estava adreçada a famílies 
amb infants d’1 a 3 anys.
 L’activitat s’emmarca 
en el projecte Educar & 
Família, engegat per les 
Regidories d’Ensenyament 
i Cultura, on els nadons d’1 
a 3 anys i les seves famílies 
podien gaudir de la tècnica 
francesa de dinamització 
lectora per a preescolars 
anomenada tapis de lectura 
que es va fer amb dues 
sessions: a les 11 per a 
infants d’1 a 2 anys i a les  
12 per a infants de 2 a 3 
anys, així per separat i més 
exclusiu per franges d’edats.

 El proper dissabte dia 10 
de març a les 11 del matí a la 
sala d’actes del Casal Cívic 
tindrà lloc el Laboratori de 
lectura «Una carta per a la 
Clementina» a càrrec de 
Noemí Caballer.
 L’activitat s’adreça a 
famílies amb infants a partir 
de 5 anys i les places són 
limitades prèvia inscripció 
a la Biblioteca.
 Els  laboratoris  són 
activitats famil iars de 
promoció de la lectura i 
formació literària.
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Classificació
Primera Catalana

1. Sant Cristóbal .........46
2. Viladecans ...............44
3. Martinenc ................43
4. Almacelles ...............42
5. Andorra ....................39
6. Igualada ...................38
7. Lleida B ....................37
8. Sants  .......................37
9. Sant Ildefons ...........34
10. Borges. ...................33
11. Balaguer ............... 29
12. Rapitenca ...............27
13. Vista Alegre ...........27
14. Alpicat ....................24
15. Vilaseca  .................20
16. Bellvitge .................19
17. Tortosa ....................17
18. Valls   ......................16

Golejadors del 
C.F. Balaguer

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

 Els cinc partits en 
que Adrià no ha estat 
a l’equip per sanció, 
ho han aprofitat Ge-
nís, Putxi i Mikel per 
marcar els gols del Ba-
laguer als seus rivals.
Genís amb 7 gols, Put-
xi amb 5 i Mikel amb 
4 han augmentat la 
seva renda golejadora 
en els darrers partits. 
Mikel va marcar el gol 
del Balaguer a Bellvit-
ge, mentre que Genís i 
Putxi van ser els autors 
dels dos gols que el 
Balaguer va endossar 
al Vilaseca.

Genís

Propers encontres

11/03/2018  --  17h.
Camp Municipal 

de Tortosa

Tortosa| Balaguer

El CF Balaguer aconsegueix sumar els 
tres punts en el partit davant el Vilaseca

Els balaguerins es van 
avançar al minut 11 i 
van rematar la feina tot 
just iniciar-se la segona 
part (2-0)

Jordana rebutja de cap

Mikel lluita contra un defensor

18/03/2018  --  16,30h.
Camp Municipal de 

Balaguer
Balaguer| Lleida B

 El Balaguer va aconse-
guir sumar els tres punts 
en joc en el partit que en-
frontava els homes de Jordi 
Belló amb el Vilaseca. Els 
balaguerins van guanyar 
per 2-0 gracies als gols de 
Genís al minut 11 de partit 
i al de Putxi, després d’una 

25/02/2018

BELLVITGE 2 
BALAGUER       1
1BALAGUER 104/03/2018

BALAGUER 2
VILASECA 0

gran jugada de Genís al 
minut 3 de la segona part, 
que sentenciava un partit 
davant un Vilaseca que no 
va arribar a inquietar la por-
teria defensada per Alfred.
 Tres punts importants 
pel Balaguer que feia jor-
nades que no guanyava 

i s’havia col·locat en una 
zona perillosa de cara a la 
recta final del campionat.
El proper diumenge, els 
balaguerins es desplaçaran 
a Tortosa per disputar un 
partit important ja que en 
cas de victòria posaria  es-
pai entre els dos equips de 
cara a la permanència, just 
abans dels cinc partits con-
secutius que el Balaguer ha 
de jugar a casa, començant 
amb dos derbis consecutius 
davant Lleida B i Alpicat.
 Cal destacar que davant 
el Vilaseca ja va retornar a 
l’equip el davanter Adrià 
Fernández, després d’haver 
complert els cinc partits 
de sanció amb els que va 
estar castigat pel comitè de 
competició. Adrià, màxim 
golejador de l’equip amb 
11 gols va tenir un parell 

