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Sumari

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

En Portada
Transsegre 2019

 Arriba la 35a edició de la festa més esperada 
de l’estiu, una festa que s’ha fet coneguda arreu de 
Catalunya i també  fins i tot de l’estranger amb cada 
any presència de barques de participants fins i tot 
d’Europa.
 La primera de les etapes, es celebra el dissabte 
a la tarda, entre Camarasa i Sant Llorenç de Mont-
gai, mentre que la segona etapa es fa el diumenge 
al matí, entre el Partidor de Gerb i Balaguer, amb 
l’arribada de les barques i un fi de festa.

Amb el suport de
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# El Centre Històric de Balaguer celebra la seva festa del comerç amb èxit d’assistència
Aquest passat dissabte l’Associació de comerciants del Centre Històric va celebrar la segona edició de la Festa del 
Comerç coincidint un any més amb la Cursa del Foc

# Presentació del Cartipàs municipal a l’Ajuntament pels propers quatre anys
La comissió de govern estarà composada pels 9 regidors i la Junta de Govern pels cinc tinents d’alcalde

>>BALAGUER
# Turisme ha preparat visites guiades d’Un Tast de Balaguer

Enguany presenta la proposta musical Juliol de Música i Poesia, amb uns 
concerts que tindran lloc els diumenges per la tarda, al mateix monestir

# Entrega de premis del segon concurs de “Flors als balcons”
L’objectiu és afavorir la implicació dels veïns en l’augment de la vegetació

>>COMARCA
# La Gen Gran de la Noguera prepara el Congrés de Catalunya

Aquesta reunió ha estat la segona de les activitats prèvies al 8è Congrés 
que organitza el Consell Comarcal de la Noguera

# Camarasa celebra el cinquè aniversari del Club de lectura infantil
La celebració es va acabar amb l’activitat ‘petits records’

>>ESPORTS
# Balaguer celebra la 31 edició de la Festa de l’Esport

La festa de l’Esport, es va celebrar un any més a les piscines del 
Secà, oferint un sopar als vora 300 participants a l’acte

# Oriol i Mariona Marqués participen al campionat de Catalunya
L’Oriol va quedar el 7è dels 3.000 metres en pista a les Basses de Lleida

# El 8 i 9 de juliol tindran lloc les X jornades d’Història al Monestir de les Avellanes
A partir de 8 ponències i debats, impartides per especialistes de reconeixement internacional, es tractarà de forma 
interdisciplinar, al tema de la vida diària als monestirs medievals.

# El carnet Interpiscines permet l’accés a 19 piscines de la comarca, 3 més que l’any passat
El cap de setmana de Sant Joan, va arrencar la vuitena edició del carnet Interpiscines

# Aida i Andrea Alemany participen al campionat d’Espanya d’atletisme sub18
La jornada del dissabte, l’Aida va córrer la prova de 2.000 m obstacles i es va penjar la medalla de plata, en 
una cursa que es va decidir en els últims metres, establint un nou Record de Catalunya

# Cinc medalles al Campionat de Catalunya de Natació Aleví pel Club Natació Balaguer
Els dies 28, 29 i 30 de juny s’ha celebrat el Campionat aleví d’estiu a les instal·lacions del CN Sabadell

>>OCI / CULTURA
# El dissabte la 5a edició de l’Open Night organitzat per l’ACB

L’Open Night començarà dissabte a les 10 de la nit i els establiments 
allargaran el seu horari de venda al públic fins a les 3 de la matinada

# Feta  primera fase de neteja de les pintades de Les Franqueses
En algunes parts de la pedra ja han desaparegut
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 La  popular  festa 
aquàtica de la Transse-
gre, arriba enguany als 
seus trenta-cinc anys, 
des d’aquell estiu del 
1985, en que uns joves 
balaguerins van decidir 
construir una embarca-
ció casolana i deixar-se 
anar riu avall per les 
aigües del Segre, una 
calorosa tarda d’estiu.
 Per tal de fer una 
baixada més segura, es 
limita la baixada a 300 
embarcacions amb 10 
tripulants per barca com 
a màxim.
 La festa d’estiu més 
popular de la província, 
que gràcies a uns joves 
organitzadors que van 
renovant-se tot i que 
durant els dos dies de 
la baixada, hi ha dese-

35 anys d’història avalen la 
festa com a Festa Major de la 
comarca de la Noguera

nes de col·laboradors 
balaguerins que des de 
fa molts anys donen el 
seu cop de mà per a que 
no falli res i la prova si-
gui una festa gran, fent 
gaudir a grans i petits, no 
tant sols de Balaguer sinó 
d’arreu de les comarques 
catalanes i de més lluny, 
que cada any assisteixen 
a la festa aquàtica.
 La festa nocturna és 
una part molt esperada 
també, portant cada any 
un cartell amb actuacions 
de Dj el divendres i algun 
grup actual dins del pano-
rama musical. Enguany 
el plat fort anirà a càrrec 
de  “Buhos” i el divendres 
actuaran els Dj’s que van 
quedar finalistes i gua-
nyadors al concurs de dj’s 
que es va fer per l’ocasió.

Més de 2000 mariners navegaran per 
les aigües del riu durant la Transsegre

 Enguany arriba la 35a 
edició de la festa més 
esperada de l’estiu, una 
festa que s’ha fet coneguda 
arreu de Catalunya i també  
fins i tot de l’estranger 
amb cada any presència 
de barques de participants 
fins i tot d’Europa.
 La prova consisteix en 
baixar des de Camarasa fins 
a Balaguer, en dues etapes.

 La primera de les eta-
pes, es celebra el dissabte 
a la tarda, entre Camarasa 
i Sant Llorenç de Montgai, 
mentre que la segona etapa 

Transsegre

es fa el diumenge al matí, 
entre el Partidor de Gerb i 
Balaguer, amb l’arribada de 
les barques i un fi de festa i 
entrega de premis.

Arriba la 35ena edició 
de la Festa de l’aigua, la 
Transsegre,  aquest cap 
de setmana del 12 al 14 
de juliol

Transsegre

L’organització presenta la imatge del 
cartell i la samarreta d’aquest any

Cartell Transsegre 2019

 A principis de juny es 
va presentar la imatge del 
cartell, així com també la 
samarreta, que enguany  
va anar a càrrec d’Arnau 
Torrente. Segons el creador, 
l’obra evoca al cel estrellat 
de la comarca a través d’un 
pneumàtic i a les “poblaci-
ons que s’agermanen i es 
remullen a través d’embarca-
cions d’anar per casa i gent 
amb esperit de mariner que 
fa equilibris per navegar les 
aigües del Segre.”
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L’organització fa unes recomanacions 
importants per fer una bona baixada

Transsegre a Balaguer

 De cara a la baixada per 
majors de 18 anys i amb un 
màxim de 10 tripulants per 
barca, es recomana l’ús de 
l’armilla salvavides, així com 
l’ús d’equips de neoprè per 
tal d’evitar possibles hipotèr-
mies. Hi haurà un fort control  
de begudes alcohòliques a 
les barques, ja que des de fa 
anys està totalment prohibit. 
 Es demana que no es 
mullin als membres de segu-
retat i socors, als membres 
de l’organització (TSO), als 
equips de foto/video i tampoc 
a la canalla ni a la gent gran i 
prohibit sortir de la barca per 
mullar als espectadors.
 Cal ajudar a tothom qui 
es trobi en perill a l’aigua, 
així com no obstaculitzar i 
obeir als membres de la TSO 
i cossos de seguretat.

Una sèrie de recomanacions que publiquen al seu 
web, per tal de tenir una bona baixada i no tenir cap 
mena d’incidents

Divendres 12 de juliol
22.00 h Actuació ball de l’escola de dansa La Xeme-
neia de Balaguer i l’escola de Gimnàstica Rítmica 
de Balaguer. 
00.00 h Nit de Dj’s amb Dj’s Tgsn (finalistes del con-
curs de Dj’s), Dj’s Sugus (guanyadors del concurs 
de Dj’s) i Dj Nacional Oscar Aguilera.

