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Sumari
En Portada

Comença la temporada
de piscines

-------------------------------------------------------------------------------Com cada any pels voltants de Sant Joan, les
piscines municipals donen la benvinguda a l’estiu,
obrint la temporada de bany. Enguany encara no ha
fet una calor intensa per poder gaudir-ne, però si més
no, aquesta setmana amb l’entrada oficial de l’estiu
les piscines encetaran la temporada.
La majoria de poblacions amb piscina, ofereixen
la possibilitat de fer cursets de natació, per infants i
també per adults, així com també altres classes com
aiguagim, un esport aquàtic que està molt de moda.
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>>BALAGUER
# Dissabte 29 es celebra la Nit del Comerç al Centre Històric
Els comerciants s’han ajuntat per organitzar una nit màgica, amb
més de 50 establiments oberts que oferiran ofertes i descomptes
# Jordi Ignasi Vidal investit com a primer Paer en Cap de Balaguer
Amb majoria absoluta d’ERC per governar a l’Ajuntament
# Càrites Balaguer fa entrega del material esportiu cedit pels seus col·laboradors
La recaptació dels diners recollits al sorteig de material esportiu aniran destinats al Projecte Infants i Joves,
dins les activitats de Reforç educatiu, UEC, Treballem els valors, Estiu a Càritas i Ajudes de llibres i menjador.
# 9a jornada d’implantació del Pla de Protecció Civil amb bombers, mossos i agents rurals
Entre els participants van assistir-hi integrants de les Associacions de Voluntaris de Protecció Civil
>>COMARCA
# La Fira FER va acollir més de 150 alumnes
Els alumnes de les escoles van presentar a la Fira de Futurs
Emprenedors Rurals un total de 33 projectes elaborats durant el curs
# Inici del Cicle de Concerts “Música & Patrimoni”
Aquest cicle de Concerts es celebra al Monestir de les Avellanes
# Tartareu organitza la segona prova Open BTT de Lleida modalitat Cross Country
La primera prova ja es va celebrar a l’abril a Almacelles. Un circuit circular tancat de 5,1 km, on hi participaran des
de categoria prebenjamí fins a màster 60.
# El proper dissabte 29 de juny Balaguer acollirà la VII diada Bastonera
La diada s’iniciarà a les 11 del matí amb una cercavila a càrrec de les colles i els músics acompanyants

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.
Publicació controlada per:
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>>ESPORTS
# El CEN Balaguer rep trofeus en diferents competicions
Els trofeus són fruit de les destacades actuacions en competicions
en diferents categories
# Balaguer acull la cloenda del programa Tennis a les Escoles
El 17 de juny va tenir lloc l’acte de cloenda del 2n curs del programa
# Balaguer celebra el campionat de Ràpides d’Escacs i la festa lleidatana dels Escacs
Al finalitzar el campionat es va celebrar la Festa Lleidatana dels Escacs, on es va fer l’entrega de trofeus de
la temporada (Lligues provincials, campionats d’actius i rapides, i millors taulells de la Lliga)
# L’infantil femení La Dolceta CB Balaguer proclamat sotscampió de Catalunya
L’equip van quedar campiones provincials a finals de temporada, després d’un molt bon joc al llarg de tot l’any
>>OCI / CULTURA
# L’Associació de Comerciants prepara l’Open Night 2019
Aquest any uns 100 establiments entre comerços, restaurants i
serveis obriran aquella nit i ens oferiran diferents descomptes
# La regidoria de joventut presenta les activitats d’estiu
Són activitats per gaudir a la fresca durant les nit de juliol i agost
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Dissabte 29 es celebrarà la Nit del
Comerç del Centre Històric i la Cursa del Foc

Centre històric

El proper dissabte 29 de
març es celebrarà al Centre
Històric una nit plena d’activitats, per una banda la
Cursa del Foc, amb sortida
i arribada des de la plaça
Mercadal i pels diferents
carrers del Centre Històric,
la Nit del Comerç.

Els comerciants s’han
ajuntat per organitzar una
nit màgica, amb més de
50 establiments oberts que
oferiran ofertes i descomptes, amb activitats culturals,
musicals i esportives.
A partir de les 21 h i
fins la matinada, hi haurà

diferents actuacions que
amenitzaran la nit, com percussió i castell de focs pels
Diables de Balaguer, actuacions a càrrec de Swing
Jam la Noguera, el grup
de country Punta i Taló,
l’Escola de Dansa Montse
Miret, el Gimnàs 43 amb
zumba i balls llatins, treballs d’stencils perruqueria
Enebé, l’Escola de Rítmica
de Balaguer, un Show Room
per Merceria Bonet i Dray
Today i Wirmyn Dj amb
música.
La cursa del Foc començarà a les 21.45 h, amb dos
distàncies, de 4 km i 8 km.
Una cursa solidària, ja que
els diners recaptats de les
inscripcions es destinaran
íntegrament a inversions de
caràcter social i d’inclusió
per la ciutat.

Jordi Ignasi Vidal investit com a
primer paer en cap per Balaguer
Aquest passat
dissabte es va investir
a Jordi Ignasi Vidal,
com a primer Paer en
cap per la ciutat de
Balaguer, amb deu vots
a favor, nou regidors d’
ERC i un vot del regidor
d’Ara Sí.
Els resultats de les
passades eleccions del

26 de maig, donaven
uns resultats de majoria
absoluta per governar
a l’ajuntament a ERC.
El total de regidors per
aquest quatre anys el
formen, un regidor d’Ara
Sí, tres regidors de PSC,
tres regidors de Junts per
Balaguer i dos regidors
de la CUP.

Foto de regidors de la ciutat de Balaguer
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Sortida al Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany St Maurici del Centre Excursionista
El proper diumenge 30
de juny el Centre Excursionista de Balaguer, organitza una nova sortida que
creuarà la part meridional
del Parc Nacional d’Aigües
Tortes i Estany de Sant
Maurici.
L’inici de la ruta començarà a la localitat d’Espot la travessa remuntarà
fins al Portarró d’Espot,
la gran collada que dóna
pas a la Vall de Sant Nicolau. Continuant, ja en
descens, resseguint tota
la vall, fins acabar la caminada a Caldes de Boí.
Acumulant més 500 metres de pujada per, al tram
final, fer un llarg descens
d’uns 1.100 metres, tot
plegat al voltant d’una vintena de quilòmetres enmig
d’aquests espectaculars

Acompanyament a la gent gran,
inicia el projecte a Balaguer
A principis de juny es
va iniciar el projecte De
la mà: Acompanyament
a la Gent Gran dins el
Programa Treball als
Barris, amb una durada
de sis mesos, i que
suposa la contractació
de cinc persones a mitja
jornada.
Un projecte que

Estany Sant Maurici

paisatges.
Els més decidits tindran
l’opció d’assolir el Pic del
Portarró de 2.735m.
La s o rtida, no sent
circular, s’organitzarà en
transport col·lectiu amb
autocar (5€ pels socis i 10€
pels no socis). Qualsevol

interessat en fer aquesta
sortida, això sí, ha de disposar de la Llicència Federativa tipus A per poder
afegir-se a la travessa.
Les places per anar a
la sortida són limitades i
el període d’inscripció es
tancarà el dia 25 de juny.

Imatge de la campanya

consisteix en promoure
un envelliment actiu de la
gent gran, fent activitats
per potenciar les relacions
socials, estimular la
conversa i la memòria...
amb persones majors de
65 anys, preferentment
del Centre Històric,
encara que s’acceptaran
d’altres zones.
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Càritas Balaguer fa entrega del material
esportiu cedit pels seus col·laboradors
La setmana passada
es va fer entrega del material esportiu sortejat a
l’activitat solidària amb el
Club Bàsquet Balaguer, el
Club Futbol Balaguer i el
Club Futbol Sala Balaguer
Vedruna amb qui Càritas
va signar al novembre un
acord de col·laboració.
La recaptació dels diners recollits al sorteig de
material esportiu aniran
destinats al Projecte Infants
i Joves, dins les activitats
de Reforç educatiu, UEC,
Treballem els valors, Estiu
a Càritas i Ajudes de llibres
i menjador.
Des de Càritas Balaguer,
s’agraeix la col·laboració
de la Fundació FC Barce-

Entrega samarretes

lona i en especial a Ricardo Segarra i Edu Pons; la
Federació Andorrana de
Futbol i en especial al seu
seleccionador Koldo Álvarez; al Morabanc Andorra i

en especial al Gabi Fernández; a la Federació Belga
de Futbol i en especial al
seu seleccionador Roberto
Martínez mitjançant la seva
germana Antonieta.