d’oportunitats en els trenta 
minuts que va disputar i va 
mostrar bones maneres que 
poden ajudar molt l’equip 
en aquesta recta final de 
campionat, segons va ma-
nifestar el propi entrenador 
Jordi Belló.
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 La Volta al Pantà d’Ut-
xesa ha demostrat un any 
més que és una de les 
proves amb més ‘tirada’ 
del calendari en aplegar 
650 participants entre 
totes les seves propostes. 
Antoni Carulla i Rosamari 
Carulla han estat els gua-
nyadors de la distància 
llarga, de 10 kilòmetres, 
mentre que Sergi Nunes 
i Natàlia Bernat s’han 
imposat a la curta, de 
6,5 kilòmetres. La cursa, 
que enguany arribava a 
la seva cinquena edició i 
que era puntuable per a la 
Lliga Ponent Eurosomni, 
també ha ofert curses 
infantils.
 A la cursa llarga, 
Antoni Carulla (Runners 
Balaguer) ha estat el més 
ràpid en homes amb un 
temps rodó de 34.00, 
seguit de l’independent 
Xavi Mora, segon amb 
35.39, i de Gerard Jové 

Sergi Nunes i Natàlia Bernat en 
5 km i Antoni i Rosa Mari Carulla 
en 10 km, vencedors a Utxesa

Podi femení de 5 quilòmetres

Èxit dels corredors 
balaguerins del
Runners Balaguer que 
s’imposen amb
claretat a la cursa

(Firehawk Team), tercer 
amb 35.50. En dones, 
R o s a m a r i  C a r u l l a 
(Logiesport La Guineu),  
ha dominat a plaer i ha 
vençut amb un crono de 
40.55. L’han acompanyat 
al podi Lus Moreno (Clos 
Pons Thai Runners), 
segona amb 43.55, i 
Joana Tomé (Xafatolls), 
tercera amb 44.36.
 Pel que fa a la prova 
curta, els guanyadors 
han estat dos atletes dels 
Runners Balaguer, Sergi 
Nunes i Natàlia Bernat, 
que a més són els actuals 
campions de la Lliga 
Ponent Eurosomni.

Destaquen els nedadors balaguerins a 
la lliga catalana benjamí i prebenjamí

Nedadors benjamins i prebenjamins del CEN Balaguer

 Els resultats aconseguits 
en la lliga Catalana de natació 
organitzada per el CN Cervera, 
amb la participació d’uns 
250 nedadors en categoria 
benjamí i prebenjamina.
 Desataquem en categoria 
prebenjamina masculí 2010 
en Martí Nosas 1è en els 
25 esquena, en benjamí 
masculí 2009 tenim  3r en 
Huc Ramonet en els 50 braça, 
en masculí 2008  la segona 
posició per en Joel Farré en 
els 100 esquena i en els  50 
papallona, en masculí 2007 
la tercera posició en els 100 
papallona i  en els 100 lliures 
d’en Jordi Suñé.
 En Benjamí  femení del 
2008 la Èlia Santmartín 4a en 
els 100 esquena i en el 2007 la 
Cristina Palacín 4a en els 100 
esquena.

Els joves esportistes de la capital de la Noguera van 
fer un meritori paper aconseguint diferents podis al 
torneig celebrat a Cervera

L’Ajuntament de Balaguer instal·la
rocòdroms a totes les escoles públiques

Rocòdrom

 Els centres educatius 
públics de primària de 
Balaguer disposaran de 
rocòdroms abans que 
finalitzi el curs. L’escola 
À n g e l  G u i m e r à  é s  l a 
primera on s’ha instal·lat 
amb la col·laboració de 
l’ajuntament.