Dissabte 13 de juliol
09.00 h Verificacions de barques al Parc de la Trans-
segre. Fins a les 14 h.
15.00 h Sortida de les barques des de Camarasa.
20.00 h Tancament d’arribades a Sant Llorenç.
22.00 h Actuació del grup de versions Forrest Band.
00.00 h Espectacle de foc i llums representada per 
Check i Bèsties Feréstegues de Balaguer.
01.00 h Actuació de “Buhos”, seguit del grup de ver-
sions “Hey Pachucos”.
05.00 h Sessió de Dj’s Los del poble.

Diumenge 14 de juliol
10.30 h, Sortida de barques des del partidor de Gerb. 
14.00 h Final arribades i entrega de premis.
14.00 h Mascletà fi de festa.

Programació Transsegre 2019
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Tots els cossos de seguretat col·laboren 
amb l’organització de la Transsegre

 Des  de sempre, una de 
les principals preocupacions 
dels organitzadors de la 
Transsegre, els membres 
de l’Admirals Cup Lights, ha 
estat la seguretat dels més 
de dos mil participants a la 
prova aquàtica.
 L’organització compta 
amb l’inestimable suport 
per aconseguir i vetllar per 
aquesta seguretat, amb 
els membres de Protecció 

Civil, de Creu Roja, i de la 
Policia Local de Balaguer 
i dels Mossos d’Esquadra, 
així com la dels Bombers 
que vetllen per la seguretat.
 Des dels preparatius 

Seguretat a la Transsegre

Protecció Civil, Mossos, 
Bombers, Policia Local i 
Creu Roja vetllen per la 
seguretat dels
participants i públic

de la prova fins al final, 
els cossos de seguretat 
c o l · l a b o r e n  a m b  e l s 
organitzadors per a que 
res no falli i tot estigui sota 
control.

S’espera que siguin milers de 
persones les que assisteixin a 
la Festa d’aquest any

 P e r ò  n o  n o m é s 
és la baixada del riu. 
Transsegre s’ha convertit 
en sinònim de festa, de 
rauxa, i són milers els 
joves que esperen la festa 
del dissabte al vespre al 
parc de la Transsegre, per 
gaudir d’una de les festes 
més màgiques de l’any i 
des de fa uns anys també 
la del divendres.
 La festa inclou un 
gran número de visitants 
pel que fa a les actuaci-
ons musicals a baix al riu.
 Des de fa uns anys es 
van sumar actes diven-
dres a la nit i enguany es 
podrà gaudir al Parc de 
la Transsegre, una actu-
ació de dansa a càrrec 
de l’escola de dansa La 
Xemeneia i l’escola de 
Gimnàstica Rítmica, a 

partir de les 22 h i a partir 
de la mitjanit actuació 
DJ’S TGSN (finalistes del 
concurs de DJ’S), DJ’S 
SUGUS (guanyadors del 
concurs de DJ’S) i el     DJ 
nacional Oscar Aguilera.
 Ja serà la nit del dis-
sabte, que a partir de 
les 22 h hi haurà les ac-
tuacions de diferents 
grups que amenitzaran 
la festa fins ben entrada 
la matinada. Els grups 
“Forrest Band”, “Buhos” 
com a cap de cartell, 
“Hey Pachucos”i sessió 
de Dj’s Los del poble.
 Així doncs a part de la 
baixada pel riu, la música 
forma part d’aquesta 
festa major d’estiu que 
ofereix la capital de la 
Noguera des de fa 35 
anys.

Grup Buhos dissabte a la nit

Des de l’organització es demana una 
petita col·laboració econòmica 

Transsegre

 Pel bon funcionament 
de la festa, cada tripulant 
col·laborarà abonant 12€, 
més 10€ per embarcació.
 A part l’organització 
demana una fiança de 5€, 
donada l’irresponsabilitat 
d’alguns a l’hora de llençar 
tot tipus de brossa durant 
la baixada. Així doncs, si a 
l’arribada les barques porten 
una bossa de brossa, doncs 
se’ls retorna aquest import, 
que poden bescanviar a la 
caseta de tiquets a Balaguer.
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 El passat dimecres 
26 de juny, va tenir lloc 
l’entrega de premis del 
2n Concurs ‘Flors als 
balcons’ als guanyadors 
del millor balcó i millor 
jardí entre els més de 100 
participants de la present 
edició.  En total  han 
participat 109 participants 
entre balcons i jardins. 
Un nombre superior al 
de l’edició anterior en 
fer-se extensiu el concurs 
a tot Balaguer, enlloc de 
només al centre històric 
l’any passat.
 La setmana anterior a 
l’entrega de premis, tots 
els balcons i jardins que 
hi participaven, visibles 
des de la via pública i amb 
un número identificatiu, 
s’havien guarnit per al 
concurs, per rebre les 
valoracions d’un jurat 

Entrega de premis del 2n
Concurs de “Flors als Balcons” 
amb més de 100 participants

especialitzat però també 
les votacions populars a 
través d’’Instagram’.
 El jurat professional 
estava format per; Eva 
Rocamora, tècnica de 
medi ambient; Miguel, 
jardiner; Jordi Pla, expert 
f lor icul tura;  i  Núr ia 
Mesalles,  arquitecta 
municipal.
 E l  2 n  C o n c u r s 
“F lo rs  a ls  ba lcons” 
es tà  o rgan i t za t  per 
l’ajuntament de Balaguer 
dins del programa Treball 
als barris i el projecte 
Viles Florides. 
 L’objectiu és afavorir 
la implicació dels veïns 
i veïnes en l’augment de 
la vegetació de Balaguer, 
no només ara, sinó durant 
tot l’any, creant un entorn 
més agradable i millorant 
el paisatge urbà.

Primer premi de jardins per Lorena Higueras

Turisme ha preparat per aquest estiu les 
visites guiades d’Un tast de Balaguer
 La regidoria de Turisme 
també té enllestida la nova 
temporada de vacances, des 
de  l’1 de juliol s’amplien els 
horaris d’obertura de tots els 
monuments que passaran 
d’obrir-se només en dissab-
tes, diumenges i festius, a 
obrir-se cada dia en horari 
de matí i tarda. 
 El Monestir de les Fran-
queses seguirà oferint les 
visites guiades a les 11h, a 
les 12 h, i a les 13 h, el primer 
diumenge de mes, com ja es 
va fent durant tot l’any, per 
tal de donar-lo a conèixer 
i promocionar-lo com una 
gran peça valuosa més de 
l’important patrimoni de la 
ciutat.
 A més, enguany presenta 
novament la proposta musi-
cal Juliol de Música i Poesia, 
amb la VIII ena edició, amb 
uns concerts que tindran lloc 
els diumenges per la tarda, al 
mateix monestir.

 Aquest estiu es presen-
tarà una nova visita guiada 
gratuïta sota el paraigua 
d’’Un tast de Balaguer’, que 
aquest cop es centralitzarà 
en fer una visita a l’església 
de Santa Maria amb l’opció 
de pujar al campanar del 
Moro, visionar el vídeo pro-
mocional del monument i 
conèixer el nou espai Portolà 
ubicat al primer pis de l’edi-

fici annex, on hi ha ubicat el 
nou punt d’informació turís-
tica.  S’acabarà la visita fent 
una passejada per la mura-
lla. Aquesta visita tindrà lloc 
tots els diumenges de juliol i 
agost i començarà davant el 
punt d’informació de Santa 
Maria a les 11 del matí, amb 
una durada aproximada de 
dues hores. 
 Tota la informació tu-
rística de la ciutat es pot 
trobar al web municipal de 
turisme balaguer.cat/turis-
me, així com als dos punts 
d’informació de la ciutat, 
ubicats a l’oficina de turisme 
del Museu de la Noguera i a 
l’oficina de l’Espai Portolà, 
a l’edifici annex a l’Església 
de Santa Maria.  Les visites 
són gratuïtes i es poden re-
alitzar sense reserva prèvia, 
tot i que en cas de grups 
organitzats o nombrosos es 
demana concertar cita prèvia 
amb l’oficina de turisme

Cartell Un tast de Balaguer

Església de Santa Maria
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 El Paer en Cap de 
l’Ajuntament de Balaguer, 
Jordi Ignasi Vidal, va 
presentar aquesta setmana 
el cartipàs municipal de 
cara als propers quatre 
anys de govern amb 
majoria absoluta, format 
pel Paer en Cap i vuit 
regidories, de les quals hi 
haurà 5 tinences d’alcaldia.
 Ester Guarné, primera 
tinent d’alcalde portarà 
les àrees de Promoció 
Econòmica i Ocupació 
amb el 100 % de dedicació. 
Gemma Vilarasau serà la 
segona tinent d’alcalde i 
portarà les àrees d’Esports, 
Joventut i Infància, amb el 
75 % de dedicació.
 El tercer tinent d’alcalde 
serà Gerard Torres, que 
dirigirà les àrees de 
Seguretat, Urbanisme 
i Obres Públiques amb 
el 100 % de dedicació. 

