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 “Conviure amb la por. Memòria dels nens del Cap de 
Pont de Balaguer (1938) és un documental realitzat pel 
Museu de la Noguera i produït per Balaguer TV en el qual 
es dóna veu als nens i les nenes que van patir els efectes 
de la Guerra Civil Espanyola a la zona del Cap de Pont de 
Balaguer de l’any 1938 i que ara són persones de més de 
80 anys. 
 Per a la realització del documental, els tècnics del 
museu van entrevistar a 28 persones de Balaguer, La 
Sentiu de Sió, Bellcaire d’Urgell, Camarasa, Vallfogona 
de Balaguer i La Ràpita que van explicar els seus records 
més personals de la guerra i que van omplir més de cent 
hores de gravació. El que es buscava en l’enregistrament 
d’aquestes gravacions eren justament els records dels 
nens i les nenes, la vivència del conflicte bèl·lic per part 
dels infants. El resultat ha estat un documental que 
ofereix una altra visió de la guerra, la dels nens i les 
nenes, en una de les zones que van patir més la violència 
dels combats, la franja que formava el cap de pont de 
Balaguer. Més enllà del conflicte bèl·lic, però, els ulls 
dels nens ens permeten fer una altra mirada a la guerra, 
i entendre-la des de la visió dels infants. Es tracta en 
definitiva d’un documental entranyable, sensible i molt 
emotiu. Un petit homenatge que el Museu de la Noguera 
fa als padrins i padrines que van haver de viure la guerra 
i que ha de permetre reflexionar sobre que va suposar 
aquella guerra per a una població tan fràgil com la seva 
infància.
 Des del Museu es pretén que el documental sigui vist 
i treballat als diferents centres educatius, per a que els 
nens i nenes del segle XXI coneguin el que van passar 
els seus padrins ara fa 80 anys.
 Les gravacions es van realitzar en els pobles d’origen 
de les persones entrevistades, en alguns casos a les 
escoles de les poblacions, per tal de vincular la infància 
dels testimonis amb un espai propi dels infants actuals. 
 La selecció i el contacte amb els testimonis va ser 
possible gràcies a la implicació dels ajuntaments de les 
poblacions que van formar part del Cap de Pont l’any 1938 
i la col·laboració dels directors de les escoles va ser clau 
per poder enregistrar les gravacions en aquests espais.
 Des d’aquí volem felicitar aquesta iniciativa del Museu 
de la Noguera que dóna veu a aquells padrins que han 
hagut de callar massa sovint per por i que ara han pogut 
aflorar aquests sentiments i memòries que guarden dins 
seu des de que eren petits.

Els nens de la guerra
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La variant nord de Balaguer entra en 
funcionament aquesta setmana

 El secretari d’Infraes-
tructures i Mobilitat de la 
Generalitat de Catalunya, 
Ricard Font, i l’alcalde de 
Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, 
van visitar el passat diven-
dres, els últims treballs de 
l’obra de la variant nord-

oest de Balaguer (C-12), que 
entrarà en funcionament a 
finals d’aquest mes. La nova 
infraestructura dóna conti-
nuïtat a l’actual variant sud 
i evitarà el trànsit de pas per 
l’interior del nucli urbà dels 
vehicles que, des de Lleida o 

Visita d’obres

Nova variant nord de Balaguer

des d’Alfarràs, es dirigeixin 
cap a poblacions com les 
Avellanes o Àger. 
 Els treballs, que van 
començar la tardor passa-
da, han comptat amb una 
inversió de 3,6 MEUR.
 La variant, que discorre 
per l’oest del nucli urbà de 
Balaguer, té una longitud 
d’uns 2 quilòmetres que 
s’inicia al final de l’actual 
variant sud de Balaguer, 
en l’encreuament entre la 
C-12 i la C-26, i finalitza no-
vament a la C-12, a prop del 
nou cementiri municipal.   
 L’amplada de la nova 
carretera és de 10 metres, 
formada per una calçada de 
dos carrils de circulació de 
3,5 metres i dos vorals d’1,5 
metres cadascun.

 Tècnics en restau-
ració i conservació del 
Museu de la Noguera i de 
l’Ajuntament de Balaguer 
van procedir a desmun-
tar la Creu de Terme del 
camí dels Erals, ja que 
presentava perillositat 
de caiguda, a causa de 
les pluges de les darreres 
setmanes. El dia abans 
ja es van retirar algunes 
parts de la creu que ha-
vien caigut i que va fer 
decidir que es realitzes 
una operació d’urgència. 
 L ’ A j u n t a m e n t 
de Balaguer  estava 
treballant en un projecte 
de restauració de totes 
les creus de terme de 
la ciutat  que s’havia 
d’executar durant el 
període 2018-19.
 Fa uns mesos ja 
es va fer una acció de 
consolidació de la Creu 

Retiren la Creu de Terme dels 
Erals per a la seva restauració 
i consolidació

Retirada de la Creu de Terme dels Erals

La Creu de Terme 
dels Erals presentava 
perillositat de caiguda 
i va ser necessari 
retirar-la

de Terme de Santa Maria, 
i s’ha traslladat la Creu 
Trencada que es va veure 
afectada per un talús de 
les obres de la variant 
nord de Balaguer.
 Les creus de terme, 
d e c l a r a d e s  B e n s 
C u l t u r a l s  d ’ I n t e r è s 
Nacional (BCIN), van 
desmuntar-se  to tes 
durant la Guerra Civil en 
una acció de salvaguarda, 
i després de la guerra 
foren re col·locades, tot i 
que no en el mateix ordre 
que estaven abans del 
conflicte bèl·lic.
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El Premi Jaume d’Urgell 2018 recau en 
Ventura Pons i el Museu de Lleida

 El proper diumenge 27 
de maig es lliurarà el Premi 
Jaume d’Urgell, a l’església 
de Sant Domènec a partir de 
les 7’30 de la tarda.
 El Jurat del premi va 
decidir guardonar el director 
cinematogràfic, Ventura 
Pons i al Museu de Lleida.
 Bonaventura Pons i Sala, 
conegut popularment com 
a Ventura Pons (Barcelona, 
25/7/1945), és un director de 
cinema, guionista i productor 
català. Ha rebut diversos 
premis cinematogràfics i 
l’any 2007 va ser guardonat 
amb la Creu de Sant Jordi 
concedida per la Generalitat 
de Catalunya.
 L a  s ev a  o b r a  s ’ h a 
programat en els millors 
festivals internacionals 
de c inema,  destacant 
especialment en el Festival 

Museu de Lleida

El Premis es lliurarà aquest diumenge 27 de maig en 
un acte en que finalitzarà amb un concert ofert per 
l’Orfeó Balaguerí a l’església de Sant Domènec

Internacional de Cinema de 
Berlín, on ha aconseguit la 
seva presència durant cinc 
anys consecutius. Actual 
conseller de la SGAE i 
patró de la Fundació Autor 
ha estat vicepresident de 
l’Acadèmia de les Arts i les 
Ciències Cinematogràfiques 
d’Espanya.
 El 25 de novembre del 
2014 l’Acadèmia del Cinema 
Català va anunciar que li 

Ventura Pons

concedia el Premi Gaudí 
d’Honor - Miquel Porter de 
2015.
 D’altra banda, es dóna 
el premi al Museu de Lleida, 
per la seva tasca i lluita en 
favor de la unitat de l’art de 
la Franja, especialment en el 
que fa referència a l’art del 
Monestir de Sixena.
 L’Alcalde de Balaguer 
Jordi Ignasi Vidal lliurarà els 
premis.
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 L’aplicació BUYBYEgo 
neix a Balaguer gràcies a 
la confiança dipositada 
pels comerciants de 
Balaguer per posar-
ho en mar xa. En un 
moment  en que les 
grans marques de venda 
on-line estan expandint-
s e  c a d a  c o p  m é s , 
BUYBYEgo proporciona 
als establiment una 
eina molt àgil per tal 
d’adaptar-se als canvis 
sense despersonalitzar 
e ls  seus productes. 
B U Y B Y E g o  é s  u n a 
iniciativa per fer més 
accessibles els comerços 
de proximitat al sector de 
la població que disposa 
de poc temps lliure. 
De tal manera, que els 
clients puguin consultar 
els establiments des de 

Presentació de l’aplicació 
“BUYBYEgo” per al comerç de 
proximitat de Balaguer

Presentació de l’Aplicació BUYBYEgo

casa, a qualsevol hora, 
encarregar productes i 
recollir-los amb prioritat. 
BUYBYEgo manté les 
mateixes condicions de 
preu, qualitat i preparació 
dels productes que el 
client troba a la botiga 
i  s’ha dissenyat per 
esdevenir una eina de 
km 0 per potenciar la 
xarxa de comerç local. 
L’aplicació ofereix una 
selecció d’establiments, 
amb gran varietat de 
productes, que permeten 
rea l i t zar  la  compra 
optimitzant al màxim 
el temps. Aquest és un 
servei sense comissions, 
ni per al client ni per a 
l’establiment, perquè 
ambdues parts puguin 
gestionar-se millor i 
optimitzar el seu temps. 