 Es tracta de rocòdroms 
adaptats a les edats dels 
nens i  nenes i  segons 
l’alcalde de la ciutat de 
Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, 
l’objectiu és que tots els 
centres educatius públics 
de primària de Balaguer 
disposin d’aquest tipus 

d’estructures abans que 
finalitzi el curs escolar 2017-
18.
 Per l’equip directiu de 
l’Àngel Guimerà, la ubicació 
del nou espai lliga amb el 
projecte que s’està duent a 
terme el centre i que mira 
de diversificar els jocs en 
els moments d’esbarjo del 
centre.
 En el marc d’aquesta 
tasca per dignificar els 
patis dels diferents centres 
escolars,  l ’ajuntament 
també col·laborarà a finals 
d’aquesta setmana en una 
plantada d’arbres al col·legi 
Gaspar de Portolà, una 
activitat que forma part de 
l’anomenat «Projecte pati».
 Pel que fa als rocòdroms, 
l’ajuntament col·labora en 
el seu finançament i en la 
seva instal·lació.
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L’equip català de cros sub 16, bronze en 
el Campionat d’Espanya celebrat a Gijón

L’equip català de cros sub 16

En l’equip hi havia les germanes Aida i Andrea
Alemany d’Os de Balaguer. L’equip català va quedar 
a tant sols dos punts del segon classificat

Set representants del CEN Balaguer al 
Català de natació d’hivern de Minorisa

Participants al campionat

 Molt bons resultats 
a l  c a t a l à  d e  n a t a c i ó 
Aleví  d’hivern celebrat a 
les instal·lacions del CN 
Minorisa (de Manresa) 
amb set representants del 
Club Esportiu Natació de 
Balaguer.
 En categoria  femenina 
tenim a la Berta Benseny que 
va aconseguir 3 medalles 
(les medalles d’argent 
en els 100 esquena i 200 
esquena, medalla de bronze 
en els 200 lliures) i també 
el 8è lloc en els 200 estils i 
en categoria masculina en 
Giulian Alecsandru diploma 
de 5è de Catalunya en els 
100 esquena i de 7è en els 
100 lliures.
 També destaquem en 
femení a la Jasmina Però 
13a de Catalunya en els 
800 lliures i 20a en els 200 

lliures, i l’Alba Farré 22a 
en els 100 braça i 23a en 
els 200 braça. Destacar 
també els relleus femenins 
juntament amb l’Helena 
Roca aconseguint la 17a i 
20a  posició en el relleu de 
4x100 lliures,4x100 estils 

respectivament.
 D e s t a c a r  q u e  e n 
categoria masculina al 
Jaume Pallé 13è en els 400 
estils i 23è en els 200 braça 
i en David Galan 14è en els 
200 estils i 16è en els 100 
lliures.

 Les sortides amb les 
Peülles són per fer esport 
i fer salut, però no es 
pot obviar el conèixer 
territori. Per aquest motiu, 
en la sortida amb tren a la 
Pobla de Segur del passat 
diumenge 25 de febrer 
es va acordar per part 
de tots els participants, 
canviar una mica la ruta. 
D’aquesta manera es va 
fer parada a Salàs on 
van esmorzar i visitar 
les «botigues museu» 
que aquest preciós poble 
mostra als seus visitants. 
Abans però van passar 
a recollir els peüllaires 
que van pujar a l’estació 
de Vilanova de la Sal i de 
Santa Linya amb parada 
facultativa. 
 Després de la visita 
per Salàs es va continuar 
la ruta fins a la Pobla i vora 

El grup Les Peülles fan una 
sortida a Salàs, Pobla de
Segur i Pont de Claverol

Durant la sortida es 
va presentar el
programa de sortides 
i activitats previstes 
per l’any 2018

el riu, a Pont de Claverol, 
van gaudir del dinar i del 
sol d’un matí fantàstic. 
Un cop altra vegada al 
tren es va explicar les 
novetats i reptes de les 
Peülles en aquest 2018. 
 El proper 13 de maig  
es farà la 6ª Marxa Les 
Peülles 54km/34 Km i 
com a novetat d’aquest 
any 10 Km. El 3 de juny. 
es farà la Festa del soci 
a Montserrat i el 9 de 
setembre Les Peülles – 
Vilanova de la Sal 12 Km. 
(Lliga la Noguera).