Presentació del cartipàs
municipal a l’ajuntament pels 
propers quatre anys

Kevin Bruque serà el quart 
tinent d’alcalde i dirigirà 
les àrees de Governació, 
Afers Socials i Participació 
amb el 60 % de dedicació.
 Arnau Torrente portarà 
les àrees de Cultura i 
Comunicació amb el 60 
% de dedicació, essent el 
cinquè tinent d’alcalde. 
Laura Corsà gestionarà 
les àrees d’Educació, 
Igualtat i Nova Ciutadania, 
sense dedicació. Maria 
Pau Ortiga portarà les 
àrees de Turisme, fires i 
festes amb el 100 % de 
dedicació. Xavier Castellà, 
amb el 50 % de dedicació 
dirigirà les àrees de Medi, 
Sostenibilitat i Salut.
 La comissió de govern 
estarà composada pels 9 
regidors, mentre que la 
Junta de Govern estarà 
formada pels cinc tinents 
d’alcalde.

El Centre Històric celebra la seva festa 
del comerç amb èxit d’assistència

 Aquest passat dissabte 
l’Associació de comerciants 
del Centre Històric va celebrar 
la segona edició de la Festa 
del Comerç coincidint un any 
més amb la Cursa del Foc.
 Més de 60 establiments 
de la zona van obrir per oferir 
grans descomptes coincidint 
amb l’inici de Rebaixes. Du-
rant la nit es va poder gaudir 
de moltes activitats musicals, 
esportives de diferents clubs, 
entitats i associacions de la 
ciutat.Nit del comerç del Centre Històric

El Centre d’Interpretació de l’Or del Segre 
ofereix activitats pel juliol i agost
 El Centre d’Interpretació 
de l’Or del Segre de Balaguer 
organitza durant els mesos 
de juliol i agost  l’activitat “A 
l’estiu l’or el busquem al riu”.
 L’activitat, que té una 
durada aproximada de dues 
hores, consta d’un taller d’in-
iciació a la recerca artesanal 
d’or amb l’àbac, a la llera 
del riu Segre, envoltats d’un 
entorn incomparable. El punt 
de trobada és el Centre d’In-
terpretació per recollir el 
material necessari. Tot seguit, 
es baixa a la llera del riu 
on, els nous buscadors d’or, 
descobreixen la història de 
l’explotació d’aquest metall al 
riu Segre i aprenen la tècnica 

Taller al riu Segre

manual per poder-lo extreure.
 Les visites, que s’adre-
cen a tot tipus de públic, es 
realitzen els dimecres a les 

11 h i els dissabtes a les 18 h 
al  preu de 8 € els adults i 5 € 
els menors de 16 anys, prèvia 
reserva.

Composició dels regidors del nou govern
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Primer concert a càrrec del Cor Madrigal

Inaugurat el 8è Juliol de Música i Poesia 
amb el Cor Madrigal a Sant Domènec

 La vuitena edició del ci-
cle Juliol de Música i Poesia 
ha donat el tret de sortida 
aquest diumenge 30 de juliol 

Les entrades es venen a 12 euros i anticipades a 10 
euros amb la possibilitat d’adquirir abonaments

14 de juliol a les 20h al mo-
nestir cistercenc de Santa 
Maria de les Franqueses 
a càrrec d’Atenea Quartet 
amb Andrea Santiago i Gil 
Sisquella al violí, Bernat 
Santacana a la viola, Alex 
Olmedo al violoncel.
 El darrer concert del cicle 
“Cants d’esclavitud, cants 
de llibertat” el protagonitza-
ran quatre cantaires d’una 
bellesa vocal extraordinària. 
Es tracta de The Gourmets 
Vocal Quartet amb el tenors 

Àlex Delgado i Jordi Valles-
pí, el baríton Xavier Mestres 
i el baix Abel García. Amb 
un so vibrant i tesitures molt 
àmplies, esdevenen un dels 
quartets vocals més atrac-
tius del moment.
 Un cicle que enriqueix 
l’opció cultural dels estius a 
la ciutat de Balaguer a part 
de posar en valor el patri-
moni cultural, una iniciativa 
cultural que degut al seu èxit 
ja arriba a la seva vuitena 
edició.

a l’església del convent de 
Sant Domènec amb el con-
cert inaugural “Música coral 
europea i catalana” a càrrec 

del Cor Madrigal dirigit per 
Mireia Barrera, amb Jordi 
Armengol al piano i Enric 
Majó com a rapsode.
 En total es podrà gaudir 
de 4 concerts que configu-
ren aquesta vuitena edició 
del cicle “Juliol de Música 
i Poesia” que amenitza els 
vespres dels diumenges de 
juliol a Balaguer.
 El diumenge 7 de juliol, 
l’escenari es traslladarà al 
monestir cistercenc de San-
ta Maria de les Franqueses, 
també a les 20h, en el segon 
concert del cicle “Dos genis 
musicals, dos pianos, dos 
virtuosos” a càrrec d’Emili 
Brugalla i Vesko Stambolov 
al piano i Sílvia Ricart i Enric 
Majó com a rapsodes.
 El tercer concert “La 
joventut vibra amb els clàs-
sics” tindrà lloc el diumenge Presentació del cicle
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Impro Show el primer monòleg d’aquest estiu

L’Ajuntament ofereix un gran ventall 
d’activitats per les nits d’estiu

 Aquest temporada d’es-
tiu s’ha complementat el 
programa Estiuesport amb 
un ampli ventall d’activi-

Les regidories d’esports i joventut ofereixen moltes 
activitats de lleure per les nits de juliol i agost

de natació i gimnàstica, 
els dijous a les 20:15 h a la 
piscina del barri del Secà; 
i aprofitant que la mateixa 
està oberta als usuaris fins 
a les 00:00h.
 Totes aquestes activi-
tats són gratuïtes i s’allar-
garan fins la darrera set-
mana d’agost.
 Per altra banda i d’un 
caire més lúdic, tenim els 
concerts a la fresca a la 
terrassa del casal Lapalla-
vaca amb música en di-

recte i tapes a un euro  els 
dimarts a partir de les 20.30 
h i els monòlegs a la plaça 
de darrera del Teatre tots 
els dimecres a les 21.30 
h. Enguany es repetiran 
les “Zumba Fluor Parties”, 
quatre sessions de zumba 
al casal Lapallavacara, dos 
divendres del mes de juli-
ol i dos divendres del mes 
d’agost. Aquestes activi-
tats es poden consultar al 
web de l’ajuntament www.
balaguer.cat

tats per a totes les edats; 
un programa que cobria 
les necessitats socials, de 
lleure esportives per a tots 

els membres de la família.
Les activitats presten a po-
der gaudir de forma com-
paginada uns hàbits salu-
dables d’una forma regular 
durant els mesos d’estiu. 
Les activitats més destaca-
des són entre altres, les ca-
minades dels dilluns a par-
tir de les 21 h amb sortida 
des de la plaça Mercadal, 
després de més de 8 anys 
ininterromputs.
 A part els dimarts a la 
plaça del Morter a les 20.30 
h, Zumba. Els dimecres a 
les 20:00 h a la zona verda 
de la piscina del polies-
portiu, Stretching i mante-
niment, activitat pensada 
per a tot tipus de públic i 
molt recomanada als es-
portistes per a evitar lesi-
ons i millorar el rendiment. 
L’aquafitness, és la fusió Aquest dilluns van començar les caminades
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Ja s’han començat les noves excavacions 
al Pla d’Almatà amb uns 40 joves