Finalitza el curs de català inicial per 
adults de l’escola Mont-roig

Curs de català

 El dimecres 9 de maig 
va tenir lloc l’última sessió 
del curs de català que duien 
a terme algunes mares 
d’alumnes de l’escola Mont-
roig i alguna de l’escola 
Gaspar de Portolà.
 El curs tenia lloc tots els 
dimecres a la tarda i s’hi ha 
treballat sobretot la llengua 
oral.     
 El grup estava format 
per una quinzena d’alum-
nes, majorment procedents 
del Marroc, però també de 
Mali i Veneçuela. Totes elles 
han valorat molt positiva-
ment l’experiència i volen 
continuar aprenent de cara 
al curs vinent. 
 En l’última sessió les 
alumnes van portar menges 
típiques per compartir un 
berenar.

El grup estava format per una quinzena d’alumnes, 
majorment procedents del Marroc, però també de 
Mali i de Veneçuela

Presentació del projecte Gaspar School 
de l’escola Gaspar de Portolà 

Gaspar de Portolà

 El passat divendres, dia 
18 de maig va tenir lloc a 
l’escola Gaspar de Portolà 
la presentació del projecte 
Gaspart School. Hi assistiren 
diferents autoritats educa-
tives i municipals, així com 
representants  de pares, dels 

serveis educatius de la No-
guera i col·laboradors dels 
diferents àmbits artístics de 
la ciutat .
 L’equip direct iu de 
l’escola va fer la presentació 
i explicació del projecte 
q u e  s ’ h a  d i s s e n y a t  i 

posteriorment es van mostrar 
una sèrie d’actuacions 
artístiques que els alumnes 
han dut a terme en diferents 
espais de l’escola.
 A q u e s t  é s  u n 
projecte que neix d’una 
reflexió de l’escola amb 
l’objectiu d’implementar 
un projecte engrescador, 
ambiciós,dinàmic i obert 
on l’eix central són les arts 
en general (plàstiques, 
e s c è n i q u e s ,  d a n s a , 
música), la comunicació i 
el domini bàsic de les eines 
audiovisuals.
 A m b  e l  d e s e n v o -
lupament d’aquest projecte 
l’escola pretén fomentar, 
a part de les habilitats 
artístiques, l’espontaneïtat, 
la  imaginació i  posar 
èmfasi en la creativitat dels 
alumnes.
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 L’Associació Salut 
Mental de la Noguera, 
ha dut a terme a través 
de la Confederació de 
Salut Mental España el 
Projecte Descubre amb 
el títol ”No bloquegis la 
teva salut mental” durant 
el primer semestre del 
2018.
 E s  t r a c t a  d ’ u n 
projecte a nivell estatal 
i cofinançat pel Plan 
Nacional sobre Drogas, 
que té com a objectiu 
principal sensibilitzar i 
prevenir les addicions i 
els problemes de salut 
mental en el context 
educatiu. Els centres 
educat ius  que  s ’ha 
impartit les xerrades 

Xerrades sobre Salut Mental i 
drogues en centres educatius 
de la comarca de la Noguera

Les xerrades estan 
organitzades per
l’Associació Salut 
Mental de la Noguera, 
en un projecte estatal

són:  INS de  Ponts , 
INS d’Artesa de Segre 
i l’Escola Vedruna de 
Balaguer, en total han 
participat en el projecte 
250 alumnes i 20 docents 
de la Comarca de la 
Noguera.
 L ’ e q u i p  d e 
professionals s’ha dirigit 
als alumnes i també als 
docents dels centres de 
secundària, on a través 
de diferents materials 
didàctics s’ha incidit en 
la sensibilització sobre 
la salut mental, facilitant 
eines per tenir-ne cura i 
també per tal de poder 
reconèixer l’aparició de 
problemàtiques més 
greus. En aquest sentit 
s’ha parlat obertament 
del consum de drogues 
facilitant informació i 
posant èmfasi en les 
conseqüències i  e ls 
riscos que suposa per 
la  salut  a  d i ferents 
nivells l’ús d’aquestes  
substàncies.

Pràctica de cuina dels alumnes de la 
UEC al restaurant Les Roquetes

Alumnes de la UEC a les Roquetes

Els alumnes tornaran al Restaurant per elaborar un 
parell de postres típics de l’establiment i omplir la 
fitxa de la normativa de bars i restaurants

Conferència “Amb novetats en el 
front” de Centre Espai Orígens
 L a  c o m a r c a  d e  l a 
Noguera, i especialment 
la població de Camarasa, 
és testimoni directe dels 
fets esdevinguts durant la 
Batalla del Segre ara fa just 
80 anys. És per aquest motiu 
que des del centre Espai 
Orígens s’han sumat als 
actes commemoratius amb 
la conferència “Amb novetats 
en el front: aportacions 
des de l’arqueologia al 
coneixement de la Guerra 
Civil” a càrrec de Xurxo Ayán.

Xerrada a l’Inst. Els Planells d’Artesa

Camarasa

 Els alumnes de la UEC 
van poder realitzar una 
pràctica de cuina al restau-
rant Les Roquetes de Bala-
guer, on el Marcel i el Delfi 
els van poder ensenyar com 
elaborar un parell de plats, 
coses a tenir molt presents 
dins la cuina d’un restau-
rant, normativa a respectar 
en la preparació, conserva-
ció i emmagatzematge dels 
aliments, la neteja i normes, 
la higiene del personal, és 
a dir una pràctica amb el 
tastet final d’un dels plats 
elaborats.
 Queda programada una 
segona visita on elaboraran 
un parell de postres típics 
del restaurant  i on ompliran 
la fitxa de la normativa de 
bars i restaurants feta pels 
alumnes.
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 El dilluns 7 de maig va 
començar el primer curs 
d’aprofitament alimentari 
del 2018 que des de l’any 
2015 organitza l’Àrea 
de Serveis Socials del 
Consell Comarcal de la 
Noguera, a través del 
Projecte Àgape i el Pla 
d’Inclusió Social.
 Aquest curs es fa dos 
vegades a l’any i s’adreça 
a persones i famílies 
receptores d’aliments 
del Projecte Àgape que 
vénen derivades tant de 
Serveis Socials, com de 
Creu Roja i Cáritas. 
 En el curs que va 
començar la setmana 
passada al Centre Obert 
La Noguera, hi participen 

Comença el primer dels cursos 
d’aprofitament alimentari 
previstos per l’any 2018

Curs d’aprofitament alimentari

Al curs iniciat la
passada setmana hi 
participen una
trentena de persones 
en dos grups de 15

30 persones distribuïdes 
en dos grups de 15 
persones. El curs consta 
de 2 sessions per grup, 
els dies 7 i 14 de maig 
el primer, i els dies 9 i 16 
de maig el segon. En la 
primera sessió, tècnics 
d’Àgape i del PLIS tracten 
el tema de l’aprofitament 
i  e l  malbaratament 
a l i m e n t a r i s ,  i  d e l s 
s u p e r m e r c a t s  i 
d e l s  a l i m e n t s ,  i 
u n  n u t r i c i o n i s t a 
explicarà la piràmide 
n u t r i c i o n a l ,  h à b i t s 
d’alimentació saludable, 
i com emmagatzemar i 
conservar els aliments.  
 En la segona sessió, 
un cuiner professional 
e n s e n y a r à  a l g u n e s 
receptes de plats basats 
en els aliments que 
habitualment s’obtenen 
a Àgape i als Bancs 
d’Aliments,  i  també 
explicarà alguns trucs 
culinaris per aprofitar els 
aliments sobrants.

Projecte per distingir els productes 
agroalimentaris de la Noguera

Xerrada informativa

 El Consell Comarcal de 
la Noguera i el Consorci 
G r u p  d ’ A c c i ó  L o c a l 
Noguera Segrià Nord, dins 
del projecte Territori de 
Valor, han iniciat un procés 
participatiu per crear un 
distintiu territorial dels 
productes agroalimentaris 
de la comarca de la Noguera, 
al qual s’ha convidat a 
participar els productors 
agroal imentar is  de la 
Noguera que s’hi vulguin 
sumar, per tal de crear una 
marca amb la qual se sentin 
plenament identificats.
 El passat divendres 4 de 
maig va tenir lloc la primera 
trobada participativa amb els 
productors agroalimentaris 
de la Noguera, en el decurs 
de la qual es va explicar el 
projecte.