 E l  p a s s a t  c a p  d e 
setmana del 25 de febrer, 
es va celebrar a Gijón el 
campionat d’Espanya de 
cros de clubs.
 L’equip català estava 
format per les atletes Aida 
Alemany (Os de Balaguer), 
Andrea Alemany (Os de 
Balaguer), Oxana Bonjorn 
(Mora d’Ebre), Miriam Pérez 
(Linyola) i Nerea Isaac 
(Bellpuig), va aconseguir 
la medalla de bronze, en 
categoria sub-16 femení, 
gràcies al treball col·lectiu 
de les seves components, 
quedant només a 2 punts 
de la 2a posició, d’un total 
de 52 clubs participants de 
tota Espanya.
 Un cop més les atletes 
de la Noguera destaquen 
en els seus resultats.

Sortida de les Peülles



17<<E S P O R T S

 El Balaguer Villart 
Logístic va haver de patir 
fins el final per vèncer 
l’Irun Leka Enea al Pavelló 
Molí de l’Esquerrà per 
un ajustat 4 a 3 en un 
encontre que va durar 
més de 3 hores.   
En e l  pr imer  part i t 
Svetlana Bakhtina es va 
imposar a la xinesa Jin 
Zhang per 3 a 0 (11-9, 11-6, 
11-2). En el segon Natalya 
Prosvirnina s’imposava 
també clarament a Elene 
Sagardia pel mateix 
resultat de 3 a 0 (11-5, 
11-6, 11-5). En el tercer va 
ser un partit llarg i molt 
igualat en que finalment 
Yana Timina va acabar 
caient davant la jugadora 
d’origen romanès Ioana 
Tecla Ghemes per 2 a 3 
(14-12, 4-11, 3-11, 11-8, 
7-11).
 En el dobles la parella 
balaguerina Bakhtina-
Timina va cedir el punt 
davant Zhang i Ghemes 
per 1 a 3 (11-6, 7-11, 10-12, 

El Balaguer Villart Logístic 
guanya per un ajustat 4-3 a 
l’Irun Leka Enea

CTT Balaguer Villart Logistic

Les balaguerines
rebran aquest
dissabte a les
andaluses del Priego 
Tenis Mesa

4-11), posant la igualada a 
2 al marcador general.
 Natalya Prosvirnina 
tornava a donar avantatge 
a les balaguerines en 
imposar-se a Jin Zhang 
per 3 a 0 (11-7, 11-8, 11-
9), però novament les 
donostiarres igualarien el 
marcador en imposar-se 
Ghemes a Bakhtina per 1 
a 3 (11-3, 14-16, 5-11, 8-11).
 Finalment seria Yana 
Timina que s’imposaria en 
el darrer partit a Sagardia 
per 3 a 0 (11-6, 11-6, 11-8), 
fent pujar la victòria per 4 
a 3 al marcador general.
El dissabte 10 de març 
rebran a l’equip andalús 
del Hotel-Museo Patria 
Chica Priego TM.

Arriba la 12ª edició del Festival de 
Gimnàstica Rítmica Ciutat de Balaguer

 El proper diumenge 
11 de març, tindrà lloc 
al Pavelló Poliesportiu 
Municipal de Balaguer, la 
dotzena edició del trofeu de 
gimnàstica rítmica Ciutat 
de Balaguer.
 Des de les 9:00 hores, el 
pavelló municipal acollirà 
una competició on noies 
des de els 4 anys fins als 18 
anys d’arreu de la província,
de clubs com el  Club 

Natació i el Patricia de 
Lleida,  el  Kodokan de 
Cervera, Almenar, Alcarràs, 
T à r r e g a ,  M o l l e r u s s a , 
Almacelles, Castellserà i 
les locals de Balaguer, faran 
d’aquest esport la principal 
actuació esportiva del cap 
de setmana; i deixaran 
que un any més el pavelló 
municipal de la capital de 
la Noguera es quedi petit 
pel públic assistent.