 El Museu de la Noguera, 
participa en un projecte de 
recerca al jaciment del Pla 
d’Almatà.
 Aquest projecte amb 
una durada de 4 anys té un 
pressupost de 44.000 euros. 
Hi participen un total de 40 
joves en dos torns. L’equip 
està liderat per la doctora 
Helena Kirchner, professora 
de Ciències de l’Antiguitat i 
de l’Edat Mitjana a la UAB, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona.Excavacions la Pla d’Almatà

 Des de l ’Àrea de 
Ser ve is  Socia ls  de l 
Consell Comarcal de la 
Noguera, es va organitzar 
els passats dies 25 i 27 
de juny una formació 
sobre la manipulació 
dels aliments i sobre les 
al·lèrgies i intoleràncies 
alimentàries, adreçada 
a  p e r s o n a l  t è c n i c , 
voluntariat de bancs 
d’al iments i  a  totes 
aquelles persones que, 
per raó de la seva activitat 
laboral, tenen contacte 
directe amb els aliments 
durant la seva preparació, 
fabricació, transformació, 
elaboració,  envasat , 
e m m a g a t z e m a t g e , 
transport, distribució, 
venda, subministrament 
i servei. 
 L’objectiu d’aquesta 
formació és facil itar 

Inici del curs de manipulació 
d’aliments, intoleràncies  i
al·lèrgies al Consell Comarcal

Curs al Consell Comarcal

les pautes bàsiques 
d’higiene, i conèixer els 
sistemes d’autocontrol 
basats en els principis 
de l’anàlisi de perills i 
de punts de control 
perillosos, els perills 
d e l s  a l i m e n t s ,  l e s 
mesures preventives, les 
malalties de transmissió 
a l i m e n t à r i a ,  l e s 
al·lèrgies i intoleràncies 
alimentàries, els tipus 
d’al·lèrgens, el pla de 
prevenció de r iscos, 
l’etiquetatge, cartells, 
rètols i l’elaboració de les 
fitxes i conèixer una mica 
més sobre la informació 
d e  l ’ e n v a s a t  d e l s 
productes alimentaris.
 Aquesta formació té 
una durada de 8 hores i 
es fa a les instal·lacions 
del Consell Comarcal de 
la Noguera.

Els free-tours dels dissabtes a Balaguer 
inauguren nou horari per l’estiu
 Les visites guiades que es 
duen a terme tots els dissab-
tes de l’any pel Balaguer mo-
numental comencen durant 
els mesos d’estiu a les 19.30 
hores, afavorint d’aquesta 
manera que els visitants de 
fora puguin després que-
dar-se i gaudir de la nombrosa 
oferta de restauració que ofe-
reix la capital de la Noguera.
L’activitat s’inicia al davant 
de la Paeria i té una durada 
aproximada d’una hora i mit-
ja, acabant-se a l’església 
de Santa Maria després de 
recórrer el centre històric i la 
muralla medieval.
 Els free-tours segueixen 
la filosofia de l’entrada in-

Visites free-tours els dissabtes per Balaguer

versa, és a dir, el pagament 
es fa després de l’activitat i 
tothom fixa la quantitat que 
vol pagar, i van a càrrec dels 

guies de Viu l’Oest, empresa 
que també ofereix visites gui-
ades a mida per a trobades 
empresarials i familiars.
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 El  centre històric 
de  Balaguer  va  ser 
aquest dilluns el punt 
de sortida de la segona 
edició de l’Encomarca’t, 
una trobada entre joves 
de la Noguera i de l’Alt 
Empordà que ha aplegat 
una quarantena d’inscrits/
es, una desena més que 
l’any passat, confirmant 
així la seva consolidació. 
El projecte, impulsat 
per les Oficines Joves 
dels respectius consells 
comarcals  i  amb el 
suport de la Direcció 
General de Joventut 
de la Generalitat i les 
coordinacions generals 
de Joventut a Lleida i 

L’Encomarca’t arrenca a Balaguer 
amb una quarantena de joves de 
la Noguera i l’Alt Empordà

Participants a l’Encomarca’t de visita per Balaguer

Girona, té com a objectiu 
l’intercanvi d’experiències 
i coneixements entre els 
joves i tècnics de Joventut 
de les dos comarques. 
La intenció és compartir 
p r o b l e m à t i q u e s , 
necessitats i inquietuds 
juvenils, així com també 
afavor i r  l ’ intercanvi 
cultural i lúdic a través de 
la descoberta del territori.
els i les joves han fet una 
visita al Centre d’Inter-
pretació de l’Or del Segre 
i una visita guiada pel 
casc antic de Balaguer. 
Seguiran la visita al Con-
gost de Mont-rebei i el 
Centre d’Observació de 
l’Univers.

La Gent Gran de la Noguera prepara la  
participació al Congrés de Catalunya
 L’Àrea de Serveis Socials 
del Consell Comarcal de la 
Noguera va convocar el dia 
27 de juny les associacions, 
casals i representants de la 
gent gran de la comarca, per 
tal de treballar la participació 
de la gent gran de la Noguera 
al 8è Congrés de la Gent 
Gran de Catalunya, que es 
durà a terme a Món San Be-
net (Sant Fruitós del Bages) 
el proper 25 d’octubre. 
 En aquesta reunió es va 
fer un recordatori del funcio-
nament i de les fases del 8è 
Congrés, es van treballar les 
dos ponències presentades 
acordades pel Consell de 
la Gent Gran de Catalunya, 
“El present de les persones 
grans: drets i deures” i “Les 
persones grans del futur, 
polítiques d’adaptació de 
la societat a l’envelliment”, 

Segona trobada de la Gent Gran de la Noguera

i es van elegir els delegats i 
les delegades que seran els 
representants de la Noguera 
al 8è Congrés de la Gent 
Gran de Catalunya.
 Aquesta reunió ha estat 
la segona de les activitats 
prèvies al 8è Congrés que 
organitza el Consell Comar-

cal de la Noguera, ja que la 
primera es va fer el divendres 
31 de maig, també a la sala 
d’actes del Consell Comarcal 
de la Noguera, en el decurs 
de la qual es va explicar què 
és, com funciona i per a què 
serveix el 8è Congrés de la 
Gent Gran de Catalunya.

Camarasa celebra la cloenda del cinquè 
aniversari del Club de Lectura Infantil

 Camarasa va celebrar la 
cloenda Club de Lectura Infan-
til. La celebració es va acabar 
amb l’activitat ‘petits records’ 
on cadascun dels participants 
va llençar un globus amb 
un record sobre el Club de 
Lectura al llarg d’aquests cinc 
anys.  La dinamització a càrrec 
de Núria Saura, professora de 
llengua i literatura, els primers 
i darrers dissabtes de març a 
maig, gràcies a la Biblioteca 
Margarida de Montferrat, la 
qual ha cedit els diferents lots.Cloenda del Club de Lectura
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Els propers 26, 27 i 28 de juliol es farà 
un curset d’aquerel·la a Les Avellanes

 Els propers 26, 27 i 28 
de juliol i al restaurant Cal 
Jordi de Les Avellanes, Elias 
Seguí, oferirà uns tallers 
d’aquerel·la, amb ensenya-
ments personalitzats, tant 
en iniciació de tècniques 
com en pràctiques avan-
çades. Es fan també per a 
infants majors de vuit anys.
 Les places són limita-
des essent un màxim de 
deu persones per grups. La 
durada és de 18 hores i s’hi 
inclou el material necessari.Cartell del curset

 El cap de setmana de 
Sant Joan, va arrencar la 
vuitena edició del carnet 
Interpiscines, un projecte 
impulsat per l’Oficina 
Jove del Consell Comarcal 
de la Noguera 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 
i, a la vegada, promoure 
hàbits saludables.
 E l  carnet  permet 
l’accés lliure a totes les 
piscines adherides al 
projecte durant tot l’estiu. 
L’edició d’aquest any, n’ha 
adherit tres pobles més 
respecte el 2018. Les 
noves incorporacions són 
les piscines de Foradada, 
Baldomar i l’Ametlla del 
Montsec. 