El Projecte Territori de Valor Agroalimentari: la
llavor del distintiu territorial del producte
agroalimentari de la comarca de la Noguera

L’escola de la Ràpita va viure una festa 
de Sant Jordi amb representació teatral

Sant Jordi a la Ràpita

 A l’escola de La Ràpi-
ta, la diada de Sant Jordi 
d’aquest any, van celebrar-la 
de manera diferent. Els 
alumnes de 4rt, 5è i 6è, jun-
tament amb els avis i àvies 
del poble, que participen 
setmanalment en el projecte 

d’ApS: «El casal a l’escola», 
van representar una obra de 
teatre titulada: “La nostra 
llegenda de Sant Jordi ’18”. 
 Aquesta història passa a 
la vila de La Ràpita, el drac 
no és ni de bon tros el drac 
malvat i ferotge propi de 

la llegenda, la princesa no 
és la noia alliberadora del 
poble, sinó la xicota egoista 
que se’n va a París amb el 
cavaller presumit i... així 
doncs, qui salva la vila?
 És la donzella més 
generosa de La Ràpita qui 
es lliura al drac, adormint-lo 
amb la seva generositat i els 
seus actes nobles.
 La representació fou tot 
un èxit i molt divertida. Una 
feina amb la que hi han 
dedicat moltes hores, amb 
un treball de memorització i 
representació de la llegenda 
de Sant Jordi, amb un esforç 
que va valer la pena, perquè 
fou un èxit.
 Agraeixen la participació 
dels avis i les àvies en l’obra, 
tant els que han fet d’actors 
com els que han participat 
en el muntatge. 
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El Castell Gala Dalí de Púbol acull l’exposició 
Elles, fotografien Dalí. Una mostra 48 fotografies 
realitzades per 14 dones pròximes al pintor. El 
recorregut permet aprofundir en una part represen-
tativa de la biografia de Dalí, i en el binomi indis-
sociable, vida i obra, personatge i representació. 
Entre les fotògrafes hi ha Martha Holmes, Liselotte 
Strelow, l’artista Valentine Hugo i la mecenes Anna 
Laetitia-Pecci Blunt, entre altres. L’obra està com-
pletada amb llibres, revistes i clippings relacionats 
amb les fotografies i treballs exposats. Es podrà 
visitar fins el 6 de gener de 2019. 
Més info: https://exhibitions.salvador-dali.org/
elles-fotografien-dali/

Coneix Dalí des d’una visió
femenina

145 quilòmetres de rutes segures i exclusives per al 
senderisme i el cicloturisme creuen les comarques 
gironines, són les  Vies verdes de Girona. Des de 
la muntanya a la muntanya, es pot passejar o peda-
lar per uns traçats on la circulació a motor hi és pro-
hibida, per això són aptes per a tothom, a qualsevol 
edat i condició física. Rutes que creuen espais natu-
rals de gran bellesa, amb un gran patrimoni cultural, 
i poblacions que disposen de tots els serveis per als 
usuaris. Les vies verdes formen part també d’una 
gran anella circular cicloturística, la ruta Pirinexus, 
amb 353 quilòmetres, que connecta Girona amb el 
sud de França.
Més info: www.viesverdes.cat/www.pirinexus.cat

Vies verdes i rutes pedalables
gironines

La Ruta del Vi de Lleida et portarà pels cellers 
que compten amb la Denominació d’Origen, 
Costers del Segre, i a gaudir de la cuina lleida-
tana a una selecció de restaurants on elaboren 
els plats amb productes naturals del camp 
del territori, maridats amb el vi de la zona. Tam-
bé podreu gaudir d’un magnífic passeig per un 
patrimoni natural i monumental únic, com la 
majestuosa Seu Vella de Lleida o el monestir 
de Les Avellanes.
Més info: http://www.rutadelvidelleida.cat/
ruta-vi-lleida/

Descobreix la Ruta del Vi de 
Lleida, el viatge dels sentits

Comença el 9è Cicle de Música sota les 
Estrelles al Parc Astronòmic Montsec

 El pròxim 9 de juny 
començarà el «Cicle de 
Música sota les Estrelles», 
al  qual es preveu que 
assisteixin més de 1.000 
p e r s o n e s  e n  e l s  s e t 
c o n c e r t s  p r o g r a m a t s 
fins al 24 de novembre. 
La presidenta del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
Concepció Cañadell, ha 
assenyalat que aquests 
concerts, impulsats pel 
Parc Astronòmic Montsec 
(PAM), s’han consolidat 
en l ’oferta cultural de 
Catalunya, sobretot en 
l ’agenda de la música 
independent i projecció de 
grups i cantautors catalans.
 El «Cicle de Música sota 
les Estrelles» està organitzat 
pel Consell Comarcal de la 
Noguera, entitat gestora 
d e l  Pa r c  A s t r o n ò m i c 

Presentació del 9è Cicle de Música sota les estrelles

Joan Masdéu, Falsterbo, Xavier Pié & MACC, Núria 
Graham, Jordi Montañez, Marcel Lázara i Júlia Arrey 
i El Petit de Cal Eril protagonistes del Cicle

Montsec (PAM), i compta 
amb la col·laboració de 
la Diputació de Lleida i 
de l ’ Inst i tut  d’Estudis 
Ilerdencs.
 A q u e s t  a n y  h i 
participaran: Joan Masdéu 
amb el concert “L’ordre 
dels planetes” (9 de juny); 
Falsterbo amb “50 anys i 
una nit amiga” (7 de juliol); 
Xavier Pié & MACC amb 

Música sota les estrelles

“Connexions” (4 d’agost); 
Nuria Graham amb “Cloud 
Fifteen” (8 de setembre); 
Jordi Montañez amb “La 
lluna plena, aquest foc” 
(13 d’octubre);  Marcel 
Lázara amb “Dormirem 
sota estrelles d’umbú” (27 
d’octubre); i El Petit de 
Cal Eril amb “Tants i tants 
planetes com hi ha al cel...” 
(24 de novembre).
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Varis pobles de la Noguera commemoren 
els 80 anys del Cap de Pont
 En commemoració del 
80è aniversari de la Bata-
lla del Segre, un grup de 
voluntaris i historiadors de 
diferents localitats, així com 
d’ajuntaments i d’entitats 

del territori, en col·laboració 
amb el Memorial Democrà-
tic i la Diputació de Lleida, 
realitzaran un homenatge a 
les poblacions i als escena-
ris que van ser testimonis 

del tràgic moment històric 
(la Guerra Civil), tant a la 
Noguera com a l’Urgell.
 La batalla del Segre, fou 
una decisiva batalla de la 
Guerra Civil, on molta gent 
tant civil com militar, en va 
ser víctima o hi va perdre la 
vida. Per això del 25 al 27 de 
maig, es reviurà la memòria 
històrica del que va succeir 
al Front del Segre fa 80 anys.
 Avui dia cal recordar la 
lluita d’una gent que van 
lluitar i donar la seva vida 
pels seus ideals, i alguns 
drets dels que tenim són 
fruit de la seva generositat.
 El 80è aniversari de la 
Batalla del Segre es com-
memora en algunes de les 
poblacions que van patir 
aquest moment bèl·lic com 
són Tàrrega, Bellcaire d’Ur-
gell, Montgai i Camarasa.

 El diumenge 3 de 
juny, es durà a terme una 
nova edició de l’aplec  a 
l’ermita de Sant Llubí a 
Millà al terme municipal 
d’Àger.
  A l’Aplec de l’ermita 
de Sant Llubí està oberta 
a tothom.   

L’Aplec de Sant Llubí el proper 
diumenge 3 de juny

Sant Llubí

 Durant tot el matí la 
organització donarà coca 
i vi a tots els participants 
a l’Aplec. 
 A partir de les 12:30 
es farà una missa en 
honor al Sant; a l’acabar 
s’obsequiarà amb un 
panet als assistents.