Gimnàstica Rítmica

Gimnàstica Rítmica

 L a  c o m p e t i c i ó  e s 
realitzarà en la modalitat 
de conjunts en les diferents 
categories, des de baby’s, 
prebenjamí, benjamí, aleví, 
infantil, júnior i sènior; i 
en les que es mostraran 
d i f e r e n t s  m o d a l i t a t s 
e s p o r t i v e s ,  a m b  l a 
gimnàstica rítmica com a 
principal exponent, i amb les 
exhibicions d’altres grups 
que donaran un toc més 
emblemàtic a la jornada 
del Ciutat de Balaguer que 
enguany arriba a la seva 
dotzena edició, en especial 
destacar l’actuació del 
grup de l’Estel, que ja és un 
clàssic en la representació 
anual i on el públic es bolca 
amb la seva actuació.
 L’entrada es gratuïta 
i  s ’ e s p e r a  n o m b r o s a 
assistència, tant en els 
nivells escolar al mati, 
com en la jornada de tarda, 
amb les actuacions més 
tècniques i de més nivell. 
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AGRAïMENT

La família de Josep Pérez Cerezuela volem fer un agraïment i reconeixement a 
la Residència Comptes d’Urgell de Balaguer, especialment al President, direcció, 
personal sanitari, cuidadors/es i demés treballadors del centre, que durant aquests 
dos mesos que hi ha estat, l’han cuidat amb una gran rialla, atenció i molt carinyo.
També agrair a les famílies dels residents del centre, pel seu suport i companyia.
Moltíssimes gràcies a tots, de tot cor.

 La representació ter-
ritorial de la Federació 
Catalana de Basquetbol 
a Lleida va organitzar, 
conjuntament amb el 
Club Bàsquet Balaguer, 
el CENG Artesa Segre i el 
Cub Bàsquet Ponts, una 
nova Trobada d’Escoles 
de Bàsquet de Lleida, el 
passat diumenge 4 de 
març. 
 La Trobada va tenir 
l l o c  a q u e s t  p a s s a t 
diumenge i es va disputar  
al pavelló Inpacsa de 
Balaguer, als pavellons 
d’Esports d’Artesa de 
Segre i municipal de 
Ponts. 
 Aquesta va ser la 
8a Trobada Oberta de 
la present temporada 
2017-18, i pel que fa a 
Balaguer es van dur a 
terme des de les 9 del 
matí i fins a 2/4 de 2 del 
migdia diversos partits 
de 4 x 4 jugadors, amb 5 

7 clubs de la província
participen a la Trobada
d’Escoles de Bàsquet de Lleida

Trobada de bàsquet a Balaguer

Una Trobada que es va 
repartir en diferents 
partits entre Balaguer, 
Artesa de Segre i 
Ponts

períodes de 7 minuts per 
partit.
 A Balaguer es van 
e n f r o n t a r  d i v e r s o s 
equips en categories 
Premini, Escola i  Baby’s 
dels clubs de bàsquet 
de Balaguer, Cervera, 
M o l l e r u s s a ,  S e r ó s , 
Torrefarrera, Vedruna 
Ba laguer  i  Tor rons 
Vicenç d’Agramunt.
 La resta de partits 
de la Trobada es van 
rea l i t zar  a l  pave l ló 
poliesportiu d’Artesa 
de Segre i al pavelló de 
la localitat de Ponts, les 
tres poblacions de la 
comarca de la Noguera.