El Carnet Interpiscines permet 
l’accès a 19 piscines de la comarca, 
tres més que l’any passat

Cartell Interpiscines

 Les persones que 
v u l g u i n  a d q u i r i r  e l 
carnet Interpiscines han 
d’adreçar-se als seus 
respectius ajuntaments, 
on se’ ls  expedirà el 
document. En alguns 
munic ip is  també e l 
podran aconseguir a 
les mateixes piscines 
municipals. El preu del 
carnet de temporada es 
manté en els 40 euros, 
i dona dret a l’accés a 
les 19 piscines fins al 
proper mes de setembre, i 
s’ha estar empadronat als 
municipis participants. 
 Enguany també es 
farà una sessió esportiva 
aquàtica en cada una 
de les piscines, oberta 
a tothom. L’any passat, 
l ’Oficina Jove de la 
Noguera va emetre més de 
500 carnets Interpiscines.

El 8 i 9 de juliol tindran lloc les X Jornades 
d’Història al Monestir de les Avellanes
 El 8 i 9 de juliol tindran 
lloc les X Jornades d’Història 
del Monestir de les Avellanes 
(Història de l’Església i la reli-
giositat), edició que duu per 
títol “Ora et labora: la vida di-
ària als monestirs medievals”
 A partir de 8 ponències i 
debats, impartides per espe-
cialistes de reconeixement 
internacional, es tractarà de 
forma interdisciplinar, al tema 
de la vida diària als monestirs 
medievals. Com cada any les 
Jornades inclouen activitats 
complementàries de divulga-
ció científica, com la 8a edició 
del Sopar Medieval i el concert 
nocturn al claustre amb el 
grup Corrandes són Corran-

Sopar al claustre del Monestir

des. En aquests 10 anys hi han 
participat fins a 117 professors 
universitaris, procedents de 14 
països diferents; pertanyents 

a 44 universitats i 30 centres 
d’estudis especialitzats. I amb 
una participació de gairebé 
600 alumnes. 
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Transsegre 2019

És xivarri de barquetes,
xipolleig de tripulants,
és la flota comandada
per un únic capità
anomenat  jovenesa. 
                                   
La gatzara és el senyal
de partida i punt de meta,
és mosaic de navegants
Balaguer i el nostre Segre.

Aigües somes al davant,
fondes, manses, a vegades,
unes altres aigües braves
entre roc i roc saltant.

Filets d’or que la pell bressen
van amb l’aigua viatjant,
i es barregen amb la gresca
i amb el seu rumb riu avall.

És la més senyorial mescla
de les festes que aquí es fan,
la gaudeix la jovenesa
pel juliol de tots els anys.

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 En Raimon escriu con-
tes per a la ràdio i viu amb 
el seu germà Blai, que va 
quedar trastocat per un 
accident en un bosc quan 
era petit i ara porta una 
vida senzilla treballant en 
un taller ocupacional. Un 
dia en Rai rep un encàrrec 
estrany, una dona gran que 
sempre escolta els seus 
relats, la Cèlia, vol con-
tractar-lo perquè li escrigui 
la seva biografia. La seva 
relació creixerà a cavall 
del relat i el record. Ella li 
encarregarà reescriure tot 
allò que va viure i ell inten-
tarà esbrinar què s’amaga 
darrere una oferta gens 
innocent. La vigília és una 
novel·la abassegadora que 
uneix el millor i el pitjor de 
l’ésser humà. És una histò-
ria sobre el poder infinit de 
l’amor i el valor dels nos-
tres records.
 Un dia pot començar 
feliç i acabar en tragèdia. 
La vigília parla sobre la 
identitat de les persones, 
la mort, la desolació, la 
fraternitat, l’amor, i el desa-
mor. La novel·la té diferents 
trames que s’intercalen i 
es combinen, com el món 
interior d’en Raimon, el del 
germà Blai, que esdevé un 
personatge clau i els petits 
contes que el protagonista 
escriu i narra a la ràdio.

 Als seixanta-un anys, 
la Willa Drake pot comp-
tar amb els dits d’una 
mà els moments que li 
han marcat la vida. Un 
durant la infantesa. Un 
altre a la universitat. 
Un tercer en entrar als 
quaranta. El 2017, viu a 
Arizona amb el seu se-
gon marit, lluny del seu 
fill Sean i sense gaires 
perspectives. Ja sembla 
que sigui massa tard per 
a tot. De sobte, un dia, 
la Willa rep la trucada 
d’un estrany: una antiga 
nòvia d’en Sean ha es-
tat ferida en un tiroteig 
i algú ha d’ocupar-se de 
la seva filla de nou anys 
durant un temps. Qui 
truca ha pres –errònia-
ment- la Willa per l’àvia 
de la nena. Sense aca-
bar d’entendre per què, 
la Willa travesa el país 
en avió fins a Baltimore 
per tenir cura d’una noia 
que no coneix, la nena i 
el gos. Un acte impulsiu 
que la porta a un terreny 
incert.
 Una novel·la esplèn-
dida sobre la recerca 
d’un lloc al món, la me-
ravella de la vida quoti-
diana, la maduresa i la 
possibilitat de canviar de 
vida quan ja sembla que 
és massa tard.
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La vigília
Autor: Marc Artigau
Gènere: Novel·la

 La història comença 
amb un gos que corre 
darrera l’ambulància on 
va el seu amo, un nen; 
lamentablement no acon-
segueix arribar a temps i 
s’ha de quedar esperant 
a la reixa del recinte de 
l’hospital. L’animal borda 
desesperat, intentant co-
municar-se amb el petit, 
i crida l’atenció d’un gat 
que intentava fer la mig-
diada tranquil·lament a 
l’ombra d’un arbre. Però 
als hospitals no deixen 
entrar gossos, ni gats, 
ni…cap altre animal?
 Així comença una llar-
ga cadena de missatges, 
al més pur estil del mític 
joc del telèfon atrotinat, 
on la comunicació és de 
tot, menys efectiva.
 Un llibre que els més 
petits hi connectaran rà-
pid i fàcilment per poder 
ajudar al gosset a parlar 
amb el seu amo.
 L’autor Gabriel Gay va 
créixer envoltat de pin-
zells, fill de Michel Gay, 
qui el va encoratjar a de-
dicar-se a l’art. Des de 
1995 ha il·lustrat al vol-
tant de vint llibres, sobre 
textos propis i d’altres 
autors. Apassionat del cò-
mic, el seu estil connecta 
fàcilment amb el públic 
infantil.

La dansa del rellotge
Autor: Anne Tyler
Gènere: Novel·la

Missatge important
Autor: Gabriel Gay
Gènere: Infantil (+5)
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Finalitza amb èxit el cicle de xerrades 
“Què s’amaga dins les pantalles”

 L’Àrea de Serveis Soci-
als del Consell Comarcal 
de la Noguera a través del 
Pla d’Inclusió Social ha or-
ganitzat vuit xerrades “Què 
s’amaga dins les pantalles” 
durant el primer semestre 
de 2019 en diferents insti-
tuts i escoles la comarca.
 Aquestes xerrades van a 
càrrec d’Aspid, i s’adrecen 
a les famílies amb l’objec-
tiu d’explicar què són les 
addiccions a les noves tec-
nologies i com es pot actuar 
per prevenir-les. 