Èxit del grup de rock dur i metal Saüc en
el prestigiós concurs musical Pepe Marín

Grup Saüc format per musics de Balaguer i comarca

El grup balaguerí de
rock dur i metal alternatiu
Saüc, va participar el passat 7 de juny, amb gran èxit
de crítica i acceptació a la
final del prestigiós concurs
musical Pepe Marín, celebrat a Lleida, on van tenir
el públic entregat des del
primer moment, fent una
gran actuació, que els va

fer quedar en segona posició, guanyant-se el dret a
tocar en les properes festes
de tardor de la ciutat de
Lleida.
Saüc és un grup de
rock dur i metal en català
format a Balaguer l’any
2017, p er cinc m úsics
amb força experiència en
diferents formacions, que

van decidir unir forces en
aquest ambiciós projecte,
i amb poc temps s’estan
convertint en un referent
dins el panorama de la
música rock dur cantada
en català.
A principis de l’any 2018
entren a gravar els seus dos
primers temes als Smart
Mix Studios sota les ordres
de Jordi Salvador. A finals
del mateix 2018 publiquen
el seu primer videoclip del
tema “Lladre”, i un lyric
vídeo del tema “Destí”.
Properament estrenaran
el seu proper videoclip
“ Pa r a u l e s d e l m e s t r e ”
gravat amb actors locals i
amb escenes filmades a la
ciutat de Balaguer.
Aquest any 2019 tenen
programada una gira pel
territori català amb previsió
d’entrar a gravar el seu
primer CD a finals d’aquest
any.

9a Jornada d’Implantació del Pla
de Protecció Civil amb bombers,
mossos i agents rurals
El dissabte 2 de juny es
va celebrar la 9a Jornada
d’Implantació del Pla
d’Assistència i Suport en
matèria de Protecció Civil
al Consell Comarcal de
la Noguera i el Parc de
Bombers de Balaguer.
Entre els participants
van assistir-hi integrants
de les Associacions de
Voluntaris de Protecció
Civil de Balaguer, Artesa
de Segre i Montgai,
voluntaris de les ADF
Sant Mamet, Mig Segre i
Noguera Oest i integrants
dels parc de bombers
voluntaris d’Artesa de
Segre i Àger.
La part teòrica es
va realitzar a la seu del
Consell Comarcal, i va
consistir en una xerrada
dels cossos de Bombers i
Agents Rurals, on es van
analitzar les claus de la
campanya forestal 2019
i repassar els incendis
de la campanya del 2018
a la comarca i les seves

Participants de la jornada

causes. Francesc Xavier
Castro, cap de la Secció
d’Inspecció del Servei
de Prevenció d’Incendis
Forestals, va fer una ponència sobre els resultats
i les incerteses en la prevenció d’incendis sobre
tres eixos: l’evolució del
nombre i la superfície
dels incendis els darrers
30 anys, l’evolució de la
meteorologia i la climatologia i com es preveu el
futur proper.
La part pràctica es va
desenvolupar a la zona
de Camarasa on es va
resseguir el perímetre de
l’incendi històric del 1996
fins a l’ermita de Sant Jordi. Es va recordar on va
iniciar-se l’incendi, com
es va propagar, les diferències entre la part forestal i els camps de conreu,
l’evolució de l’incendi...
Es va observar l’evolució
de la vegetació de la zona
que es va cremar i com
l’incendi l’ha condicionat.
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Alguns escolars de Balaguer van celebrar
el dia Mundial del Medi Ambient

Un moment de la jornada

El passat dimecres 5 de
juny es va celebrar el Dia
Mundial del Medi ambient
amb la Jornada de cloenda
de les activitats del Refugi
de llavors de la Noguera. Un
projecte col·laboratiu singular, sorgit de la iniciativa del
professorat dels seminaris

d’Escoles verdes i que s’ha
estès a tots els centres educatius de la comarca, que
pretén promoure l’activitat
dels horts escolars a partir del
cultiu i la producció de llavors
de varietats hortícoles locals.
Hi van participar més de
300 alumnes i professors d’in-

fantil, primària i secundària
dels centres de Balaguer i
comarca.
L’alumnat de cada centre
va aportar la seva fitxa de
cultiu i va haver d’explicar a la
resta com havia estat la seva
experiència amb l’hortalissa
assignada. Les experiències
han estat molt vivencials i
molt ben acollides. Es van fer
tallers de reciclatge, que van
estar conduits per l’alumnat
de 1r i 3r d’ESO de l’Institut
ciutat de Balaguer i de 3r
d’ESO de l’Institut Almatà.
També es va comptar amb
l’ajut dels plans d’ocupació
de l’Ajuntament de Balaguer.
Per acabar, els agents
rurals van alliberar al medi
natural un milà (au rapinyaire) procedent del Centre de
Recuperació de Fauna de
Vallcalent.

L’alumna Maria Serena de l’Escola Pia
Balaguer premiada als Jocs Florals

Entrega de premi a Maria Serena

L’alumna Maria Serena
Vallverdú de l’Escola Pia
de Balaguer va guanyar la
categoria de G3 i 4art d’ESO
dels Jocs Florals Escolars
de Catalunya, en la seva
fase de Lleida que es va
celebrar a principis de juny.
L’Alumna va participar el
passat 15 de juny a la final
dels Jocs Florals que va celebrar-se a Barcelona.
L’objectiu principal és
el de potenciar l’expressió
escrita.

Les “108 salutacions al sol” a la
Noguera han recaptat 390 euros
en benefici de l’Estel
La passada setmana
es va fer la donació a
l’Associació L’Estel de les
aportacions voluntàries
que es van recaptar el
passat dia 12 de maig a
l’esdeveniment de ioga
solidari “108 salutacions
al sol” que es va fer a trenc
d’alba al paratge natural
de l’embassament
de Sant Llorenç de
Montgai, amb música de
l’arpista lleidatana Berta
Puigdemasa.
En total, van participar
a l’esdeveniment una
vuitantena de persones,
entre elles ioguis de
renom en el món del
ioga, i es van recaptar
un total de 390 euros.
La trobada va comptar
amb la col·laboració del
Càmping La Noguera,

Moment de la donació

el restaurant El Mirador,
l’Ajuntament de
Camarasa i el Consell
Comarcal de la Noguera.
La iniciativa de portar
les “108 salutacions al sol”
a la Noguera va sorgir de
la professora balaguerina
de ioga Anna Paüls,
formada en diferents
estils de ioga (hatha
ioga, vinyasa, gentle,
etc.) i especialitzada
en ioga suau, dinàmic,
per a esportistes i per a
persones amb diversitat
funcional i era la primera
vegada que es realitzava
un esdeveniment
d’aquest tipus a la
comarca de la Noguera
i fins i tot a la província
de Lleida, i degut a l’èxit
de ben segur que es
plantejarà una repetició.
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L’Espai Orígens de Camarasa ha preparat
diferents activitats pels mesos d’estiu
Des de el Centre Espai Orígens de Camarasa,
s’han preparat tota una
sèrie d’activitats pensades
per aquests mesos d’estiu,
a través e rutes, visites guiades i tallers en el territori.
Aquesta programació
ofereix la possibilitat d’endinsar-se a la Prehistòria
amb les activitats Prehistòria’t i Arqueòleg per un
dia, de conèixer els racons
amb història amb la visita a
l’Espai de Memòria del Merengue, de gaudir de l’entorn natural i cultural amb
les rutes a l’embassament
de Sant Llorenç de Montgai i a la Cova del Tabac
i d’apropar-se al territori
neandertal amb la visita a

Espai Orígens de Camarasa

la Roca dels Bous 2.0. Com
novetat d’aquest estiu tornem les visites nocturnes
al jaciment neandertal de
la Roca dels Bous, on es
podrà gaudir d’una visita

diferent al jaciment.
Més informació sobre
la programació d’estiu i les
activitats està disponible a
la pàgina web del centre
www.espaiorigens.es.

La Fira FER (Futurs Emprenedors Rurals)
va acollir més de 150 alumnes

Participants a la trobada

El dia 12 de juny el claustre del Consell Comarcal de
la Noguera va ser l’aparador
dels projectes finals dels
alumnes de 5è de primària de les escoles que han
participat al projecte FERFuturs Emprenedors Rurals,
impulsat pel Consorci GAL
Noguera Segrià Nord.
Les escoles de la Noguera i el Segrià Nord que han

participat a la Fira FER són:
l’Escola Sol Ixent de Corbins,
l’Escola Els Planells d’Artesa de Segre, Vedruna de
Balaguer, l’Escola de Ponts
i l’Escola Salvador Espriu de
Vallfogona de Balaguer.
Els més de 150 alumnes
d’aquestes escoles van presentar a la Fira FER un total
de 33 projectes elaborats
durant el curs escolar, que

van ser valorats per un jurat
professional, que va fer 4
mencions especials entre
tots els treballs presentats a
la idea més comunicativa, la
més creativa, la més territorial i la més innovadora.
El projecte FER.CAT es
va posar en marxa l’any 2016
per fomentar les vocacions
emprenedores entre l’alumnat de cicle superior d’Educació Primària de les escoles
ubicades en territoris rurals.
L’èxit del projecte es fa
palès en l’augment d’alumnes i escoles participants
respecte a l’any anterior, atès
que el curs 2017-2018 es van
comptabilitzar 28 escoles i
385 alumnes a tot Catalunya,
i 5 escoles i 118 alumnes
a la Noguera i el Segrià
Nord, i aquest curs 2018-2019
ho han fet 39 escoles i 863
alumnes de tot Catalunya,
i 11 escoles i un total de 242
alumes de la Noguera i el
Segrià Nord.