L’equip sènior femení del Club Bàsquet 
Balaguer perd a casa amb el SESE

Sènior Femení

 L’equip sènior femení 
del Club Bàsquet Balaguer 
no va poder superar el 
Sese en el partit disputat el 
passat dissabte al pavelló 
poliesportiu de Balaguer, 
perdent per 42-63. Aquesta 
derrota manté l’equip que 
entrena Sergi Llurba en la 
tercera posició de la taula, 
empatat amb el segon 
classificat el Morell A amb 
15 victòries i cinc derrotes, 
a una sola victòria del líder, 
el Joventut Les Corts.
 Aquest cap de setmana, 
les balaguerines visitaran 
la pista del Cervera Mobel 
Linea, el dissabte a partir 
de les 18,30 hores.
 E l  C e r v e r a  o c u p a 
la 14ena posició amb 5 
victòries i 15 derrotes.

Les balaguerines continuen en la zona alta de la 
classificació, en la tercera posició igualades amb el 
segon classificat, el CB Morell A

El sènior masculí del CB Balaguer
guanya davant el Claret A per 72-83

Sènior masculí

 El sènior masculí del 
Club Bàsquet Balaguer 
va imposar-se en el seu 
desplaçament a la pista del 
Claret A per 72-83 i continua 
tercer classificat amb 15 
victòries i 5 derrotes, abans 
del derbi provincial d’aquest 
dissabte a partir de les 18,30 
hores davant el Mollerussa, 
segon classificat amb 16 
victòries i 4 derrotes.
 A q u e s t  p a r t i t  é s 
importantíssim de cara a 
l’ascens a segona catalana.
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. 
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes 
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom 
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

Això no és democràcia, això és
autocràcia
Francesc Cucurull i Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Pensava que a mida 
dels anys guanyaríem 
i aprendríem el que és 
democràcia, però no ha 
estat així! Ara ja es veu! 
No és com hauria de ser. 
Volen privar el que és es-
sencial, el dret a decidir 
i la llibertat d’expressió 
del poble català, els sen-
timents són irrenuncia-
bles, podent mantenir la 
nostra manera de pen-
sar.
 Les lleis són una 

obra humana, quan hi 
ha pau i ordre, funcio-
nen, però amb disturbis 
i malestars es malme-
ten automàticament. El 
govern ha de ser valent 
i honrat, i veure que es-
tem davant d’un canvi 
que és progrés, i si no hi 
ha voluntat d’alternati-
ves, res es millora.
 Estem en una època 
de molta inseguretat i 
falta d’esperança amb el 
previndre, ja que tot està 

molt incert i poc definit 
amb l’espera que tot es 
solucioni. S’ha de re-
habilitar tot el que hem 
perdut, la sanitat, la jus-
tícia, el treball, l’igual-
tat, i sobretot l’huma-
nitat que és primordial. 
Anteriorment ja estava 
l’article 155 de la Cons-
titució del ‘78 conside-
rant-lo inútil i ineficaç, 
sent no democràtic. De 
bon principi s’ha agafat 
malament, no protegint 
als ciutadans, volen do-
minar tota la situació.
 Si ets nacionalista o 
independent, tots ens 
necessitem; s’hauria de 
tenir bona relació, però 
Catalunya ha de defen-
sar  el seu territori sense 

violència i fer valdre els 
seus drets.
 Les darreres elecci-
ons van ser proposades 
pel PP i acceptades per 
tots els partits polítics 
i que legalment acata-
rien els resultats fos-
sin quins fossin, però a 
l’hora de la veritat no ha 
estat així; doncs a què 
juguem! Som o no som?
 El que no es compren 
ni acceptem és que hi 
hagi empresonats que 
són innocents que no 
han comès cap acte in-
decorós ni violent. Això 
no és democràcia com 
ens volen fer creure.
 El jovent no té futur 
tal com va tot; hem de 
posar tota la voluntat 

perquè es solucioni com 
més aviat millor, doncs 
la part mitjana i els pen-
sionistes  també és molt 
convenient que surti de 
l’entollament en què es-
tan immersos.
 La democràcia no és 
solament lleis; també 
són drets.