Una de les xerrades

 El passat 27 de juny, 
es va presentar la propera 
Càtedra d’Estudis Medie-
vals Comtat d’Urgell que 
es farà els dies 10, 11 i 12 
de juliol a la sala d’actes 
del Consell Comarcal de 
la Noguera. 
La temàtica d’aquesta 24a 
edició és “L’Edat Mitjana. 
La primera globalitza-
ció?”, fil conductor a tra-
vés del qual els ponents 
experts aportaran llum 
sobre si els fenòmens de 
cohesió i formació de les 
arrels d’Europa i la cons-
trucció d’identitats poden 
ser considerats com una 
primera globalització. 
 Com cada any, pres-
tigiosos estudiosos molt 
especialitzats en el tema 
participaran com a po-
nents de la Càtedra. A 
més de les ponències i els 
debats, es fa una sortida 
de treball de camp el di-
jous 11 de juliol per visitar 
les muralles de Balaguer, 
el monestir de Santa Ma-

Presentació de la 24a Càtedra 
d’Estudis Medievals de la Noguera 
els propers 10, 11 i 12 de juliol

Presentació Càtedra 2019

ria de les Franquerses, 
Castelló de Farfanya i Os 
de Balaguer.
 El Consell Comarcal 
de la Noguera, l’Arxiu Co-
marcal de la Noguera, la 
Universitat de Lleida, amb 
la col·laboració de la Dipu-
tació de Lleida i de l’Ajun-
tament de Balaguer, ja fa 
més de dos dècades que 
organitzen el curs d’estiu 
de la Càtedra d’Estudis 
Medievals Comtat d’Urgell 
amb la voluntat d’estudiar 
i difondre la història medi-
eval de la Noguera. És, per 
tant, un espai consolidat 
de recerca, divulgació i en-
senyament històric obert 
a totes aquelles persones 
interessades a aprofundir 
en el coneixement del pas-
sat medieval  des d’una 
perspectiva actual. 
 També cal destacar 
que el curs està inclòs 
dins del programa de for-
mació de l’Institut de Ci-
ències de Educació de la 
Universitat de Lleida.

Noguerament Bo dinamitzarà el consum 
de productes de la comarca 
 El Consorci Grup d’Acció 
Local Noguera Segrià Nord 
es va reunir amb els produc-
tors adherits a Noguerament 
Bo, distintiu territorial i quali-
tatiu dels productes agroali-
mentaris de la Noguera, per 
concretar quines seran les 
actuacions a realitzar per als 
mesos vinents.
 Aquest distintiu s’origina 
per la necessitat d’aportar 
valor als recursos agroali-
mentaris de la Noguera i 
cohesionar les empreses 
del sector dins el territori 
per unificar línies d’actua-
ció i rendibilitzar recursos. 
Els productors adherits han 
de complir estrictament el 
reglament del distintiu, la 
qual cosa permet als consu-
midors finals identificar els 
productes arrelats al territori 
i associar-los a les garanties 

Un moment de la reunió

de qualitat que exigeix el 
reglament. Aquest últim 
any diversos productors de 
la zona s’han interessat a 
adherir-se a Noguerament 
Bo gràcies a la difusió i la 
consolidació del projecte.
 En el decurs de la 
reunió, s’han proposat no-

ves idees per implementar 
accions conjuntes per posar 
en valor i promocionar els 
recursos agroalimentaris, 
com apropar el consumidor 
final als seus establiments, 
participacions en les fires i 
accions implicant la restau-
ració de la comarca. 
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 La nit de l’esport que 
es celebrava per vuitè 
any consecutiu a les 
piscines del Secà, va ser 
un gran escenari pels 
reconeixements atorgats 
a diferents esportistes 
dels nombrosos clubs 
esportius de la ciutat.
 C a d a  u n  d e l s 
esportistes nominats es 
va emportar un trofeu 
commemoratiu de la 
festa.
 El reconeixement per 
la dedicació i la promoció 
de l’esport, va ser pel 
CPAM Balaguer (Raid 
Camp. Europa) i  pel 
Club Esportiu l’Estel (25è 
aniversari), del qual es 
va poder veure un vídeo 
amb un recull d’imatges 
d’aquest 25 anys d’aquest 
club. Van recollir el trofeu 
Antoni Martí Masses 

La festa de l’esport va acollir 
molts esportistes i emotius
homenatges i reconeixements

(Club Esportiu Pedala.
cat) i Sisco Muñoz Clua 
(EFS Comtat d’Urgell) pel 
reconeixement a l’esperit 
esportiu.
 Des de la comissió 
organitzadora es va fer 
enguany una menció 
especial a Lluís Cortés 
Cava, entrenador del 
primer equip femení del 
Futbol Club Barcelona. 
 E n  c a t e g o r i a 
i n d i v i d u a l  m a s c u l í 
esportista de base, per 
Levi Bautista (Club Futbol 
Balaguer), Franc Codina  
(Associació Piragüista 
Balaguer) i Lluís Inglada 
(EFS Comtat d’Urgell). 
En categoria femenina, 
C a r m e n  B e l l o  ( E F S 
Comtat d’Urgell), Núria 
Jimenez (Club Bàsquet 
Balaguer) i Núria Pallé 
(C.E. Natació Balaguer).

Homenatge a Albert Marvà

Balaguer celebrà la 31 edició de la Festa 
de l’Esport a les piscines del Secà
 El passat divendres 28 
de juny, Balaguer va cele-
brar la 31 ena edició de la 
Festa de l’Esport, fent un 
emotiu homenatge a Albert 
Marvà, que després de més 
de vint anys defensant els 
colors del Club Bàsquet 
Balaguer, aquest any ha 
penjat les botes, després 
d’assolir l’ascens a Segona 
Catalana.
 La festa de l’Esport, es 
va celebrar un any més a 
les piscines del Secà, ofe-
rint un sopar als vora 300 
participants a l’acte.
 Durant el sopar es va 
anar fent entrega dels di-
ferents premis i mencions. 
L’acte va estar conduit per 
Albert Marvà, Tècnic de la 
Regidoria d’Esports, el qual 
va rebre un homenatge sor-
presa i l’entrega de premis 
va anar a càrrec de l’alcalde 
de Balaguer, Jordi Ignasi 
Vidal i la regidora d’Esports 

Gemma Vilarasau.
 Pel que fa als premis 
ques es van entregar, van 
ser: En categoria d’esportis-
ta individual masculí sènior 
per l’atleta Aleix Sierra (C.E. 
Pedala.cat) i en femení, Mò-
nica Morell de gimnàstica 
rítmica (C.E. l’Estel). Cate-
goria per equips masculí 
sènior, per l’equip sènior A, 
Sisvial Club Bàsquet Bala-

guer, que enguany van ser 
campions i ascendeixen 
a segona catalana. En fe-
mení, el conjunt sènior del 
Club Gimnàstica Rítmica 
de Balaguer. En categoria 
per equips masculí de base, 
van haver dos premiats, el 
prebenjamí “A” Futsal Ba-
laguer Vedruna i el benjamí 
“A” del EFS Comtat d’Urgell. 
En femení, l’infantil femení 
grana del Club Bàsquet 
Balaguer. Coma tècnic es-
portiu (per la seva carrera 
o resultats esportius), van 
ser premiats els tres tèc-
nics nominats, en Francesc 
Almira entrenador del Club 
Bàsquet Balaguer, Aida 
Bondia del Club Bàsquet 
Balaguer i Aleix Pàmies 
del Club Tennis Taula Bala-
guer. Com a president (per 
la seva gestió esportiva), 
Gemma Arrufat (Club Ten-
nis Taula Balaguer) i Marta 
Llovera (CPAM Balaguer).