Voladura del pont de Sant Miquel
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Presentació de la certificació Starlight a 
l’Illa de Gran Canàries amb el PAM

 L’Associació Daima, 
demana a l’ajuntament 
d’Àger perquè es deixi de 
tractar la vegetació estaci-
onal del casc urbà, àrees 
del perímetre urbà i camins 
rurals amb pesticides or-
ganofosforats, entre ells 

L’Associació  Daima d’Àger insta 
a l’Ajuntament que no utilitzi 
cap tipus de pesticides

Representació del PAM amb Cirpiano Marín de la UNESCO

el “glifosato”, pel seu im-
pacte negatiu en els orga-
nismes i ecosistemes. Les 
alternatives són: deixar-ho 
com està, utilitzar produc-
tes ecològics o bé en se-
gons quines zones, utilitzar 
ovelles, cabres o cavalls.

 El Consell Comarcal de 
la Noguera, com a respon-
sable de la gestió del Centre 
d’Observació de l’Univers 
(COU) del Parc Astronòmic 

Montsec (PAM), ha estat 
convidat a participar a la 
jornada de presentació de la 
certificació de la Reserva de 
la Biosfera de Gran Canària 

com a Destinació Turística 
Starlight, que ocupa una 
quarta part de la superfície 
de l’illa que, a diferència de 
la resta de l’illa, que té un 
desenvolupament turístic 
de turisme de sol i platja, ha 
optat per desenvolupar un 
turisme de natura i ciència 
respectuós, viable i sosteni-
ble.
 La delegació del COU 
estava formada pel direc-
tor científic, Salvador Ri-
bas, i pel responsable de 
gestió, Josep Vilajoliu, que 
van explicar el model d’as-
troturisme implementat al 
Montsec. Els responsables 
del COU destaquen el nivell 
de reconeixement i prestigi 
que està obtenint el PAM 
per part d’institucions de 
caràcter nacional i interna-
cional.

Mostra de la vegetació morta d’Àger
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres
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Al mateix riu d’Heràclit
Autor: Pep Coll
Gènere: Novel·la

Mare de llet i mel
Autor: Najat El Hachmi 
Gènere: Novel·la

Els meus veïns pirates
Autor: Jonny Duddle
Gènere: Infantil (+6)

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

Indesinenter
Llicó

M’atura una barreja
estranya de colors,
on la pròpia imperfecció
la fa perfecta.

M’hi delecto.

L’immensa paradoxa 
m’assenyala,

belleses amagades
i un clam de solituds 
reverberant 
pau interior.

Carències primigènies,
                              que,
delint la perfecció,
romanen festejant 
imperfeccions.

 Els Jolley-Rogers són 
una família de pirates que 
s’instal·la a Vilaensopida 
del Mar, una vila d’allò 
més tranquila. Els rumors 
d’un estil de vida que 
s’allunya de la normalitat, 
corren per la vila. La Matil-
da s’hi avorreix, però amb 
l’arribada dels pirates i en 
especial del que serà el 
seu nou amic, en Jim Lad, 
descobreix com de bé s’ho 
pot arribar a passar. La res-
ta del poble, però, no els 
rebran pas amb els braços 
tan oberts. Però si llegiu 
Els meus veïns pirates, 
veureu com els pirates els 
faran canviar d’opinió...
 Els meus veïns pirates 
va guanyar el prestigiós 
premi Waterstone i tant 
va ser l’èxit que ja s’ha 
començat a preparar una 
sèrie d’animació infan-
til. El creador és el Jonny 
Duddle, il·lustrador de 
Harry Potter i creador de 
best sellers com l’Enfonsa 
Pirates o Gegantosaure. 
Els meus veïns pirates té 
el text rimat.
 Una bona eina per 
treballar amb els petits 
valors de convivència, el 
respecte i la tolerància per 
viure en comunitat i parlar 
del perquè ser diferent ha 
de ser un problema.

 Dos mil cinc-cents 
anys després de la seva 
mort, avui ressona amb 
més força que mai la veu 
de l’enigmàtic Heràclit, el 
filòsof que s’expressava 
amb sentències oraculars. 
Fill de la família reial d’Efes, 
estava destinat a regnar, 
però va preferir el camí del 
pensament lliure. Va es-
criure una única obra, de 
la qual resten tan sols un 
centenar llarg de sentènci-
es. Ben poca cosa més en 
sabríem, si no fos pel ma-
nuscrit trobat l’any 1972 per 
un estudiant de Filosofia de 
la UB. Aquesta novel·la ens 
endinsa en l’obra d’un savi 
que viure la infantesa del 
pensament occidental, els 
inicis de la democràcia i el 
primer gran enfrontament 
entre Orient i Occident.
 La història, contada 
de forma cronològica, ens 
obre els ulls de l’època 
on la democràcia era un 
aspecte nou, i on els més 
intel·lectuals encara guar-
daven les seves teories ini-
cials sobre la forma rodona 
de la terra, enfront dels que 
encara creien que la terra 
era plana, i que qui deia el 
contrari s’equivocava, tit-
llant-los d’hipòcrites i de 
tindre una mancança de 
saviesa.

 Aquesta novel·la nar-
ra en primera persona 
la vida de la Fatima, una 
dona del Rif que ja adul-
ta, casada i mare deixa la 
seva família, el poblet on 
ha nascut i emigra sola 
amb la seva filla a Cata-
lunya, on malda per tirar 
endavant. Articulada com 
un relat oral en què la 
Fatima torna al cap dels 
anys de visita a la casa 
familiar i explica a les 
seves sis germanes tot 
el que ha viscut, s’hi nar-
ren les dificultats de tota 
mena amb què es troba i 
l’escissió profunda entre 
els dos mons. Un retrat 
ric, realista i convincent 
del conflicte emocional 
i de la complexa realitat 
cultural, social i personal 
que comporta la condició 
de mare immigrant. I al-
hora un fresc complet del 
món rural rifeny i del que 
suposa ser dona avui dia.
 La vida d’una dona 
que, en un context sem-
pre hostil, ha de sobrepo-
sar-se a tot tipus de bar-
reres i desgràcies, i que 
lluita cada dia per tirar 
endavant, amb les com-
plicacions incloses de la 
vida i dels mons que se-
paren les cultures, races i 
costums. 
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El Museu de la Noguera presenta el
documental “Nens de la guerra”
 El Museu de la Noguera 
presenta aquest divendres 
25 de maig, el documental 
Conviure amb la por. Memòria 
dels nens del Cap de Pont de 
Balaguer (1938),  a la sala d’ac-

tes de l’ajuntament a partir de 
les 19.30 h. 
 El resultat és un emotiu 
audiovisual del voltant de 
mitja hora en el qual s’han 
entrevistat una trentena de 

persones de Balaguer (vuit 
testimonis), a més de pobla-
cions com la Sentiu de Sió, 
Bellcaire d’Urgell, Camarasa o 
Vallfogona de Balaguer entre 
altres (quatre més de cada po-
blació) perquè expliquin amb 
ulls de nen què va suposar per 
a ells la Guerra Civil.
 El documental ‘Conviure 
amb la por’ pretén posar de 
manifest com van viure la 
guerra els nens l’any 1938. 
Així, preguntes com fins quan 
van anar a l’escola, es conver-
teixen en un tema més que 
sensible que aconsegueix 
emocionar-los, ja que la majo-
ria ja no va poder tornar més 
al col·legi.
 La fam, la por, les morts, 
l’entrada dels nacionals, els 
bombardejos, l’exili. Tot són 
records d’aquells nens i ne-
nes.Nens de Balaguer l’any 1938

 Bellcaire prepara 
pel proper 3 de juny, 
la II FiraBell, en una 
convocatòria que aplegarà 
mes de 30 parades de 
productors locals i una 
trentena més de forans, 
els quals ompliran les 
places i els carrers amb 

La 2a FiraBell arriba el 3 de 
juny a Bellcaire

Bellcaire

la voluntat de donar a 
conèixer aquest poble de 
la Noguera i especialitzar-
se en l’agricultura i la 
ramaderia ecològica. Per 
aquest motiu, compta amb 
el suport de l’Associació 
d’Empresaris Productors 
de Venda i Proximitat.
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Classificació
Primera Catalana

1. Martinenc ................69
2. San Cristóbal...........68
3. Almacelles ...............63
4. Viladecans ...............59
5. Sants ........................54
6. Lleida B ....................53
7. Igualada ................. 50
8. Balaguer ..................48
9. Borges ......................47
10. Andorra . ................46
11. Rapitenca ...............45
12. Vista Alegre ...........42
13. Sant Ildefons .........39
14. Vilaseca ..................32
15. Bellvitge  ................31
16. Alpicat ....................31
17. Valls ........................24
18. Tortosa   ..................23

Golejadors del 
C.F. Balaguer

1. Adrià ................. 19
2. Genís ................ 10
3. Putxi ................... 7
4. Mikel ................... 4
5. Galcerán ............. 3
6. Joan .................... 2
7. Pau ...................... 1
8. Gerard................. 1
9. Carlos ................. 1
10. Víctor ................ 1

 El Balaguer es va 
acomiadar de la seva 
afició amb un empat 
sense gols davant un 
complicat rival com 
és el Viladecans, en 
un partit en que no es 
jugaven res cap dels 
dos equips.
 Un dels millors ju-
gadors del Balaguer 
va ser el porter Alfred 
Peguero que amb les 
seves intervencions 
va impedir que el Bala-
guer sortís derrotat del 
encontre de la mateixa 
manera que ha fet al 
llarg de la temporada.