S’inicia el VII Cicle de Concerts
“Música & Patrimoni” del
Monestir de les Avellanes
Aquest mes de
juny s’ha estrenat la
setena edició del Cicle
de Concerts “Música &
Patrimoni” del Monestir
de les Avellanes (Os de
Balaguer). Un any més els
espais amb valor històric
i artístic del Monestir
de les Avellanes (BCIN)
s’ompliran de música,
realitzant així una simbiosi
cultural i artística entre
història, monument i
música.
El programa està
format per 5 concerts,
els quals mantenen la
diversitat d’estils amb
cant coral, folk, música
tradicional i música
clàssica; amb l’objectiu
d’arribar també a un públic
heterogeni. Aquesta edició
posa èmfasi amb els grups
de proximitat.
El cicle s’inicià el dia
8 de juny. El 16 de juny va
ser el segon concert. El
diumenge 30 de juny serà

Monestir de les Avellanes

el torn de l’Orfeó Balaguerí
i tancarà el cicle el grup
Corrandes són Corrandes
amb el concert “Cançó
fugaç” al claustre del
Monestir de les Avellanes.
Aquest cicle es
complementa amb altres
activitats lúdiques i
culturals, amb l’objectiu
de donar a conèixer
Os de Balaguer i els
pobles del Montsec. En
aquesta edició hi haurà la
presentació de la novel·la
“Condemnats” de Ricard
Pérez i Fuster (Vilanova de
la Sal) amb la col·laboració
de la Biblioteca Margarita
de Monferrat de Balaguer.
També la 8a edició del
Sopar Medieval al claustre
romànic (8 de juliol). A
més les visites guiades al
monestir i a l’Arxiu Gavín i
l’exposició 10 anys de les
Jornades d’Història del
Monestir de les Avellanes.
Tots els concerts són
gratuïts i oberts a tothom.
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EXTRA PISCINES

Les piscines de la comarca ja estan a
punt per començar la nova temporada
La majoria de piscines
de la comarca de la
Noguera obriran aquest
cap de setmana de Sant
Joan
Com cada any pels voltants de Sant Joan, les piscines municipals donen la
benvinguda a l’estiu, obrint
la temporada de bany. Enguany encara no ha fet
una calor intensa per poder gaudir-ne, però si més
no, aquesta setmana amb
l’entrada oficial de l’estiu
les piscines encetaran la
temporada.
La majoria de poblacions amb piscina, ofereixen
la possibilitat de fer cursets
de natació, per infants i
també per adults, així com
també altres classes com
aiguagim, un esport aquàtic que està molt de moda.
També ofereixen estades
infantils on moltes de les
activitats previstes es fan
a les piscines. Els bars de
les instal·lacions d’algunes
poblacions també aprofiten aquests mesos per fer
festes temàtiques. Totes
aquestes activitats consultar-les als ajuntaments o a
les mateixes instal·lacions.
Enguany l’Oficina Jove
del Consell Comarcal estrena la vuitena edició del
Carnet Interpiscines, un

Piscines del Poliesportiu

projecte que té l’objectiu
de fomentar la mobilitat
dels joves de la comarca
durant els mesos d’estiu
entre les diferents piscines
municipals de la comarca
adherides a la iniciativa i a
la vegada vol promoure un
hàbit saludable. Aquesta
temporada els pobles de
la Noguera que disposen
d’aquest carnet, són: d’Alós
de Balaguer, Baldomar,
Bellcaire, Bellmunt, Camarasa, Castelló, Cubells,
Fontllonga i l’Ametlla del
Montsec, Foradada, Ivars
de Noguera, Menàrguens,
Montgai, Butsènit, Penelles,
Les Ventoses (Preixens),
La Sentiu, Térmens, Torrelameu i Vallfogona. El
carnet es pot aconseguir
als respectius ajuntaments i
val 40 euros i permet gaudir
de les piscines d’aquestes
diferents poblacions de la

Noguera, només cal estar empadronat en algun
dels municipis participants.
Cada any es sumen ajuntaments de la comarca amb
aquesta iniciativa.
D’altra banda, el carnet
Interpiscines mantindrà, un
any més, el Circuit Fitness,
una activitat esportiva aquàtica oberta a tothom que es
durà a terme en cadascuna
de les piscines participants
en el projecte un cop durant l’estiu, per promoure
l’activitat física a l’aigua,
una modalitat per edats
variades.

Cada any es sumen més
pobles al Carnet
Interpiscines per oferir
als joves que puguin
gaudir de les piscines de
la comarca

Balaguer
---------------------------------------------------------------Balaguer compta amb dos instal·lacions. En
primer lloc la piscina del poliesportiu, que disposa
de dos vasos de bany, un de 25x12,5 m i el segon en
forma circular per als més petits. Aquesta piscina
obre del 23 de juny al 18 d’agost, tots els dies de la
setmana de 12.15 h a 20.00 h, excepte els dissabtes,
diumenges i festius que obren a les 11.15 h.
La segona piscina, la trobarem al barri del Secà,
amb un gran zona verda i tres vasos de bany amb diferents formes que permeten una millor distribució
dels banyistes, a més una de les piscines disposa
d’una zona amb sortidors d’aigua. La piscina està
oberta del 16 de juny al 8 de setembre, tots els dies
de la setmana de 12.15 h a 20.00 h, excepte els dissabtes, diumenges i festius que obren a les 11.15
h. Ofereixen socorristes titulats i amb la normativa
vigent, bar annex obert a tothom i la possibilitat de
fer cursets de natació.
Els preus de l’entrada general és de 3,50, els
nascuts l’any 2013 i posteriors acompanyats d’un
adult, tenen l’entrada gratuïta. Hi ha diferents tipus
d’abonaments: l’individual adult 62,30 €, l’individual
juvenil (nascuts entre el 1999 i el 2004): 53€, l’individual (més de 65 anys): 53€, el familiar doble (2
membres d’una unitat familiar): 105,70 €, el familiar
complert (3 o més membres d’una unitat familiar):
150,35 € i el tiquet de 10 entrades: 27€.
Tots els dijous durant el mes de juliol i agost, les
piscines estaran obertes fins a la una de la matinada. Per a més informació d’altres activitats que fan
durant els mesos de juliol i agost, consultar el web:
balaguer.cat

Piscines del Secà
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trada general val 3€ pels locals,
5€ pels forasters. L’abonament
dels locals val 35€. Els menors
de 4 anys, tenen entrada gratuïta. Les entrades, abonament
o carnets, es poden comprar
a l’ajuntament o al mateix
recinte. Carnet interpiscines.

Térmens
Piscines d’Os de Balaguer

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

Amb unes grans instal·
lacions, 4.600 m2 de zona de
bany i sol, amb quatre vasos
de bany, dos de grans, un
mitjà i un de petit d’aigua
cristal·lina. Més de 1.600 m2
de gespa. Socorrista i diferents cursets de natació
durant el període d’obertura.
El complex, ofereix servei de
bar i terrassa, i una gran zona
dedicada a jocs infantils, així
com una àmplia zona d’aparcament. Les piscines d’Os
obren del 23 de juny al 8 de
setembre, amb horari d’11h
a 20h. Abonaments: Nascuts
del 2011 al 2014 i jubilats
empadronats 26 e i si no ho
estan 30 e. Els nascuts al 2010
o posteriors empadronats 36
e i els que no ho estan 42
e. Descomptes als abonaments a famílies nombroses,
monoparentals i amb Carnet
Jove (25%) i per famílies que
tinguin abonament a partir
de 4 membres (15%). Pels
nascuts del 2015-198 no paguen, del 2011-143 entrada a
2,5 e. Pels nascuts al 2010 i
anys anteriors l’entrada és de
3,5€ de dilluns a divendres i 4€
dissabtes i diumenges.