Foto de família dels premiats a la Nit de l’Esport

Menció especial a Lluís Cortés
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Oriol i Mariona Marquès participen al 9è 
Campionat de Catalunya de pista

 El passat 29 de juny 
es va celebrar a les pistes 
d’atletisme de les Basses 
de Lleida. L’Oriol va quedar 
el 7è dels 3.000 metres on es 
va imposar el seu company 
Xavi Rafart tambè del F.C. 
Barcelona.
 Mariona Marquès que 
disputava la seva primera 
final de Catalunya va que-
dar la 9a a la prova de salt 
d’alçada.
 Gran temporada pels 
dos atletes balaguerins.Mariona i Oriol Marquès

 A q u e s t  c a p  d e 
setmana del 28, 29 i 30 
de juny s’ha celebrat el 
Campionat de Catalunya 
de natació aleví d’estiu 
a les instal·lacions del 
CN Sabadell  amb  8 
representants del CEN 
Balaguer (4 nois i  4 
noies).
 E n  c a t e g o r i a  
m a s c u l i n a  t e n i m  a 
l’Arnau Pifarré amb 4 
m e d a l l e s ,  h a  e s t a t 
Campió de Catalunya 
en els 200 esquena i 400 

Cinc medalles al Campionat de 
Catalunya de Natació Aleví pel 
Club Natació Balaguer

estils i medalla d’Argent 
en els 400 i 1500 lliures. 
En Jaume Pallé medalla 
de bronze en els 100 
braça i diploma de 5è en 
els 200 braça,  Giulian 
Alecsandru 2 diplomes de 
finalista, 7è de Catalunya 
en els 200 i 400 estils i en 
Jordi Suñé 18è en els 200 
lliures.
 També destaquem 
en femení a la Helena 
Roca 6a de Catalunya en 
els 400 lliures i 8a en els 
200 esquena i la Cristina 
Palacín 9a en els 100 i 200 
lliures.
 Destacar el 4t lloc de 
Catalunya en el relleu de 
4x200 lliures mixt, i en 
el relleu de 4x100 lliures  
femení  22es amb la Jana 
Mangues i  l ’Ariadna 
Nuñez.

Aida i Andrea Alemany participen al
Campionat d’Espanya d’Atletisme Sub18
 Els passats 22 i 23 de 
juny, es va celebrar a Caste-
lló el campionat d’Espanya 
d’Atletisme Sub18 a l’aire 
lliure.
 Les germanes Aida i 
Andrea Alemany d’Os de 
Balaguer, hi van participar.
La jornada del dissabte, 
l’Aida va córrer la prova de 
2.000 m obstacles i es va 
penjar la medalla de plata, 
en una cursa que es va de-
cidir en els últims metres, 
establint un nou Record de 
Catalunya, que ella matei-
xa posseeix des del passat 
28 d’abril.
 L’Andrea va córrer la se-
mifinal dels 1.500 m, que-

Germanes Alemany

dant 3a de la seva sèrie, 
posició que li va permetre 
classificar-se per a la final, 
que es va disputar el diu-

menge, amb un temps de 
4:43, fent una nova marca 
personal, i una meritòria 7a 
posició.

Nedadors participants del CEN Balaguer

Cinc medalles i sis 
diplomes de finalistes 
aconseguits pels
nedadors del CEN
Balaguer
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Clínic a càrrec de Santi Gea

Aquest diumenge es va inaugurar el 8è 
torneig Internacional de Futbol Sala

 Aquest diumenge dia 
30 es va fer la inauguració 
a Àger, de la 8a edició del 
Torneig Internacional de 

El Torneig es disputarà fins aquest divendres dia 5 
de juliol a Àger, Balaguer i Os de Balaguer

la seva estada al torneig de 
conèixer la zona, com la seva 
gastronomia amb activitats 
lúdiques i culturals durant 
les estones que no fan par-
tits, fent diferents visites per 
Balaguer, el Centre de l’Ob-
servatori del Montsec, faran 
activitats com piragüisme, 
entre altres...
 En aquest torneig inter-
nacional hi participen un 
total de 16 equips, compta 
amb la participació d’equips 
tant de Catalunya com de la 

resta d’Espanya, així com 
de l’àmbit internacional, 
entre aquests hi ha quatre 
equips belgues, un de Bil-
bao, el Inter Movistar de 
Madrid, equips catalans 
com  els Maristes de Lleida, 
Tàrrega, Alfarràs, el Comtat 
d’Urgell de Balaguer... Una 
concentració internacional 
per fomentar l’esport entre 
els més petits, la convivèn-
cia i la millora de tècniques 
així com la descoberta de 
l’entorn.

Futbol Sala que es disputa 
a tres llocs diferents, Àger, 
Balaguer i Os de Balaguer.
 A les 17 h es va fer l’ar-

ribada dels participants i 
les presentacions, acom-
panyats d’una batucada i 
els Grallers d’Os Alternati-
vament. Tots els equips van 
desfilar des de la Plaça de la 
Residència fins al poliespor-
tiu d’Àger, on es van fer els 
parlaments d’autoritats i es 
va fer el partit d’inauguració.
 Durant tota aquesta set-
mana es jugaran prop de 
cinquanta partits entre les 
tres poblacions participants 
al torneig. Divendres es farà 
el partit de cloenda a Os de 
Balaguer. També poden gau-
dir d’entrenaments i clínics, 
com el que van tenir a càrrec 
de Santi Gea, ex-entrenador 
del primer equip del Barça 
i actual seleccionador de 
futbol base de Catalunya.
 Els joves participants 
tindran l’oportunitat durant Cartell del Torneig
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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.

 Benvolgudes i ben-
volguts, aquest mes de 
juliol finalitza la meva 
etapa com a presidenta 
del Consell Comarcal de 
la Noguera, càrrec que 
he compaginat amb el 
d’alcaldessa de Térmens. 
Han estat quatre anys de 
treball intens amb la con-
vicció de servei a les no-
guerenques i els nogue-
rencs, als municipis i a la 
comarca.
 Sempre he desenvo-
lupat l’encàrrec que vaig 
assumir amb il·lusió i 
responsabilitat, i amb la 
voluntat de fer d’aquesta 
institució una adminis-
tració propera a la ciuta-
dania, sensible respecte 
dels seus problemes i 
preocupacions, i alhora 
efectiva en la gestió de les 
competències comarcals.
 M’han acompanyat en 
la tasca les companyes i 
els companys de l’equip 
de govern i la resta de 
conselleres i consellers 
comarcals, que amb les 
seves aportacions han 
contribuït, tant des del 
lloc comú com des de la 
discrepància, a millorar 
sense cap mena de dubte 
les funcions i actuacions 
del Consell Comarcal de 
la Noguera. Tota la corpo-
ració hem comptat amb la 
professionalitat de les tre-

Comiat
Concep Cañadell i Salvia, Presidenta e.f. del Consell Comarcal 
de la Noguera
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

balladores i els treballa-
dors del Consell, i també 
amb la seva implicació, 
que de vegades ha anat 
més enllà de l’àmbit pro-
fessional, per assolir les 
fites que ens marcàvem 
amb l’acció de govern.
 Òbviament, tirar en-
davant aquesta feina 
d’equip no era pas possi-
ble sense la complicitat 
de les persones de la nos-
tra comarca, a títol perso-
nal o a través d’entitats 
i institucions. I al Con-
sell Comarcal no l’hem 
trobat a faltar. Sempre 
hem comptat amb la col-
laboració i la participació 
de tots els agents socials 
i econòmics que confor-
men la Noguera, des de 
les escoles fins als casals 
de gent gran, comptant-hi 
empreses, entitats bancà-
ries i altres administraci-
ons.
 En nom del Consell 
Comarcal de la Nogue-
ra i en el meu propi, vull 
expressar públicament 
l’agraïment a tothom 
que ha contribuït d’una 
manera o una altra en el 
projecte per a la comarca 
que hem defensat, amb el 
convenciment que era el 
millor per a la Noguera, i 
en definitiva, per a les no-
guerenques i els nogue-
rencs.