Alfred

Proper encontre

27/05/2018  --  12 h.
Camp Municipal 

de Sants
Sants| Balaguer

El Balaguer no passa de l’empat davant 
el Viladecans en el darrer partit a casa

Els homes de Jordi Belló 
acabaran la lliga aquest 
diumenge al camp del 
Sants, en una temporada 
irregular

Alfred evita la rematada d’un davanter rival

Trota davant el Viladecans

 El Balaguer es va aco-
miadar de la seva afició en 
aquesta temporada 2017-
2018 amb un empat a zero 
gols amb el Viladecans. En 
un partit en què cap dels 
dos es jugava res, el partit 

13/05/2018

VISTA ALEGRE 7 
BALAGUER 2
1BALAGUER 120/05/2018

BALAGUER 0
VILADECANS 0

va ser molt avorrit, jugat 
sense massa tensió per part 
de cap dels dos equips. El 
Balaguer ho va intentar en 
el primer temps i Adrià va 
poder avançar els locals 
però el seu xut va sortir fre-

gant l’escaire. Era el minut 
39 i fins al moment no hi 
havia hagut cap jugada de 
perill.
 En els primers compas-
sos del segon temps, sem-
blava que els dos equips 
renunciessin a l’atac, molt 
replegats i amb la inten-
ció de mantenir la porteria 
a zero. En aquest segon 
temps cal destacar la millor 
ocasió per part del Bala-
guer, després d’una gran 
jugada d’Adrià que es va 
desfer de dos defensors, i 
des de la línia de fons va 
realitzar una passada sobre 
el punt de penal que Genís 
no va encertar a rematar.
 A partir d’aquest mo-
ment va ser el Viladecans 
que va intentar amb diver-
sos contraatacs inaugurar 

el marcador, però es va 
trobar amb un gran Alfred 
que llegia una i altra vega-
da les intencions del rival, 
anticipant-se en totes les 
jugades. Cal destacar en 
l’últim minut del partit una 
gran intervenció d’Alfred 
davant una rematada a boca 
de canó de Miguel que va 
poder enviar a córner.
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 La selecció de Lleida 
amb 14 nedadors del 
CEN Balaguer han acon-
seguit molt bons resul-
tats al Trofeu Interterri-
torial de seleccions de 
Catalunya, que s’ha rea-
litzat a les instal·lacions 
del CN Molins de Rei. 
 El dissabte  14 de 
maig, es va realitzar 
l’Interterritorial infantil 
i absolut on la selecció 
de Lleida va ser 4a amb 
les nedadores del CEN 
Balaguer  Aurembiaix 
Pifarré, Núria Pallé, 
l’Ares Perera, Alexandra 
Papell, Aitor Morales i 
Ángel López.
 El diumenge va ser 
el torn dels alevins i 
benjamins, que varen 
quedar en segon lloc, 
amb els nedadors del 
CEN Balaguer Cristina 

14 nedadors balaguerins amb 
la selecció lleidatana en la 
Interterritorial de Catalunya

Lluís Pijuan

Lluis Pijuan 15è
absolut en la
Travessia Tuna Race 
Balfegó de l’Ametlla 
de mar

Palacín, Jordi Suñé, Èlia 
Santmartin, Joel Farré, 
Arnau Pifarré, Berta 
Benseny, Jaume Pallé i 
Giulian Alecsandru.
 El passat 29 d’abril, el 
nedador del Club Espor-
tiu Natació Balaguer en 
Lluís Pijuan a participat 
a la Tuna Race Balfegó, 
travessia que consisteix 
a recórrer 5 quilometres  
a la costa de  l’Ametlla 
de Mar. En Lluís ha acon-
seguit la 2a posició en la 
categoria 40-49 i la  15a 
posició absoluta.

Mil ciclistes travessen la Noguera en la 
10ena edició de la Montsec-Montsec
 El passat dissabte es 
va  celebrar la desena Mar-
xa Cicloturista Montsec-
Montsec amb 1.000 ciclistes 

inscrits que van recórrer 
els diferents paisatges del 
Montsec.
 La Marxa consta de 

diferents recorreguts amb 
diferents nivells de dificul-
tat, tots ells amb sortida i 
arribada a Balaguer: l’ano-
menat Gran Fons de 190 
kilòmetres, el Mig Fons de 
140 kilòmetres i el Challen-
ge, amb un recorregut de 80 
kilòmetres.
 El Club Ciclista Bala-
guer organitzador d’aquest 
esdeveniment atribueix la 
bona acollida de la marxa al 
fet que el recorregut traves-
sa els espais neuràlgics del 
Montsec així com els ser-
veis que s’ofereixen abans 
i després de la marxa i un 
programa d’activitats pels 
acompanyants amb visites 
per Balaguer.Marxa Montsec-Montsec

El C.E. Balaguer durà el festival de cinema 
de muntanya de Torelló al poble
 El Centre Excursionista 
de Balaguer ens aproparà 
un parell de pel·lícules 
seleccionades entre les 
participants en la darrera 
edició de l’emblemàtic 
Festival de Cinema de 
Muntanya de Torelló. La 
projecció, totalment gratuïta, 
tindrà lloc el proper divendres 
8 de juny, a les 9 del vespre a 
l’Ajuntament. “Dessine-moi 
un chamois” i “The eyes of 
God” han estat les pel·lícules 
triades per enguany. “Dessine-moi un chamois”
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 S ’estrena el  nou 
camp d’esports annex 
a la piscina coberta, un 
espai que s’ha habilitat 
aprofitant la gespa que 
es va substituir a finals 
de l’any passat al Camp 
Municipal d’Esports a 
causa del seu deteriora-
ment que no permetia el 
compliment de les ne-
cessitats tècniques per 
la categoria del primer 
equip. 
 Operaris de l’ajun-
tament van escollir les 
parts menys deteriora-
des per poder habilitar 
aquest espai presentat 
i que ha de servir per 
descongestionar el camp 
principal i sumar un es-
pai més d’oci a la piscina 
d’estiu del poliesportiu. 
 Les obres han con-
sistit en fer una base per 

Entra en funcionament el 
camp de futbol annex a les 
piscines del Poliesportiu

Camp annex

El nou camp que
aprofita la gespa vella 
del camp de futbol 
descongestionarà el 
servei d’aquest

anivellar el terreny i que 
servís, a més, de dre-
natge del camp, motiu 
pel qual se li va donar 
la inclinació necessària. 
Posteriorment, es van 
habilitar les obres de 
drenatge i es van instal-
lar tanques a tot el perí-
metre.
 Finalment, s’ha habi-
litat un accés directe a 
l’espai des del camp de 
futbol principal per evitar 
que els usuaris hagin de 
travessar la piscina per 
accedir al nou camp.