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

Vallfogona compta amb
unes instal·lacions pel bany i
per prendre el sol, alhora que
també pel joc. Amb 4 vasos de
bany, 1 de gran, 2 de tamany
mig i una petita per a nadons.
Amb servei de socorrista i bar.
Cada any amb l’arribada de
l’estiu, des de l’ajuntament
preparen diferents activitats
culturals, esportives i lúdiques, pensades per a diferents
edats, algunes es fan al recinte
i d’altres en llocs de la població. Les podreu consultar al
web de l’ajuntament.
Obertes del 22 de juny al 10
de setembre, tots els dies de la
setmana d’11h a les 20h. L’en-

--------------------------------------Disposa de 2.500m 2
d’instal·lacions, amb tres vasos, zona de gespa, arbres,
para-sols i hamaques. Obertes del 22 de juny a l’11 de
setembre. Horari de 11:30h
a les 20:30 hores. Servei de
bar amb terrassa, socorrista
i classes d’aiguagim i ioga.
L’abonament val 33€ (majors de 3 anys), pels jubilats
21€ (jubilats i persones amb
minusvalidesa reconeguda
(majors o no de 65 anys), pels
no residents 50,50€. L’entrada
general val 3,25€, els jubilats
2,20€ i pels no residents 12, els
jubilats no residents 4€. L’abonament de 15 entrades surt
per 22€ i pels no residents a
150€. Les famílies nombroses
i monoparentals, descompte
del 30% en l’abonament d’algun dels membres de la unitat
familiar. Carnet interpiscines.

Castelló de Farfanya

-----------------------------------------------------------------------Castelló de Farfanya disposa de 1.500 m2 d’instal·
lacions dedicades a les piscines, amb 2 vasos de
bany, un olímpic i una mitjana, amb un sistema
d’electròlisi salina. Tenen un ampli espai amb zona
ajardinada i molt ombradiu. Ofereixen servei de bar,
socorrista i durant l’estiu fan cursets de natació (del
15 de juliol al 2 d’agost de 16.30 a 17.30 h per 20€ a
la setmana) i aiguagim.
Les entrades i abonaments es poden adquirir en
el mateix recinte, al bar. Pels infants entre 4 i 7 anys,
l’entrada val 2 €, pels majors de 7 anys és de 4,5 € i
pels jubilats o minusvàlids són 3€. Els abonaments
de 4 a 7 anys és de 18 €, i per als de més de 7 anys 30
e. Pels jubilats o minusvàlids, 25 euros. Les piscines
romandran obertes des de l’1 de juliol fins al 8 de
setembre, l’horari des de l’obertura serà de 11 a 20
h. Disponibilitat del carnet interpiscines.

Piscines municipals de Castelló

Camarasa

-----------------------------------------------------------------------Camarasa té uns 1.800m2 d’instal·lacions, amb
dos vasos de bany, un gran i un petit. Obren del 22
de juny a l’11 de setembre, d’11 h a les 20h. Ofereixen
servei de socorrista i bar, jocs d’aigua i casal d’estiu.
Els menors de 8 anys entrada gratuïta. Pels menors
de 8 a 13 anys i jubilats, és de 2,80€ i l’abonament de
21€. A partir de 14 anys l’entrada val 4€ i l’abonament
30€. Carnet jove (de 12 a 30 anys), entrada a 3,40€ i
abonament 25,50€. Les famílies nombroses tenen un
20% de descompte. Les entrades per persones amb
el 65% de discapacitat i no inferior al 33%, 2 euros i
15€ l’abonament. Carnet interpiscines.
Piscines de Térmens
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Piscines municipals de la Sentiu

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

Les piscines de Gerb,
obriran del 21 de juny i fins
al 8 de setembre, amb horari d’11 del mati a 21 h del
vespre.
Disposen d’unes instal·
lacions de més de 1.500 m2
dedicades a les piscines
d’estiu, amb tots els voltants de gespa i ombra, amb
2 vasos de bany, un de gran
per als que ja saben nedar,
i l’altre de petit per a nens,
les dos amb aigua salada.
Tenen servei de bar durant
l’època estival i socorrista.
Les entrades a les piscines

es treuen en el mateix recinte, excepte els abonaments
que s’han d’adquirir a les
dependències municipals,
en horari d’oficina de 9 a 14
h. A Gerb es fa casal d’estiu
i algunes de les hores de
les estades es fan jocs a la
piscina.

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

La Sentiu estrenarà piscina gran aquesta temporada, ja que han fet obres
de millora, convertint-la en
una piscina d’aigua desbordable. Les instal·lacions

de la Sentiu, tenen en total
2.000 m2, compten amb una
àmplia zona de gespa, i una
altra piscina per a petits.
Disposen de socorrista i
servei de bar, així com cursets de natació durant la
temporada. Les piscines
romandran obertes del 21
de juny al 11 de setembre,
els dies laborals de 12h a
20h, dissabtes, diumenges
i festius estaran obertes
fins a les 21h. Les entrades
i abonaments es poden
adquirir al mateix recinte o
bé a l’Ajuntament. El preu
d’entrada general és de 4
euros. Els abonaments són
35 euros i 25 euros per a famílies nombroses, jubilats
i discapacitats amb grau
igual o superior al 33%. Els
menors de 5 anys tenen
entrada gratuïta.
La Sentiu de Sió compta
un any més amb la possibilitat d’adquirir el carnet
interpiscines.

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

Menàrguens compta
amb tres piscines (petita,
mitjana i gran) amb 300 m2
de làmina d’aigua i 200 m2

de gespa amb moltes ombres. El període d’obertura
és del 16 de juny al 8 de
setembre, tots els dies de
12 a 20 h. Dotades de servei
de bar, socorrista i cursets
durant l’estiu encara per
concretar. Carnet interpiscines.

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

La població de Cubells
disposa d’unes instal·
lacions per bany de 1.000m2
aproximadament, amb dos
vasos de bany, un de gran i
un més petit per als menuts.
Amb zona d’ombra. Tenen
servei socorrista i de bar.
Les entrades i abona-

ments s’adquireixen a les
mateixes piscines i els abonaments també es poden
comprar a l’ajuntament.
Preu per entrada infantil 2
e (de 3 a 14 anys), adult 3
e (a partir de 15 anys), abonament infantil 25 e i adult
37 e.
L’obertura de les piscines, és del 22 de juny a l’11
de setembre amb horari
de les 11 h a 20 h tots els
dies. Disponible el carnet
interpiscines.

Bellcaire

--------------------------------------Bellcaire obrirà les piscines aquest dissabte 22
de juny i romandran ober-
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i familiars de temporada
(100€). Preu entrada infantil
2€ (de 4 a 14 anys) i adult 3€
(de 15 a 65 anys). L’abonament familiar per temporada (fins a 4 persones), val
100 €.

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

Piscines municipals Cubells

tes fins l’11 de setembre.
Horari de bany, és d’11 a
21 h. Compta amb unes
instal·lacions de 4.200 m2,
amb 4 vasos de bany. Tenen
servei de bar i socorrista.
Els preus i les activitats que
fan durant l’estiu, es poden
consultar al facebook de
Bellcaire Informació o també al web de l’ajuntament.
Bellcaire també disposa del
carnet interpiscines.

Àger

--------------------------------------Àger compta amb una
piscina per a adults i una
per a nens. La previsió
d’obertura és pel 21 de
juny fins a l’11 de setembre.
L’horari és de 11.00 a 20.00
h. Servei de bar i socorrista.
Disponibles abonaments
mensuals infantils (15€) i
adults (30€), de temporada
infantil (25€) i adult (50€)

Algerri obrirà les piscines
dissabte dia 22 i les tancarà
l’1 de setembre. Amb més
de 2.000 m2 d’extensió per a
zona de bany i sol, compta
amb dos vasos, amb horari
des de les 11 del mati fins a
les 20 h del vespre. Compten
amb socorrista, durant tota
la temporada. Les entrades i
abonaments s’adquireixen a
les mateixes piscines.

poblacions, les piscines
estaran obertes des del 15
de juny i fins al proper 11 de
setembre, i l’horari és de 12
a 20 h. Tenen servei de bar i
vigilància.
El preu de l’entrada general
és de 3 € i l’abonament de
temporada 35 €, per als tres
pobles.

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

Les piscines de Montgai

Vilanova de la Sal,
Tartareu i Santa Linya
-----------------------------------

Les poblacions de Vilanova
de la Sal, Tartareu i Santa
Linya, tenen una piscina
de sal, envoltada per una
zona de gespa. En les tres

Piscines municipals de Gerb

i Butsènit compten amb
instal·lacions amb dos vasos de bany cadascuna,
una de gran i una de petita. L’obertura serà aquest
divendres 21/06 i el tancament el proper 1/09 amb
horari de 12 a 20 h. Ambdós
disposen de servei de socorrista, bar amb terrassa
i diferents activitats durant
l’estiu. L’entrada general
val 3€ i les dues poblacions
també disposen de carnet
interpiscines.
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Tartareu organitza la segona prova Open
BTT de Lleida, modalitat Cross Country
Després de cinc anys
sense celebrar-se, el proper
diumenge 23 de juny, Tartareu acollirà la segona prova
de l’Open BTT de Lleida. Un
circuit de carreres amb l’objectiu de fomentar la pràctica
de la modalitat olímpica Cross
Country (XCO), entre els més
petits. La primera prova ja es
va celebrar a l’abril a Almacelles. Un circuit circular tancat
de 5,1 km, on hi participaran
des de categoria prebenjamí
fins a màster 60.