--------------------------------------
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 El divendres 16 de 
març a les 8 del vespre la 
Biblioteca organitza l’es-
pectacle «Tot sembla tan 
senzill» emmarcat en la 
celebració del Dia Mundial 
de la Poesia.
 El dia 21 de marc va ser 
proclamat per la UNESCO 
Dia Mundial de la Poesia. 
Per celebrar-lo en aquesta 
edició, la desena, el poeta 
valencià Marc Granell 
ha escrit el poema «La 
poesia», que s’ha traduït 
a trenta llengües, entre 
les quals hi ha les altres 
oficials a Catalunya i 
algunes escollides d’entre 
les parlades en el país.
 A m b  a q u e s t a 
iniciativa, la Institució 
de les Lletres Catalanes 
i la Federació Catalana 
d’Associacions i Clubs 
U N E S C O  p r o p o s e n 
convertir el Dia Mundial 

Balaguer celebra el Dia
Mundial de la Poesia amb 
“Tot sembla tant senzill”

Dia Mundial de la Poesia

L’espectacle tindrà 
lloc el proper 16 de 
març a les 8 del
vespre a la Biblioteca 
de Balaguer

de la Poesia en una gran 
festa de la paraula i de les 
lletres.
 L’espectacle «Tot 
sembla tan senzill» amb 
poemes de Montserrat 
Abelló, és un recital-
concert a càrrec de Celeste 
Alías a la veu, Santi 
Carrera a la guitarra i Laia 
Noguera, veu recitada.
 La Celeste Alías, una 
de les veus amb més 
personalitat i projecció 
de l’escena musical 
catalana, ha musicat la 
paraula d’Abelló i la porta 
a l’escenari.

Una vintena de persones participen al 
taller per entrar als Diables de Balaguer

Diables de Balaguer

Conferència sobre “Gelosies entre
germans” el proper 15 de març

Conferència a la Biblioteca

 El  dijous 15 de març a les 
19,30 hores, la Biblioteca acull 
la xerrada «Gelosies entre 
germans», a càrrec de Glòria 
Cornet de Fabra Formació.
 La xerrada s’emmarca en 
el projecte Educar & Família 
i s’ha programat amb la 
intenció d’iniciar un cicle 
formatiu adreçat a famílies 
d’infants des de llar d’infants 
fins a Cicle Superior de 
Primària, per tal de donar-los 
eines en el dia a dia amb els 
infants.

 El grup de diables Bèsties 
Feréstegues de Balaguer 
busca persones que vulguin 
formar part de l’agrupació, 
tant diables com membres 
per al grup de percussió. 
És per aquest motiu que va 
organitzar un curs el passat 
dissabte, amb la participació 
de 20 persones. 
 L a  f o r m a c i ó  e s t à 
directament vinculada a 
l’activitat concreta del grup 
per a tots aquells membres 
que han de manipular 
pirotècnia. Una vegada feta 
la formació, els assistents al 
curs entraran al Registre dels 
membres actius de les colles 
de foc i bestiari a Catalunya.

Un taller encarat tant per formar membres dels
diables com del grup de percussió
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 La setmana passada 
es va celebrar a Balaguer 
la quarta Trobada de 
tallers ocupacionals de 
persones amb discapa-
citat intel·lectual.
 És una de les troba-
des previstes per aquest 
curs que organitzen dife-
rents centres de la Fede-
ració ALLEM dins de la 
seva comissió d’activitat 
física, esport i lleure. 
 L’ A L L E M  é s  u n a 
agrupació d’entitats 
socials, sense ànim de 
lucre, dedicades a la 
prestació de serveis de 
suport per a les persones 
amb discapacitat de les 
comarques de Lleida. 
 Aquest cop ha estat el 
Taller l’Estel l’encarregat 
d’organitzar aquesta 
jornada que ha consistit 
en un Escala en hi-fi. En 
total hi han participat 

El Teatre de Balaguer acull la 
Trobada de tallers
ocupacionals de ALLEM

Trobada de tallers ocupacionals

El Taller l’Estel de 
Balaguer va ser
l’encarregat
d’organitzar
l’encontre a Balaguer

fent actuacions un total 
de 191 persones de 12 
centres de les terres de 
Lleida: Talma de Juneda, 
L’Espigol de Cervera, 
Acudam de Mollerussa, 
L’Olivera de Vallbona de 
les Monges, Sant Joan 
de Déu d’Almacelles, 
Empresseguera, Ciutat 
Campus, Casa Nostra, 
Entrevies i Ilersis de 
L l e i d a ,  A m i s o l  d e 
Solsona i  L’Estel de 
Balaguer. 
 To t  u n  m a t í  d e 
actuacions musicals al 
Teatre de Balaguer.