Albert Hermoso es proclama campió 
d’Espanya absolut de Concurs Complet

 Albert Hermoso s’ha pro-
clamat aquest passat diu-
menge 6 de maig campió 
d’Espanya absolut de Con-
curs Complet amb ‘Quilate 
32,53%’.
 El binomi va iniciar la 

competició el divendres amb 
la prova de doma amb una 
puntuació de 33,01 i ocupant 
la segona posició darrere del 
genet Gonzalo Blasco Botín 
amb ‘Sij Veux d’Autize’ amb 
32,95. Dissabte, després d’un 

Albert Hermoso

Campionat d’Espanya

recorregut sense falta al cross, 
Hermoso i ‘Quilate’ van ser els 
més ràpids i van situar-se al 
capdavant de la classificació 
seguits per Maria Pinedo i 
‘Carriem van Colen Z’.
 Diumenge, el d’Os de 
Balaguer no va fallar i va 
firmar l’únic zero de la prova 
aconseguint així penjar-se 
l’or absolut del campionat 
d’Espanya de Concurs 
Complet. El podi absolut el 
van completar Maria Pinedo 
amb ‘Carriem van Colen Z’  i 
Francisco José Beltrán con 
‘Zurito LV’.
 Els propers reptes del 
genet passen per classificar 
aquest cavall, ‘Quilate 32,53%’ 
pels Jocs Eqüestres Mundials 
que es celebraran a Tyron, 
Carolina del Nord, el proper 
mes de setembre.
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 Re c e n t m e n t ,  e l s 
membres de la junta 
directiva del Centre 
Excursionista de Balaguer 
i socis compromissaris 
que formen la secció 
d’escalada dins del 
mateix club, han renovat 
el conveni de col·laboració 
amb l’ajuntament de 
Balaguer.  
  L’alcalde de la 
ciutat, Jordi Ignasi Vidal 
i la regidora d’esports, 
G e m m a  V i l a r a s a u , 
van atendre les seves 
intencions i es van parlar 
les bases d’un conveni 
que ha d’estar el punt de 
partida i un exemple entre 
la corporació municipal 

L’Ajuntament de Balaguer i el 
Centre Excursionista renoven 
conveni pel rocòdrom

Conveni Centre Excursionista-Ajuntament

L’entitat gestiona les
instal·lacions amb la 
voluntat de
millorar-les i també
potenciar-les

i  la resta d’entitats 
esportives de la ciutat. 
 A q u e s t  c o n v e n i 
redacta  la  voluntat 
del CEB de millorar 
l’equipament de boulder 
i rocòdrom que es troba 
al pavelló del molí de 
l’esquerrà, d’aquesta 
m a n e r a  e s  p o d r à 
potenciar l’equipament i 
promoure el seu ús.

Nova edició de la Diada Olímpica pels 
alumnes de 5è i 6è de primària

Jornada Atlètica

L’Alcalde de Balaguer rep a l’equip de
Tennis Taula Balaguer Cudós Consultors

Balaguer Cudós Consultors

 El passat divendres, 
l’Alcalde de Balaguer, Jordi 
Ignasi Vidal i la regidora 
d’Esports, Gemma Vilara-
sau van rebre l’equip del 
Tennis Taula Balaguer Cu-
dos Consultors que han 
aconseguit l’ascens a la 
Divisió d’Honor Femenina, 
segona categoria estatal.
 Les jugadores i la presi-
denta del club Anna Biscar-
ri van rebre un obsequi per 
part de l’Ajuntament de la 
ciutat.

 Els alumnes de 5è i 6è 
de Primària dels 6 centres 
educatius de Balaguer van 
participar el passat divendres, 
durant tot el matí, en una nova 
edició de la Diada Olímpica, 
una jornada esportiva que 
compta amb diferents 
disciplines esportives. 
 La Diada Olímpica vol 
fomentar la cohesió entre 
l’alumnat de la ciutat, 
tot aprofitant els valors 
que transmet l ’esport: 
companyonia, cooperació, 
r e s p e c t e ,  s u p e r a c i ó , 
responsabilitat o autoestima. 
També serveix per donar 
a conèixer esports menys 
habituals al pati de l’escola. 

Tots els centres educatius de la ciutat han participat 
a l’activitat esportiva i de lleure
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 El passat 10 de maig 
el Consorci Grup d’Acció 
Local Noguera Segrià 
Nord, en col·laboració 
amb l’Oficina Jove de la 
Noguera, va celebrar al 
Consell Comarcal de la 
Noguera la Jornada de 
Networking destinada 
a joves professionals i 
empreses de la comarca 
amb l’objectiu de crear 
v inc les  i  incent ivar 
l’ocupació de joves en 
empreses del territori.
 En aquesta jornada 
h i  v a n  p a r t i c i p a r 
aproximadament uns 35 
joves professionals i 5 
empreses amb ofertes de 
feina. Després de les dos 
ponències simultànies 

Èxit de participació en la
Jornada de Networking de la 
comarca de la Noguera

Jornada de Networking

Els assistents van 
valorar molt
positivament la
Jornada de
Networking

per a joves i empresaris, 
«Com ser el candidat 
ideal» i «Com trobar 
e l  candidat  ideal» , 
f inançades  pel Pla 
Anual de Transferència 
Tecnològica, es va donar 
pas a la presentació 
d e  l e s  e m p r e s e s  i 
seguidament es van 
iniciar les entrevistes 
curtes entre joves i 
empreses. La jornada 
va finalitzar amb un 
vermut Networking en 
el qual i es va generar un 
espai de diàleg entre els 
assistents i es van crear 
més de 60 contactes.
 Els assistents van 
valorar positivament 
aquesta jornada com 
també als ponents que 
han sigut una gran ajuda 
per ambdues parts. 
Tant les empreses com 
els professionals dels 
diferents àmbits van 
manifestar el seu interès 
a participar en futures 
edicions.

22 establiments de la Noguera
s’apunten al Benvinguts a Pagès

 Arriba la tercera edició 
de Benvinguts a Pagès i la 
pagesia catalana es prepara 
per a viure de nou un gran 
cap de setmana de portes 
obertes. Unes 900 explota-
cions, restaurants, allotja-
ments i activitats participen 
en aquesta tercera edició. A 
la comarca de la Noguera 
són més d’una vintena.
 Els pagesos, ramaders i 
pescadors obriran les portes 

de casa seva i oferiran una 
jornada de portes obertes, 
totalment gratuïta, amb 
tastos de productes i amb 
la possibilitat de comprar 
el producte directament en 
origen; una oferta a la qual 
s’han apuntat gairebé 250 
cases d’arreu de Catalunya.
 E l s  a l l o t j a m e n t s 
proposen ofertes especials 
de cap de setmana. Els 
restaurants faran el menú 

Activitats en la jornada de portes obertes

Benvinguts a Pagès

Benvinguts a Pagès, amb 
producte de temporada i de 
proximitat. I diverses entitats 
i col·lectius organitzen 
activitats relacionades amb 
la descoberta del territori i 
els seus productes.
 A la Noguera ja s’hi 
han apuntat 8 explotacions 
agràries (Ca La Ferratina, 
Cal Cabàs, Cal Retjo, Casa 
Patau, Celler Castell del 
Remei, Fructumcat, Molí 
D’Oli Gabriel Alsina i Pla 
Oví), 6 restaurants (Casa 
Mercè, Restaurant Cal 
Farré, Restaurant Castell 
del Remei,  Restaurant 
El Claustre, Restaurant 
El Dien i Restaurant Lo 
Ponts), 8 allotjaments (Ca 
La Ferratina, Casa Taller 
Penelles, Hotel Rural Ca 
L’Agust ina,  L’Àt ic  Del 
Holandès, La Caseta de 
Balaguer, La Granja del 
Besa, La Noguera Càmping 
i  e l  M o n e s t i r  d e  l e s 
Avellanes).
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Poder i autoritat
Francesc Cucurull i Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 L’ordre matemàtic més 
gran és el de la total negació 
del desordre; crec que actual-
ment no en tenim i sense ell 
no podem arribar molt lluny i 
viure molt.
 El desordre és la mare 
dels vicis i per aquest rar 
camí una persona mai arriba 
a assolir una veritable sensi-
bilitat a tot acte d’anarquia i 
rebel·lió. És inútil assenyalar 
un error als qui mai han vist 
i comprès l’autoritat. Per en-
senyar-los la seva falta s’ha 
de conèixer i llavors serà res-
ponsable i alhora negarà el 
que és fals, lluitarà molt fort 
en dominar-se a si mateix i 
entendrà que som semblants 
i ens hem de protegir i no 
ser individus separats; al no 
poder veure-ho així crea ines-

tabilitat i a vegades està in-
vestit de poder i no compleix 
la llei i no diu tota la veritat 
o emet falses veritats que en-
cara confonen més a la gent 
de bé.
 No és fàcil tenir contac-
te amb l’autoritat i requereix 
estar dotats de prestigi i de 
suport moral, indispensable 
per a totes les accions. Ni 
ells mateixos no s’atreveixen 
a donar consells ni dominar 
ningú. El seu mòbil és parlar 
en defensa dels principis de 
la justícia i de la veritat, amb 
prudència i cura, tot i que ells 
no se n’adonin albiren i repre-
senten l’autoritat suprema.
 De cap manera vull eludir 
tal problema que és un treball 
global i hem de tenir atenció 
al procés del temps i portar 

la seva pròpia disciplina. 
En un sentit, ningú pot do-
nar-los llibertat i ordre. S’ho 
ha de descobrir un mateix, 
però és de cabdal importàn-
cia que els que ens repre-
senten i governen, reunei-
xin les condicions i posin 
tots els mitjans possibles 
per arribar a fi de bé. De ben 
segur que si estiguéssim a 
un bon nivell, nosaltres 
estaríem millor i el jovent 
no estaria orfe d’un model 
negatiu i de la llunyania i 
absència de persones es-
pecials, però tots tenim por 
d’estar sols i de pensar un 
per tots i fins i tot, si és ne-
cessari contra tots si no re-
solem aquest assumpte de 
l’ordre, autoritat i disciplina 
i no ens remuntem al cap 
damunt tota l’economia, els 
productes i assalariats i si 
un no veu les perspectives 
a mig termini anem a la de-
riva, així de clar.