Cartell de la prova
P U BLIREP ORTATG E

Super ocasió a Vicent Solé mobiliari
de Bellcaire d’Urgell
Vicent Solé Mobiliari de
Bellcaire està acabant de
liquidar els mobles d’ocasió
exposats a la seva botiga
de Bellcaire d’Urgell. Una
ocasió única d’emportar-te
mobles i complements de
decoració i mobiliari auxilar
d’una gran qualitat a uns
preus totalment d’OCASIÓ.
Hi podreu trobar butaques
relax, habitacions de matrimoni i juvenils, menjadors,
mobles auxiliars, rebedors,
quadres, etc... tot d’alta
qualitat i a uns preus realment de liquidació.
Per fer-te més còmoda la
teva tria, entra a la seva web

IX Jornada d’Estudis Històrics i
Patrimonials de la Vall d’Àger
el proper 4 de juliol
La Fundació Privada
Arnau Mir de Tost, amb
el suport i la col·laboració
d e l ’ I n s t i t u t Ra m o n
Muntaner i l’Ajuntament
d ’ À g e r, o r g a n i t z a l a
IX Jornada d’Estudis
Històrics i Patrimonials
de la Vall d’Àger i l’Alta
Noguera, pel proper
dijous 4 de juliol.
Enguany aquestes
jornades d’història,
estan dedicades al
Bandolerisme, tot
aprofundint en les seves
causes, en les diferències
entre els diversos actes
bandolers que es poden
documentar, en la seva
repressió i en la tradició
oral que n’ha pervingut.
El bandolerisme és
un fenomen recurrent en
la historiografia catalana
i que suscita entre el

Aquesta habitació estava per 2.245€ i ara la tens per 890€

www.vicentsole.com on hi
trobaràs molt fàcilment tots
els productes d’ocasió que

es poden trobar en la seva
exposició situada a Bellcaire d’Urgell.

Cartell de la jornada

gran públic un gran interès, d’aquí que enguany
es parlarà sobre aquest
tema.
La jornada tindrà lloc
a la sala d’actes de l’Ajuntament d’Àger, amb una
programació de matí i tarda, inaugurant a les 10 h,
amb diferents ponències
i xarrades i per la tarda es
farà una visita als llocs de
la llegenda de la “Guilleumota”, comentada pel Dr.
Francesc Fité Llevot.
Els parlaments aniran
a càrrec d’estudiosos especialistes en la matèria,
oferint un variat recorregut temàtic que brandarà
entre els segles XV i XIX
i que inclourà aspectes
tant historiogràfics com
llegendaris.
La jornada està oberta
a tothom.
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El proper dissabte 29 de juny Balaguer
acollirà la VII Diada Bastonera
Enguany la Colla
bastonera del Casal Pere
III de Balaguer celebra
els seus 10 anys de la
seva formació

Cartell de la Diada bastonera

Balaguer acollirà el proper dissabte 29 de juny la VII
Diada bastonera. La Diada
bastonera és una jornada
de trobada i germanor entre
les colles que comparteixen
afinitats, inquietuds i complicitats.
La diada s’iniciarà a les

11 del matí amb una cercavila a càrrec de les colles i
els músics acompanyants,
fent ballades a diferents indrets de la plaça Mercadal,
centre històric i carrers de
l’eixample, tot coincidint
amb el mercat setmanal.
A les 12 h l’alcalde Sr.

Jordi Ignasi Vidal donarà
la benvinguda a les colles
participants i inaugurarà
l’exposició “10 anys de ball
de bastons a Balaguer” a
la sala d’exposicions de
l’ajuntament.
Al migdia hi haurà un dinar popular, obert a tothom,
a l’escola Àngel Guimerà.
A les 19,30 h qui ho desitgi,
podrà fer la visita guiada
“Balaguer monumental”
que ofereix “Viu l’Oest” i
que serà gratuïta per als
bastoners que acudeixin a
la visita.

Nova campanya de promoció
dels comerços d’Algerri
‘Som el teu comerç.
Tenim els millors productes
per a tu’ és la nova
campanya de promoció
del comerç i els productors
agroalimentaris locals
d’Algerri impulsada
i promoguda per
l’Ajuntament d’Algerri
i per l’Agrupació de
Comerciants d’Algerri.

Amb aquesta
campanya és cerca
divulgar la xarxa comercial
local i, potenciar i
fidelitzar consumidors als
productes agroalimentaris
elaborats i manufacturats
a Algerri.
Actualment ja són 12
els negocis adherits en
aquesta agrupació.

Senyalització de diferents comerços
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El CF Balaguer presenta a Salva Cambray
com a nou entrenador del primer equip
Les tres primeres
incorporacións per la
nova temporada són:
Joan Valls, Joel Gomis i
Jaume Sole
El fins ara entrenador de
l’AT. Castellserà, Salva Cambray, serà l’entrenador del CF
Balaguer la temporada 20192020. L’entrenador lleidatà
arriba acompanyat per Manolo Bademunt que desenvoluparà les tasques de segon
entrenador.
La clau de l’arribada de
Cambray al cub de la Noguera és el seu coneixement de
la segona catalana i la seva
dilatada experiència en el
món del futbol.
Cambray ha entrenat a
equips com el Benabarre
i el Binéfar entre d’altres.
També ha format part de

Salva Cambray

diversos equips de la província com At.Segre, Bordeta o
FIF Lleida. També ha estat
entrenador de les categories inferiors de la Federació
Catalana. Destaca el títol
Campió d’Espanya de seleccions assolit l’any 2013 amb
la selecció catalana sub17.
Abans de l’arribada i la
seva presentació oficial amb
el club, el nou entrenador

Moment de la presentació d’entrenador i nous jugadors

s’ha mostrat il·lusionat amb
aquest nou repte i entusiasmat amb les noves directrius
del projecte comandat pel
nou director general del club
Xavier Gabernet.
El club també va presentar les tres primeres incorporacions Joan Valls,
Jaume Solé i Joel Gomis i la
confirmació de la renovació
d’Aleix Llusà i Mikel del
Àguila. Segons van explicar
l’entrenador i el director
general el club segueix treballant per renovar part del bloc
de l’equip de la temporada
passada.
Cambray també va agrair
la confiança mostrada pel
nou director general del club.
Tots dos van ser cautelosos
a l’hora de marcar-se els
objectius d’aquesta temporada a Segona Catalana i
van manifestar la voluntat de
confeccionar un equip jove i
lluitador.

El Club Natació Balaguer rep
diferents medalles i trofeus en
diverses competicions
El passat dissabte 1
de juny es va celebrar
a les instal·lacions
del CN Viladecans, la
Copa Catalana Aleví,
aconseguint el CEN
Balaguer, la 5a posició
del grup B.
Com a resultats
destacats en categoria
masculina, una 1a posició
per Arnau Pifarré en els
200 lliures i en els 200
esquena i 3r en els 100
lliures, millorant la seva
mínima estatal en les
3 proves, en Giulian
Alecsandru 3r en els 100
esquena.
En femení destaquem
la 1a posició de la Helena
Roca en els 100 i 200
esquena aconseguint la
mínima estatal aleví en
les dos proves, i 3a en els
100 lliures.