Comença el Campionat de Colles
Sardanistes de la Terra Ferma 2018

 Nou colles, entre elles, 
la Verge del Miracle de 
Balaguer, participen en 
el  pr imer concurs del 
c a m p i o n a t  d e  C o l l e s 
Sardanistes de la Terra 
Ferma 2018.
 La colla sardanista 
Dolç Infern de Lleida es va 

classificar en primer lloc, 
en la categoria «Gran», en 
el concurs del Campionat 
de Colles Sardanistes de 
la Terra Ferma que es va 
disputar el passat dia 11 a la 
vila de Ponts. El segon lloc 
va ser per la Colla Aires d’Or 
de Santpedor i el tercer per 

Colla Verge del Miracle

Colles sardanistes

la colla amfitriona Fonts de 
Valldans de Ponts.
 En la mateixa categoria 
hi van competir; Verge 
del Miracle de Balaguer, 
Jovencells de Cervera i Flor 
del Segrià d’Alguaire.
 Menys competència 
hi va haver en les altres 
categories, ja que només 
s’hi van presentar una colla 
en cadascuna d’elles.
 La sardana revessa 
va ser  resolta per les 
colles Jovencells i Demà 
Jovencells de Cervera i 
Aires d’Or de Santpedor.
 La Cobla Vents de Riella 
va ser l’encarregada de la 
part musical del concurs. La 
segona cita del campionat 
va tenir lloc el diumenge 4 
de març a la Plaça de la Vila 
d’Almacelles.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------
VENTA/LLOGUER de 
pàrquings tancats al c/ 
Passatge Dr. Panadès, 
1 de Torrefarrera. Raó: 
629715431-629310479.
------------------------------------
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 de Balaguer. Raó:  
973447752-639920281.
------------------------------------
BAR FLEMING pre-
cisa cuiner o cuine-
ra amb experiència. 
Interessats trucar al: 
629476013.
------------------------------------

LLOGUER de pàrkings 
tancats davant Col-
legi Vedruna Balaguer. 
Raó: 973450555.
-----------------------------------
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 LLOGA pis  de 
120 m2 al c/ Domè-
nec Carrové, 4 hab., 2 
banys, calefacció, a/a. 
Sense mobles. Raó: 
645051578.
------------------------------------
TRASPÀS de botiga 
de Puericultura a Bala-
guer, per no poder aten-
dre. Raó: 973451573.
------------------------------------

TREBALL
-----------------------------------
PERRUQUERIA CE-
BADO Balaguer pre-
cisa perruquer/a amb  
experiència i a poder 
ser amb coneixe-
ments d’estètica. Raó 
telèfon: 678552069.
-----------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes particu-
lars d’anglès. Clas-
ses de conversa, en 
grups organitzats o bé 
classes particulars. 
Demana informació 
sobre horaris, sense 
cap compromís. Co-
mença ja a aprendre 
l’anglès, la llengua del 
futur!! Raó telèfon: 
650422582.
-----------------------------------

SE OFRECE chica para 
cuidar gente mayor o 
limpieza a tiempo par-
cial o completo. Razón: 
642828007.
------------------------------------

VARIS
------------------------------------
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.
-----------------------------------

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.
-----------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció 
de breus classificats, 
adreceu-vos a les nos-
tres oficines al c/ Sant 
Lluís, 36-38 altell, tru-
cant al 973448273 o bé 
consultant el nostre 
web: www.revistagroc.
com
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
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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) 21.56

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 8 de març a les 8 de la tarda del 15 de març  MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 15 de març a les 8 de la tarda del 22 de març  ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 22 de març a les 8 de la tarda del 29 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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