 No sé tu, lector, però jo fa 
dies que tinc ganes de sentir 
parlar a Catalunya d’un pro-
blema que ens afecta greu-
ment i que és l’atur, la manca 
de llocs de treball de qualitat 
per a totes aquelles persones 
de Catalunya que desitgen 
treballar i no poden perquè 
no han pogut trobar un lloc 
de treball decent. També 
m’agradaria veure els polítics 
de Catalunya més preocupats 
per les llistes d’espera als 
hospitals, cada dia més llar-
gues; per la inseguretat ciu-
tadana que malauradament 
constatem dia rere dia als 
carrers dels pobles i ciutats 
de Catalunya; pels robatoris 
amb exercici de violència ex-
trema sobre les víctimes, per 
la prostitució infantil, pel con-
sum i tràfic de drogues, que 
no paren d’augmentar; per la 
brutícia que inunda de pudor 
i insalubritat els nostres car-
rers; ¿perquè, ja resumint, no 
escoltem dels polítics ni una 

Posem-nos a treballar
Joan V. Sampedro Cortés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

sola paraula sobre aquells 
temes que realment ens amo-
ïnen i en canvi tenim un dia 
sí i l’altre també el monotema 
del secesionisme?
 Digueu-me, lector, si te-
niu la resposta, per què no hi 
ha cap polític de Catalunya 
preocupat per la fugida de 
3.300 empreses que han can-
viat la seu social de Catalu-
nya a altres indrets de l’Estat, 
i de les quals més de 1.100 
també han canviat la seu fis-
cal, optant per pagar els im-
postos fora de Catalunya.
 Algú ha dit que els Co-
mitès de Defensa de la Re-
pública (Déu n’hi do el nom; 
no se a vos, lector, però a mi 
em sona d’allò més bolivarià 
o bolxevic, que voleu que us 
digui) tenen en part la culpa 
perquè les accions violentes 
i les pintades amenaçants i 
intimidatòries espanten els 
inversors; per cert, amenaces 
i intimidació són formes de 
violència tipificades al Codi 

Penal de qualsevol país 
europeu. Té una certa grà-
cia que siguin els violents 
bolxevics els que reclamen 
democràcia i acusen de fei-
xistes als que no som de la 
seva corda; sí, és possible 
que els CDR tinguin una 
part de la responsabilitat, 
però la principal és que 
quatre mesos després de 
les eleccions, els catalans 
no hem estat capaços de 
constituir un govern legal, i 
el més greu de tot és que no 
ens avergonyim d’aquesta 
incapacitat d’acords i con-
sens.
 Ja ni ha prou de gran-
diloqüències, victimisme, 
xorrades i impossibles. Ha 
arribat l’hora d’arroman-
gar-se i posar-se a treballar, 
a governar Catalunya amb 
els instruments que dispo-
sem, que són l’Estatut i la 
Constitució. PDCat, JxCat, 
ERC, las CUP i els ditxosos 
bolxevics saben de sobres 
que sortir d’aquest camí 
serà no només una pèrdua 
de temps sinó a més un 
greu perjudici per a Catalu-
nya i els catalans.

Novetats? Cap
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 He de reconèixer que jo 
vaig mostrar-me satisfet al 
sorgir el Sr. Puigdemont del 
dit del Sr. Mas. El vaig veure 
amb menys “pose”. No tant 
malejat, però més escope-
tejat per la vida i els seus 
orígens. Por temps vaig ne-
cessitar per estar convençut, 
que d’ell no en podia sortir 
cap solució. Era i és sens cap 
dubte un home bregat que 
sap treure profit de l’oportu-
nitat, i ell ha vist que era arri-
bada a la seva vida tot el de-
sitjat: protagonisme, diners i 
ficar en ridícul a Espanya i a 
tots els espanyols. Les seves 
declaracions a l’estranger 
van ser una acumulació de 
desencerts, per no dir d’es-
candaloses mentides que ni 
els seus propis van aplaudir, 
i a mi em va acabar de con-
vèncer de que no era l’home 
que Catalunya necessitava. 
El temps ha anat fent el seu 
camí, i ell... ha anat fent tu-
risme. Qui el paga? No cal 
saber-ho, i així ens evitarem 
fer-nos mala sang. Però tot el 
passat només és això, ja està 
passat. El nostre Parlament 
ha estat més de tres mesos 
cobrant i no fent res i amb to-
tes les Prebendes que tenen 
funcionant, i sí, han fet algun 
que altre viatge per visitar al 
seu ambulant exili al senyor 
Puigdemont. I a estones ne-
gocien entre ells, parlant, 
donaven possibles solucions 
per treure el 155, que s’allar-
gaven en el temps. I ells sa-
bien que no hi havia ni tenia 
que haver solució fins que 
el fugit ho digués. Tots con-
tents i tots cobrant. Catalu-
nya és rica, i és ben junt que 
tinguin les compensacions 
econòmiques que tan justa-
ment es mereixen, al cap i a 
la fi, són la veu del poble. 
 Ara ben aviat sortirà un 
llibre, amb totes les expres-
sions i pensaments que el 
nostre interí i actual Presi-
dent, va donar a conèixer als 
moderns mitjans de comu-

nicació. I pobre de mi! Res 
del que volia i desitjava que 
hauria de tenir el descone-
gut home que tanta feina té 
davant seu, sembla no ha es-
tat l’escollit.
 No es pot governar a una 
Catalunya dividida amb una 
recalcitrant postura. No es 
pot recosir un estrip dins la 
seva societat sense pacièn-
cia. No es pot demanar Re-
pública en un Estat de Dret, 
que ha pagat sous a càrrecs 
acceptats de bon gust du-
rant anys en lloc de renunci-
ar. No es pot ofendre al veí si 
és més gros que tu. I és alar-
mant que tot això ho digui 
una persona de certa edat 
que per un suposat racioci-
ni ha de ser mesurada. Ara 
tampoc cal fer anar els gani-
vets per tallar-lo, potser que 
quan vagi veient la realitat, 
faci el que el sentit de res-
ponsabilitat propi li aconselli 
d’una manera justa. S’ha de 
deixar passar uns mesos per 
a que puguem dir que la sort 
ens ha fet una rialleta o no. 
Encara que jo penso que un 
nou 155 no trigarà gaire a re-
nèixer, si aquest bon senyor 
no canvia de tarannà. Encara 
que sigui d’ulls enfora i com-
prengui que es deu a tots els 
catalans. Ha d’anar a Ma-
drid. Sovint a Madrid i parlar. 
I tornar a parlar i compre-
nent que sempre es caçaran 
més mosques amb mel que 
no amb vinagre. Llegir i pair 
al Gaziel, al Xammar i avui al 
Juliana, sempre li aportaran 
coneixements i la paciència 
que els acompanya sem-
pre.  
 I potser que aleshores 
vegi clar que no s’ha de con-
fondre mai l’impossible amb 
el probable, i buscant el pos-
sible no xafar-ho tot.

--------------------------------------------
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 L’Àrea de Serveis 
Socials del Consell Co-
marcal de la Noguera, a 
través del Pla Local d’In-
clusió Social, ha organit-
zat la 13a Trobada de la 
Gent Gran de la Noguera 
el dia 9 de juny al mu-
nicipi de Vallfogona de 
Balaguer, amb l’objectiu 
de dinamitzar i fomentar 
la participació comuni-
tària de la gent gran de 
la comarca. Aquest any 
s’ha canviat el format 
de la trobada i enlloc de 
fer-la a la sala d’actes 
del Consell Comarcal, 
on la capacitat de l’espai 
limitava el programa i el 
nombre d’assistents a 80 
persones com a màxim, 
s’ha decidit organitzar-la 
a fora per augmentar la 
capacitat de participació 
i millorar el programa.