Foto de grup del CEN

També 3a posició en
el relleu de 8x50 lliures
mixt. També destaquem
els bons resultats d’en
Jaume Pallé 4t en les
proves de 100 i 200 braça
i bones posicions per en
Jordi Suñé, Naoki Ribó,
Alexandru Heghies,
Carla Torruella, Jasmina
Però, Clàudia Pérez, Jana
Mangues i Ariadna Núñez.
Pe r a l t r a b a n d a
comentar que vuit
nedadors del CEN
Balaguer es van classificar
per disputar al Campionat
Benjamí de Natació a
la piscina olímpica
Sant Jordi, classificantse l’Èlia Sanmartin, la
Laia Cerezuela, el Joel
Farré, l’Arnau Montpeat,
el Genis Trepat, l’Huc
Ramonet, el Martí Nosas
i en Pau Piniès.
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Balaguer acull la cloenda del curs escolar
del Programa Tennis Taula a les Escoles

Foto de grup

El 17 de juny, a l’Escola
Àngel Guimerà va tenir lloc
l’acte de cloenda del 2n curs
escolar del programa Tennis
Taula a les Escoles. El programa va sorgir l’any passat de
l’acord entre el Departament
d’Educació i la Representació
Territorial de Lleida de Tennis

Taula, amb el suport també
del Consell Català de l’Esport
i la Diputació de Lleida.
En aquest segon curs
les xifres demostren la bona
acceptació del Programa
TTaE entre les escoles i els
clubs. S’han gairebé duplicat
el nombre de clubs de Lleida

que s’han adherit passant
dels 6 als 11 actuals i s’han
duplicat el nombre d’escoles
que han volgut prendre part
en el programa que han estat
23 enlloc de les 13 del curs
anterior.
Paralel·lament a l’acte
de cloenda es va celebrar el
2n Torneig Interescoles de
Balaguer, obert a tots els participants del programa TTaE.
25 jugadors i jugadores de
les 5 escoles de la ciutat van
demostrar els coneixements
adquirits durant el curs. Els
guanyadors en categoria femenina, 1a. Ritajj Hriti (Gaspar de Portolà), 2a. Yassmine Echchai (Mont-roig), 3a.
Marwa Maamri (Àngel Guimerà). En categoria masculina,
1r. Arnau Rojo (Mont-roig), 2n.
Joan Clua (Mont-roig) i 3r. Izan
Mateos (Gaspar de Portolà).

Aquest passat cap de setmana
es van viure les 24 h de bàsquet
Entre divendres 14 i
dissabte 15 es va viure la
51a edició de les 24 hores
de bàsquet al pavelló 1
d’octubre de Balaguer.
El divendres per la
tarda vam començar els
partits de competició
sènior que van durar fins
a les 3 h de la matinada.
Dissabte mati va ser el

torn pels més petits i per
la tarda es van continuar
amb les competicions
d’adults. Amb una
participació de 5 equips
masculins i 4 equips
femenins, els guanyadors
van ser el Golden Raptors
en categoria masculina
i Les justes en categoria
femenina.

Les Justes, guanyadores de les 24 h de bàsquet
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El tennista balaguerí Antoni Carreño es
proclama campió d’Espanya de dobles
El tennista balaguerí
Antonio Carreño va proclamar-se campió d’Espanya
de dobles fent parella amb
Jesús Martínez, a l’imposar-se a la final a la parella
formada per F. Guillen i Lluís
Guillen, per un doble 6-3. En
semifinals havien guanyat
a la parella formada per
Manuel González i Alfonso
Calvo per 7-5 i 6-3.
En el campionat individual, celebrat a La Manga,
Carreño va perdre en les
semifinals davant Félix Candela per un doble 6/2, desprès de guanyar a quarts de
final a Manuel Hernández
per 6/1 i 6/0.
Desprès d’aquests úl-

Antoni Carreño

tims resultats, el tennista
balaguerí ocupa la 26 ena
posició del rànquing mundial de majors de 80 anys i
el 17è en dobles.

Carreño està preparant
el seu concurs als tornejos del Barcelona Seniors
Championchips Real Club
de Polo.

L’infantil femení La Dolceta CB Balaguer
proclamat sotscampió de Catalunya

L’equip La Dolceta CB Balaguer

La ciutat de Balaguer va
viure el passat diumenge 9
de juny una final de bàsquet
d’infart, on la participació
d’un equip de la ciutat va fer
omplir el pavelló 1 d’octubre
de gom a gom.
L’equip infantil femení
La Dolceta CB Balaguer, van
quedar campiones provincials a finals de temporada,
després d’un molt bon joc
al llarg de tot l’any, i arribant

a classificar-se per jugar la
final a 4 del Campionat de
Catalunya i aquesta final es
va celebrar a Balaguer.
Va ser el dissabte 8
de juny, que es van fer els
partits de la semifinal, les
balaguerines es varen enfrontar al CB. Olot, un equip
més superior físicament,
que tot i començar a favor
de les visitants, el Balaguer
va realitzar una gran tasca

defensiva que va anular totalment al CB. Olot, i els hi
va donar la victòria i l’accés
per poder jugar l’endemà a
la final.
Ja el diumenge, l’equip
rival va ser el CB. Sant
Josep Obrer, que havia superat el dia anterior al TGN
Bàsquet B. Un equip molt
complert que va dominar
tot el matx, però on les
balaguerines van notar el
gran esforç realitzat el dia
anterior i la falta de sort
de cara a cistella no els hi
va permetre aconseguir el
campionat final.
Tot i així, cal destacar el
gran paper d’aquestes jugadores, entrenades per Aida
Bondia, que aconseguien
arribar al sotscampionat de
Catalunya, demostrant una
feina molt ben feta durant
tota la temporada, bon joc
i una bona actitud que les
feia ben mereixedores de
guanyar el campionat .

Balaguer celebra el Campionat
Provincial de Rapides d’Escacs
i la festa lleidatana dels Escacs
Aquest passat
diumenge 16 de juny, s’ha
disputat el Campionat
Provincial de Ràpides
d’Escacs 2019 a la sala de
conferències del pavelló
Inpacsa de Balaguer; el
campionat va comptar
amb la participació de
50 jugadors d’arreu de
la província que van
disputar les 11 rondes de
3’+2” per jugador en que
consistia el campionat;
el guanyador va ser en
Roger Cortiella del C.E.
Lleida que va aconseguir
guanyar 10 de les 11
partides i emportar-se
el títol davant de Daniel
Cosialls del Balàfia-Adejo
Club d’Escacs i d’en Guim
Estruch del C.E. Lleida,
ambdós amb 7,5 punts.
Per part del club
d’Escacs Balaguer hi van

prendre part 9 jugadors,
destacant la 9a posició
absoluta d’en Jordi
Fortuny amb 7 punts i
la 1a i 2a posició en el
tram D (fins a 1800 ELO)
d’en Marc Montoliu i en
Joan Pedra amb 6.5 punts
cadascú.
Al finalitzar el
campionat es va celebrar
la Festa Lleidatana dels
Escacs, on a part de
gaudir d’un dinar, es va
fer l’entrega de trofeus
de la temporada (Lligues
provincials, campionats
d’actius i rapides,
i millors taulells de la
Lliga), comptant amb la
presència l’alcalde de
Balaguer, Jordi Ignasi
Vidal que va fer l’entrega
dels diferents premis i un
detall per a tots els clubs
de la província.

Una instantània del campionat
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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.

Futur?

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

Doncs bé. Ja tenim
renovat l’equip del nou
Ajuntament o Paeria, - recoi com costa canviar costums antigues -, però amb
el temps un s’acostuma a
tot. I aquest cop s’ha donat confiança a un partit
de República i d’Esquerra,
a part amb unes arrels ben
fondes d’independentista.
Però feta aquesta presentació no s’acaba, i
l’aconseguit ha estat amb
majoria absoluta. Podent
governar amb tranquil·litat
i senzillesa, cosa que ja han
fet durant aquests quatre

darrers anys, si ens volem
oblidar de certes “llibertats” ben ridícules al meu
parer. Que potser d’aquí a
uns anys poden ser reals
però que avui no deixen
d’ésser utopies, que soles
es poden anar difuminant.
Millor dit van demostrant
la seva “irrealitat” actual.
Demà no ho puc saber.
Permeteu-me un exemple. Que el senyor Iglesias,
pugui dir que els empresaris han de pujar sous, disminuir les hores de treball
i augmentar-se la fiscalitat.
No es pot amanir en res en

Trobada 25 anys Gaspar de Portolà

Promoció 94-95 de l’Escola Gaspar de Portolà
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Venim d’un generació
en la qual, els mètodes
d’ensenyament potser no
eren els millors, en la qual,
els recursos eren més aviat
escassos i encara estàvem
molt lluny de parlar d’educar competencialment.
En aquella època, poc
ens imaginàvem que el
món avançaria tan ràpidament, que les aules s’omplirien de tanta tecnologia
i que tindríem a l’abast una
infinitat de recursos educatius que, sovint, dubtem
entre quin escollir.
Després de 25 anys
d’aquella etapa escolar,
ens hem pogut retrobar i
hem pogut fer balanç. Hem
recordat moments, anècdotes, mestres... com si no
hagués passat el temps! I
podem dir... que ens sentim una generació afortunada d’haver coincidit en
aquella escola i una gene-

ració orgullosa de l’equip
de mestres que vam tenir.
Un equip de mestres al
qual havíem sabut tractar sempre amb respecte
i que, encara avui, ho fem
quan ens hi dirigim amb
un “Senyor ...” o “Senyoreta ...”. Un equip de mestres
que ens ha demostrat, que
amb pocs recursos educatius però amb molta dedicació, il·lusió i compromís
han contribuït, en gran
mesura, a fer-nos créixer
com a persones, a fer-nos
sobretot, persones amb un
immens cor, a saber gaudir
del moment i d’allò que
ens envolta, a valorar allò
que tenim i amb una gran
capacitat d’adaptació als
canvis i sorpreses que et
dóna la vida.
Avui en dia, molts de
nosaltres, ens podem veure reflectits en alguna imatge, moment, circumstàn-

un món globalitzat. És una
falsedat, dita de cara al vot
que vol aconseguir. És una
“irrealitat”.
Jo crec que les persones tenen tot el dret a
defensar les seves idees i
poder-les manifestar. Altra
cosa seria voler-les imposar. Perquè han de callar
si fins i tot ens recorden
temps jovenívols de les
“caramelles”.Tots vestidets
de catalanets pels carrers
de Balaguer, cantant i recullint el que bonament se’ls
donava. Recordar-ho amb
una rialla ens fa més joves.
A diferència de moltes escenes i personatges d’avui,
que ens fan esborronar.
Forçant al poble a estar
dividit, més, molt més del
que normalment ja estava.

cia o fins hi tot, en algun
mestre o mestra d’aquella etapa, avui en dia, cadascú de nosaltres som
qui som, en gran part,
com a resultat de l’etapa
educativa que vam viure.
Moltíssimes gràcies
a tot l’equip de “Senyors
i Senyoretes” amb qui
vam compartir escola,
per la vostra dedicació i
per la il·lusió amb la qual,
any rere any, seguiu engegant aquesta trobada
que tot l’alumnat espera
amb tanta impaciència.
Us tindrem sempre ben
presents i ben segur, que
de tant en tant, apareixereu en alguna de les
nostres històries d’infantesa o en algun conte que
puguem explicar als més
petits.

De nosaltres els catalans,
sempre s’ha dit: “”Tants
caps tants barrets”.
No coneixerem mai els
milions d’euros que ens ha
costat aquesta “aventureta”, amb fugida inclosa,
promoguda i portada a mal
terme per l’esventat del
Puigdemont, i rematada
per un activista dit Torra.
Que ja ningú escolta, ni en
les Declaracions Institucionals per l’abundància que
n’ha fet i en fa.
Sembla arribat el moment de parlar, una i altra
vegada, i mirar i procurar
oblidar tot el pugui ferir i
fer saltar la crosta que el
temps ha permès fer. Quan
menys soroll millor. El nostre Govern ha de procurar
recobrar el total domini de

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

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Duresa
Passeja entre parets
la pròpia soledat
i algú que des de fora
coneix tots els perquès,
s’apropa tan com pot.
De sobte, retrobats,
es creuen les mirades
i un bes molt apressat
però sincer,
recull el comiat.
Precipitadament,
paraules i raons
es queden sense temps.
Ni es diuen pensaments
ni se’ls amaguen.
A voltes els record
no tenen cap paraula.

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

la governança del país. No
s’han de fer tants viatges a
Waterloo. I donar temps al
temps per demostrar que
tenim empatia pels altres
espanyols, però ells han
d’intentar
entendre’ns.
S’han de demanar coses
ben nostres, i s’ha de donar temps per a que ens
entenguem entre nosaltres
i mirar d’estar entre ells.
Si aquest esforç no es fa
s’haurà perdut totalment
tot el fet i molt de futur.
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La regidoria de joventut presenta les
activitats per les nits de juliol i agost
Un any més la Regidoria
de Joventut ens aporta activitats per gaudir de les nits
d’estiu a la fresca.
Per tercer any consecutiu,
els dimarts es faran els concerts a la fresca, a la terrassa
del casal Lapallavacara, amb
música en directe i tapes per
degustar a un euro, “Música
i Tapes” a partir de les 20.30
h. La primera actuació serà
el dimarts 9 de juliol amb La
komband, The Stringers i el
Hat Combo. Seguirà el 16,
amb Los Vikingos, el 23 amb
Nerea Bassart Trio i el 30 amb
Somnis. De cara a l’agost, el
dia 6, serà el torn de Somos
gato, el 13 per Rehenes, el 20
Joan Blau i acabarà el cicle el
dia 27 d’agost Stand By.
Ja totalment consolidada
està l’activitat programada
pels dimecres i que des de
fa molts estius que omple
la plaça del teatre, on els
vespres de juliol i agost a

Sessions de zumba fluor

partir de les 21.30 h, el millor
humor de la mà de coneguts
monologuistes farà riure als
espectadors que estiu rere
estiu acudeixen en aquesta
cita. Obrirà la temporada
Planeta Impro de la coneguda
companyia Improshow el 3 de
juliol. Seguit de Davida Sas
el dia 10, Gabriel Córdoba el
17, Xavi Castells el 24 i Sergio Marín el 31/7. De cara a

Planeta Impro el dimecres 3 de juliol

l’agost, Coria Castillo el dia 7,
Eva Cabezas el 14, Dani Lagi
el 21 i Maika Jurado l’últim
dia, el 28 d’agost.
Per altra banda es celebrarà per segon any, les
“Zumba fluor parties”, quatre
divendres de juliol i agost, on
es podrà gaudir de música,
llums i moltes sorpreses al
Casal Lapallavacara i a les
20.30 h., els dies 12 i 26 de
juliol, i 9 i 23 d’agost.
A part, un estiu més la
Regidoria d’esports també
aporta les seves activitats
d’estiu, més de caire esportiu,
per fomentar l’activitat física
com a rutina diària, com són
les caminades del dilluns,
les classes de zumba a la
plaça del Morter els dimarts,
les classes d’stretching i
fitness de manteniment a les
piscines del poliesportiu els
dimecres i l’aquagym a les
piscines del Secà els dijous.
Activitats totes elles gratuïtes.

Diferents activitats entre dissabte i
diumenge per celebrar la Revetlla
de Sant Joan per totes les edats
Aquest cap de setmana
es celebren diferents
activitats en motiu de la
festivitat de Sant Joan.
Dissabte per la tarda i
al casal Lapallavacara es
farà un taller infantil per
aprendre a tirar petards
amb seguretat, a càrrec
dels Diables Bèsties
Feréstegues de Balaguer, i
on els infants acompanyats
d’un adult podran gaudir
de les explicacions dels
experts a partir de les 19.30
h.
Diumenge a la tarda
amb la Holi Party a la plaça
del Morter a les 18.30 h, la
festa dels colors, la música
i bany d’escuma. A partir
de les 22.15 h, arribarà la
Flama del Canigó a càrrec
de la Colla i Grallera de Balaguer a la Plaça Mercadal.
S’acabarà amb el ball de

l’Harpia. A les 11 h de la nit,
començarà l’espectacle de
carrer Els fills de Drako, de
la companyia Drakonia,
amb un espectacle que
sorprèn amb increïbles
efectes visuals creats amb
foc real. Durant l’espectacle en el que no hi haurà
pirotècnia es repartirà coca
de Sant Joan i moscatell.
A partir de la mitjanit començarà la rua de
llum i foc, amb els Diables
Bèsties Feréstegues de
Balaguer acompanyats
pels Diables de Lleida i
d’Alcarràs, des de la Plaça del Mercadal fins a
l’estació d’autobusos on
s’encendrà la foguera de
Sant Joan i començarà el
Concert de Nit amb el grup
de versions Rocktambuls i
una discomòbil, a la Plaça
del Morter.

Espectacle de la companyia Drakonia
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L’Associació de Comerciants de
Balaguer prepara l’Open Night 2019
L’Open Night esdevé la festa del comerç de l’estiu
esperadíssima pels grans descomptes que ofereix
El proper dissabte 6 de
juliol, Balaguer celebrarà
la 5a edició l’Open Night,
a la part nova de la ciutat.

Un any més l’Associació de
Comerciants de Balaguer i
comerços associats organitzen la festa del comerç de

Demostracions de ball durant tota la nit

la nit més esperada. Vora
cent establiments entre
comerços, restaurants i
serveis obriran aquella nit
i ens oferiran uns descomptes irresistibles i irrepetibles
des de les 10 de la nit i fins
a les 3 de la matinada.
La gastronomia també
estarà present pels diferents
carrers i zones comercials,
pinxos, barbacoa, tapetes,
montaditos, cervesa,
refrescos...
A més a més de les
ofertes, descomptes i
gastronomia, totes les
zones comercials tindran
múltiples activitats per
poder gaudir a la fresca
amb música en directe,
exhibicions de ball,
animacions, dj’s, barres
i barbacoes situades a
diferents indrets.