Vallfogona de Balaguer
acollirà la 13a Trobada de la 
Gent Gran de la Noguera

Trobada Gent Gran enguany a Vallfogona

 L a  T r o b a d a 
c o m e n ç a r à  a  l e s 
10.00 del  matí  amb 
l’acollida i el lliurament 
d’acreditacions. Després 
d e  l a  b e n v i n g u d a 
institucional, la Caixa 
presentarà  un  de ls 
serveis que ofereix de 
protecció Sènior, i els 
tècnics  del  Consel l 
Comarcal oferiran la 
xerrada «Serveis Socials 
d’Atenció Primària i Gent 
gran», per explicar les 
activitats i els serveis 
que s’implementen a 
la comarca. Tot seguit 
hi haurà la conferència 
«La Vellesa: Un diamant, 
font d’un llarg procés» a 
càrrec ASPID.
 F i n s  a l  m i g d i a 
es podran visitar els 
expositors de serveis a 
l’exterior del pavelló.

La Taula d’Entitats de Balaguer
organitza un dinar comunitari

Dinar comunitari

La Transsegre 2018 obre les inscripcions a 
totes les embarcacions que vulguin baixar

Transsegre

 La Transsegre obre les 
inscripcions per participar 
en la 34 edició, que tindrà 
lloc els pròxims 13, 14 i 15 
de juliol. Com l’any passat, 
el preu és de 12 euros per 
participant, 10 euros per 
embarcació i 5 euros de 
fiança, que es tornaran a 
Sant Llorenç si els partici-
pants porteu plena la bossa 
d’escombraries. 
 Els interessats ja es 
poden inscriure, al web 
www.transsegre.org

 La Taula d’Ent i tats 
de Balaguer del Pla de 
D e s e n v o l u p a m e n t 
Comunitari dels Serveis 
S o c i a l s  d e l  C o n s e l l 
Comarcal de la Noguera, 
organi tza  e l  4 t  Dinar 
Comuni ta r i  e l  p roper 
dissabte dia 26 de maig 
de 2018 a Lapallavacara, a 
partir de les 14.00 h. 
 Durant el matí, la Taula 
d’Entitats ha programat 
d i v e r s e s  a c t i v i t a t s  
complementàries per fer 
més festiva i lúdica la diada. 
Així, a partir de les 12.00 
h, a la plaça del Pou de 
Balaguer s’hi faran diverses 
activitats com pintacares i 
jocs tradicionals.

El Dinar tindrà lloc el proper dissabte 26 de maig i 
comptarà amb diferents activitats durant el matí
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Més de 400 persones participen a la 
Trobada Gegantera de Balaguer

 Balaguer va celebrar 
el passat diumenge 20 de 
maig la IX Biennal de Ge-
gants i Capgrossos organit-
zada per la Colla gegantera 
i Grallera de la ciutat.
 La jornada va comen-
çar al voltant de les 10 del 
matí amb l’arribada de les 
diferents colles participants 
provinents de diferents lo-
calitats de les comarques 
de Lleida, entre les quals 
hi havia representants de 
Camarasa, Oliana, Bellvís, 
Benavent de Segrià, Cap 
Pont de Lleida, etc.
 A partir de les 11 es va 
fer la plantada dels gegants 
a la plaça del Mercadal i 
no al Parc de la Transsegre 
com era habitual. El motiu, 
la crescuda del riu de les 
darreres setmanes que ja ha 
evitat que s’hi puguin fer di-

Trobada Gegantera

Colles de diferents punts de les Terres de Lleida van 
participar a la Trobada Biennal de Gegants, Caps 
grossos i grallers de la ciutat de Balaguer

ferents activitats habituals 
com el Posa’t la Gorra de 
principis de mes.
 A  partir de 2/4 de 12 del 
migdia va començar la  cer-
cavila pels diferents carrers 
de la ciutat de Balaguer, fins 
arribar a novament la plaça 
del Mercadal, passant pel 
carrer Miracle, la passarel-
la, l’Avinguda dels Països 
Catalans, l’Avinguda Pere 
III, la passarel·la, la Plaça 

Trobada Gegantera

Sant Salvador, la Plaça del 
Pou, el carrer Major i la 
Plaça on a partir de la 1 del 
migdia es va dur a terme la 
ballada final.
 La jornada gegantera 
que es celebra a la ciutat 
cada dos anys, va acabar 
amb un dinar popular, a 
partir de les 2 de la tarda, 
amb l’assistència de més 
de 400 persones al pavelló 
Molí de l’Esquerrà.
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Anuncis breus classificats
TREBALL
-----------------------------------
Beroni Informàtica 
busca persona per de-
partament de suport. 
Requisits: Coneixe-
ments alts Adminis-
tratius/Comptables. 
Carnet Conduir. Dis-
ponibilitat viatjar. In-
teressats enviar currí-
culum a pilar@beroni.
com.
-----------------------------------
P E R R U Q U E R I A 
CEBADO Balaguer 
precisa oficial de 
perruqueria, amb 
experiència i co-
neixements d’estè-
tica. Raó telèfon: 
678552069.
-----------------------------------
SEÑORA  de 54 años, 
se ofrece para hacer 
trabajos de limpieza o 
para cuidar gente ma-
yor. Con experiencia. 
En Balaguer. Razón: 
620664644 (Montse).
-----------------------------------

ES REQUEREIX  per-
sona per departa-
ment de vendes en 
botiga de materials 
de construcció de la 
comarca. Amb noci-
ons d’interiorisme i 
do de gents. Interes-
sats enviar Currícu-
lum Vitae a: selec-
ciobalaguer@gmail.
com
-----------------------------------
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.  Raó 
telèfon: 650422582.
-----------------------------------
ES FAN REPASSOS 
de llengua anglesa 
(Cursos: Educació Pri-
mària, ESO i Batxille-
rat). Raó interessats: 
698383277.
-----------------------------------

BERONI INFORMÀTI-
CA busca personal pel 
seu departament de 
programació. Requi-
sits a complir: Grau 
Enginyeria Informà-
tica o Grau Mitjà/Su-
perior d’Aplicacions 
Informàtiques. També 
cal tenir coneixements 
de: .NET MVC c# i/o 
PHP+WordPress. En-
viar currículum a: da-
vid@beroni.com
-----------------------------------
ES PRECISA oficiala 
de perruqueria per a 
treballar en perruque-
ria a 15 minuts de Ba-
laguer i a 15 minuts de 
Lleida. Raó: 626569182.
------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
ES VEN pàrking tancat 
(soterrani), al c/ Barce-
lona 68-72, 15 m2, amb 
llum. Raó: 620711374.
-----------------------------------

ES LLOGA apartament 
a Camarasa, amb 2 
habitacions. Lloguer 
de magatzem al c/ 
Sant Pere Màrtir (Ba-
laguer) i també lloguer 
de pàrquing de línia al 
c/ Noguera Pallaresa 
(Balaguer). Informació 
telèfons:  973447752-
639920281.
------------------------------------
ES LLOGA apartament 
a la Pineda (Salou), 
costat platja, amb vis-
tes al mar i Port Aven-
tura. Pàrking tancat, 
piscina, a/a, rentavai-
xelles. Tots els extres. 
Lloguer per setma-
nes i quinzenes. Raó: 
639330429.
------------------------------------
PARCEL·LA EN VEN-
DA a Térmens. Possi-
bilitat de fer dos habi-
tatges. Façana a dos 
carrers. Bon preu. Raó 
telèfon d’informació: 
973450555.
-----------------------------------

ES LLOGA local comer-
cial de 32 m2, situat al 
c/ Girona de Balaguer. 
Equipat amb aigua, 
llum, porta d’alumini 
i vidre i també reixa. 
Raó: 973450555.
------------------------------------
GRAN OPORTUNI-
TAT: tres cases uni-
des a la plaça Major 
de Vilanova de la Sal, 
total 350 m2. Ideal per 
a Turisme Rural. A re-
formar íntegrament. 
Raó: 639772265.
------------------------------------
ES LLOGA PIS  a Bar-
celona, a l’Avinguda 
del Paral·lel. Molt ben 
situat, 6è pis, ascensor. 
Moblat, a/a, parquet, 
70 m2, 2 banys, 2 hab. i 
un despatx. Excel·lents 
vistes a la ciutat. Preu: 
900 €. Raó: 630706425.
-----------------------------------
-----------------------------------
------------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
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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                                                                 012
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 17 de maig a les 8 de la tarda del 24 de maig  DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 24 de maig a les 8 de la tarda del 31 de maig  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 31 de maig a les 8 de la tarda del 7 de juny  MARCH

** Els horaris de trens canvien constantment. Aconsellem confirmar horaris al 
web www.fgc.cat .Horaris de trens actualitzats el 16/03/18.
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