Cartell Open Night 2019

Durant els dies previs
a l’Open Night, es farà el
sorteig de 100 euros per
gastar en compres durant
aquella nit en els comerços
participants. Des del
facebook de l’Associació de
Comerciants, fent m’agrada
a la campanya, compartintla i nombrant amb algun
amic, s’entrarà en el sorteig
d’aquest premi que es farà
el dijous 4 de juliol.
Com a novetat
d’enguany, hi haurà un

mercat de productes
artesans, amb parades
i atraccions de caire
gastronòmic, artesanal
i ecològic, per a petits i
grans.
Una iniciativa de
l’Associació de Comerciants
ACB Balaguer, que aposta
per dinamitzar el comerç de
la ciutat , amb la implicació
dels serveis, restauració
i altres associacions que
col·laboren a fer una festa
més gran i participativa.
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Anuncis breus classificats
TREBALL

-----------------------------------BERONI INFORMÀTICA busca persona pel
departament de suport. Requisits: Coneixements alts Administratius/Comptables.
Carnet de conduir. Disponibilitat per viatjar.
Interessats deixar-nos
currículum a www.beroni.com o enviar-lo a:
pilar@beroni.com
----------------------------------CURSOS
D’ESTIU
D’ANGLÈS! Aprofita
l’estiu i millora l’anglès
(Primària, ESO i Batxillerat). Raó: 698383277.
----------------------------------SE OFRECE mujer con
titulación, para cuidar
gente mayor, disponibilidad de noches o fines de semana. Razón:
671631935.
------------------------------------

ES PRECISA cambrera
per treballar a la Vermuteria del Mercadal.
Es demana experiència i ganes. Presentar-se a la Vermuteria.
------------------------------------

IMMOBLES

-----------------------------------MIAMI PL ATJA es
lloga apartament, 2
hab., a 100 metres de
la platja, tercer amb
ascensor, a/a. Juny
300€/setmana, juliol i
agost 400€/setmana,
setembre 300€/setmana. Raó: 659578658
(Josep Maria).
----------------------------------ES VEN local acabat
de 33m 2, al c/ Moli
del Comte, 39. Raó
telèfons: 973446011629725009.
-----------------------------------

L LO G U E R LO C A L
comercial, de 32 m 2,
ubicat al c/Girona de
Balaguer. Instal·lació
d’aigua corrent, llum,
porta d’alumini i vidre i
també té reixa exterior.
Raó: 973450555.
-----------------------------------ES LLOGA PARCEL·
LA per fer hort a Balaguer. Raó: 973446011629725009.
-----------------------------------VENDA TORRE prop
de Balaguer, en una
tranquil·la urbanització. Excel·lent situació. Amb llar de foc,
jardí i piscina. Raó:
973447760.
-----------------------------------OCASIÓ, pis en venda a la zona del CAP,
amb cuina, menjador,
1 bany, 2 habitacions.
Raó: 973450555.
-----------------------------------

ES LLOGA apartament
a la Pineda (Salou),
costat platja, amb vistes al mar i Port Aventura. Pàrking tancat,
piscina, a/a, rentavaixelles. Tots els extres.
Lloguer per setmanes i quinzenes. Raó:
639330429.
-----------------------------------ES TRASPASSA bar
cafeteria amb parc infantil Petit Món, al c/
Barcelona, 61. Raó:
657397101.
-----------------------------------ALQUILO DOS APARTAMENTOS en Salou
y Cambrils. A pocos
metros de la playa.
Mínimo 7 noches. Capacidad entre 6 y 7
personas. Información
teléfonos: 603035238609369537 (preguntar
por Alícia).
------------------------------------

VARIS

----------------------------------COMPRO monedes,
bitllets, segells, joguines, rellotges, àlbums
de cromos, postals, fotos antigues, còmics,
llibres antics, plomes
estilogràfiques, nines
Nancy, escalextrix, coberteries de plata, i
antiguitats en general. Trucar al telèfon:
676803205.
------------------------------------

MOTOR

----------------------------------VENC cultivador per
a Pasquali articulat. Casi nou. Raó:
667476172.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Farmàcies

Telèfons útils
ÀGER
AJUNTAMENT
973 455 004
-------------------------------------------------------------------------ALGERRI
AJUNTAMENT
973 426 013
-------------------------------------------------------------------------BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445 200
IMPIC
973 446 606
URGÈNCIES
112
MOSSOS D’ESQUADRA
973 457 700
GUÀRDIA URBANA
973 450 000
CÀRITAS BALAGUER
973 443 320
CONSELL COMARCAL
973 448 933
BOMBERS
973 445 080
CAP II
973 446 028 / 973 447 714
CAP II, DEMANAR VISITES
902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL
973 450 408
A MEDICS
973 447 513
CENT. MÈDIC RECONEIX.
973 448 113
CREU ROJA
973 445 795
RENFE
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
--------------------------------------------------------------------------

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

ARRIBADES
LLEIDA
07.24
08.41
08.44
10.34
11.41
12.34
14.33
14.34
16.48
16.49
17.03
18.24
18.34
20.04
20.29
20.33
21.03
22.09
22.28
22.55

BALAGUER
05.52 (4)
08.15 (1)
11.15 (2)
15.31 (7)
17.31 (8)
17.56 (3)
19.51 (6)

LA POBLA
07.00
09.22
12.22
16.38
18.38
19.03
20.58

** Els horaris de trens canvien
constantment. Aconsellem confirmar
horaris al web www.fgc.cat .Horaris
de trens actualitzats el 03/06/19.

SORTIDES
LLEIDA
05.25 (4)
06.20 (1)
07.47 (1)
09.05 (1)
10.47 (2)
11.10 (7)
13.30 (1)
15.05 (7)
15.30 (2)
17.05 (5)
17.30 (4)
19.05 (5)
19.25 (4)
21.05 (7)
21.30 (2)

ARRIBADES
BALAGUER
05.52
06.46
08.15
09.31
11.15
11.36
13.56
15.31
15.56
17.31
17.56
19.31
19.51
21.31
21.56

LA POBLA
07.08 (4)
10.08 (2)
13.00 (7)
15.15 (8)
15.30 (4)
19.00 (5)
19.30 (3)
21.22 (6)

BALAGUER
08.15
11.15
14.07
16.22
16.37
20.07
20.37
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.

605010097

MONTGAI
EVA CAMPIÑEZ

973430358

------------------------------------------------------------------OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA

973438136

------------------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 20 de juny
a les 8 de la tarda del 27 de juny
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 27 de juny
a les 8 de la tarda del 4 de juliol
DOLSET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 4 de juliol
a les 8 de la tarda de l’11 de juliol
SALA

DEMANI’NS
PRESSUPOST

SORTIDES
BALAGUER
06.58 (1)
08.15 (4)
08.18 (5)
10.08 (1)
11.15 (2)
12.08 (7)
14.07 (7)
14.08 (2)
16.22 (8)
16.23 (7)
16.37 (4)
17.58 (5)
18.08 (4)
19.38 (8)
20.03 (4)
20.07 (5)
20.37 (3)
21.43 (7)
22.02 (2)
22.29 (6)

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

AIGUABELLA ALENTA, G.

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

Horari de trens

VENC
CULTIVADOR
per a Pasquali
articulat. Casi nou.
Raó: 667476172

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
06.10
BARCELONA
07.55
“
19.40
“
19.55
“
20.25
“
06.10
TÀRREGA
06.50
“
07.50
“
12.00
“
14.00
“
19.30
“
06.30
LLEIDA
07.15
“
07.40
“
07.45
“
07.48
“
07.55
“
08.00
“
09.10
“
09.15
”
09.53
”
10.45
“
10.50
“
12.00
“
13.15
“
14.55
“
15.15
“
15.18
“
15.23
“
17.30
“
17.53
“
18.00
“
19.15
“
09.20
SEU D’URGELL
16.50
“
13.35
SOLSONA
16.35
“
09.20
PONTS
13.35
“
16.35
“
16.50
“
19.10		 “
13.17
AGRAMUNT
19.17
“
SORT.
DESTINACIÓ

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

14.20
19.10
20.40
06.30
07.20
14.00
14.20
14.25
19.10
20.40
08.25
12.45
14.45
12.00

ESTERRI D’ÀNEU
“
“
ÀGER
“
“
“
“
“
“
ALMENAR
“
“
ALBESA

dl. a dv.
dissabte
dl. a dv.+dg.
dl. a dv.
dissabte
dissabte
dl. a dv.
dl. a dv.
dissabte
dl. a dv. + dg
dl. a dv. feiners
dissabtes
dl. a dv. feiners
disbt mercat

SORT.
06.45
07.15
08.00
08.05
08.45
08.50
09.10
09.15
10.00
10.05
11.10
11.15
12.30
12.35
13.00
13.40
13.45
14.10
14.15
15.00
16.00
16.15
18.30
18.35
20.00
20.05
20.15
20.20

LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
dissabtes i diumenges
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
diari
diari
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
divendres
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres + diumenge
de dilluns a divendres + diumenge
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres

** Els horaris de bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al
webs: www.alsa.es . Actualitzat el 03/06/2019.
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