Sol i sombra
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ara que sembla que 
el mercadeig de càrrecs 
s’ha acabat, toca parla de 
sous, i com es d’esperar 
seran i han d’ésser ben 
sucosos. Partits i força 
gent d’ells esperen di-
ners. Però com tot el que 
hem vist és dintre el joc 
democràtic no s’ha de dir 
res. Sols es pot dir Amén.
 Però es de fer ressal-
tar que aquets pactes i 
tractes. Negociacions o 
com li vulgueu dir per te-
nir més poder i disposició 
de més diners se’n van a 
fer punyetes. Com si el 
dit de Déu, hagués tocat 
el cor i el cervell de per-
sones que tenen una ca-
pacitat de canviar coses. 
Així ha passat a Barcelo-
na, en que un Maragall de 
camisa canviant, a l’agost 
de la seva vida, no serà al-
calde. La senyora Colau 
amb l’ajuda  d’un nou 
vingut de Ciutadans, l’ha 
agafada. I tot ha portat a 
una crisis dins el partit 
d’aquest Sr. Rivera que 
s’ha allunyat de la cen-
tralitat, i vol menjar-se al 
PP. Governar i manar a tot 
Espanya, quan més aviat 
millor. Ingenu !!. No sap 
encara que el PP té una 
carn molt dura i difícil de 
pair.
 En tot el mercadeig 
podem veure crisis a 

Podemos. Crisis a Ciu-
tadans. Crisis (covada), 
però crisis en el PP. I des-
feta en molts partidets 
que ajudaven a Podemos 
amb la seva feina messià-
nica. L’únic que fa el seu 
camí –i ja veurem quan li 
dura -, és el PSOE, amb el 
seu propòsit de governar 
sense hipoteques  i por-
tant el seu programa a 
realitats.
Aquí, a Catalunya, l’únic 
que sembla haver copsat 
la realitat, de que s’ha  
d’augmentar la massa 
social de l’independen-
tisme és el Sr. Jonqueres. 
Malgrat tot i això, es diu 
que té amistats perilloses 
com Bildu, i antecedents 
fets per un membre que 
era President en funcions 
de Catalunya, amb viatge 
inclòs a França, per de-
manar que ETA no atemp-
tes a la nostra terra. I no 
cal parlar dels encapar-
rats que estan en somiats 
referèndums al dia d’avui 
en que la societat en ge-
neral no està per més vo-
tacions.
 Avui el Puigdemont 
és un fugit de la justícia, 
i té sucursal oberta a 
Brussel·les, i tots el van 
a veure’l i escolten les se-
ves lliçons “magistrals”, 
convertint-se  en uns sub-
alterns, començant per 

l’Honorable de torn que 
ens han regalat.
 Per no faltar-nos res, 
tenim un Omnium i una 
ANC, que no es cansen 
de donar-nos idees ben 
èpiques i oportunes del 
tot en els moments difí-
cils en que vivim. Ara en 
uns moments molt deli-
cats pels encausats en 
un llarg judici i empre-
sonament, anuncien a 
toc de tambor: “Ho tor-
narem a fer”. Quan s’ha 
intentat fer creure al Tri-
bunal que no era res del 
semblava. S’ha intentat 
fer veure la bona fe i 
uns propòsits sans, que 
sols eres idees que no 
es poden prohibir,  han 
de sortir ells. Amb tota 
una mancança de tacte 
i xuleria amagats amb 
l’anonimat, per ficar foc.
 Amb bona voluntat, 
suposo que deuen par-
lar “ells”, i no de tots 
els catalans. Haurien 
de tenir present la dita, 
“Caçaràs més mosques 
amb mel que no amb vi-
nagre”.
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 Trobo a faltar aquella 
força política dels anys 
80, 90 i 2000 que repre-
sentava el catalanisme 
moderat; aquell catala-
nisme que no només era 
l’admiració de la resta 
dels espanyols, sinó, per 
què no dir-ho, l’enveja, 
fins i tot dels bascos que, 
amb trets a la nuca no 
obtenien ni de lluny els 
avantatges polítics i eco-
nòmics que sí teníem a 
Catalunya.
 Trobo a faltar aquell 
llenguatge polític que, 
sense deixar de banda la 
reivindicació quan feia 
falta, mantenia la correc-
ció sense fugir de la ve-
hemència en les negoci-

Nostàlgia del catalanisme moderat
Joan V. Sampedro Cortés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

acions amb els diferents 
governs de l’Estat i varen 
col•laborar en la gover-
nabilitat, aportant estabi-
litat política i econòmica 
i contribuint al període 
de pau i prosperitat més 
llarg que hem conegut 
mai.
 Trobo a faltar aquell 
catalanisme moderat, 
perfectament compatible 
amb  una idea d’indepen-
dentisme respectuosa 
amb la Constitució i la 
legalitat, que represen-
taven figures de la talla 
política de Miquel Roca i 
Junyent, Jordi Solé Tura, 
Ernest Lluch, Eduard Ser-
ra, Anna Birulés, Júlia 
Garcia Valdecasas, Jo-

sep Antoni Durán Lleyda, 
Mercè Caso, Josep Piqué, 
Teresa Cunillera i tants al-
tres catalans i catalanes 
que no necessitaven la 
política per guanyar pres-
tigi perquè ja en disposa-
ven de sobres.
 Té gràcia que Quim 
Torra, president de la 
Generalitat de Catalunya 
per designació divina, 
reaccionari i xenòfob, pa-
radigma del racisme més 
ranci, insisteixi un cop i 
altre que el Govern d’Es-
panya alliberi els polítics 
catalans presos. A veure, 
Quim: t’hauries de llegir 
la Constitució, si més 
no una vegada; a més tu 
representes la Falange 
Catalana de las JONS, o 
sigui que no parlis gaire 
de feixisme que se’t veu-
rà la clenxa. La Consti-
tució espanyola, aquella 
de la qual tu cada dia fas 

menyspreu, és la que ga-
ranteix que cada dia pu-
guis fer menyspreu d’ella; 
és la que fa que tu siguis 
president de Catalunya 
i cobris cada mes el teu 
sou, al temps que garan-
teix que puguis pensar i 
expressar lliurement tot 
allò que vulguis.
 Però la Constitució, 
com ja he posat de ma-
nifest vàries vegades en 
aquests escrits d’opinió, 
no és eterna ni inamovi-
ble: es pot modificar. Si 
no agrada, aquells que no 
la volen poden posar en 
marxa els mecanismes 
per canviar tot allò que 
consideren no adequat 
als temps que corren. Hi 
ha analistes que diuen 
que la Constitució de 
1978 té escletxes sufici-
ents per introduir canvis 
substancials.
Quant trobo a faltar 

aquells homes i dones 
que feien discursos i in-
tervencions polítiques de 
tal nivell que eren estudi-
ats després a les facultats 
de dret, economia o cièn-
cies polítiques.
 Quant m’agradaria 
tornar a veure homes i 
dones que en lloc de fer 
activisme social facin po-
lítica. ¿Tornarem a veure i 
escoltar homes i dones de 
la política que expressin 
idees, facin propostes de 
solucions als problemes 
reals del poble, i tot això 
amb un llenguatge basat 
en la correcció lingüísti-
ca, la bona gramàtica i 
les formes que imposa la 
bona educació?

----------------------------------------
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Aquest dissabte arriba la 5a edició de 
l’Open Night organitzada per l’ACB

 El dissabte, 6 de Juliol 
l’Associació de Comerciants 
de Balaguer ACB celebrarà 
la 5a edició de l’Open Night 
ACB a Balaguer #ONB19, 
que esdevé la festa del co-
merç per excel·lència de la 
part nova de la ciutat. 
 Comerços, restaurants 
i serveis de la capital de la 
Noguera obriran els seus 
establiments en horari noc-
turn, oferint descomptes, 
activitats, tallers, actuaci-
ons i diversos sorteigs per 
tots els seus participants. 
 Les activitats es con-
centraran en quatre carrers 
de la part nova de la ciutat 
i des de l’associació de co-

merciants han preparat, du-
rant gran part de la nit, mol-
tes activitats per animar la 
vetllada, com exhibicions 
de ball i dansa, animacions 
i música en viu, atraccions i  
tallers per a nens, dj’s, bar-
res i barbacoes en diferents 
indrets, centrant-se les ac-
tivitats a l’Avinguda Països 
Catalans, carrer Sant Llu-
ís, carrer Sanahuja i carrer 

Barcelona. 
 A més, aquest any es 
podrà gaudir d’un mercat 
de productes artesans, 
amb parades i atraccions 
de caire gastronòmic, arte-
sanal i ecològic per a petits 
i grans. 
 Durant els dies previs a  
l’Open Night, es farà el sor-
teig de 100 euros per gastar 
en compres durant aquella 
nit en els comerços parti-
cipants. Des del facebook 
de l’Associació de Comer-
ciants, fent m’agrada  a la 
campanya, compartint-la 
i nombrant amb algun 
amic, s’entrarà en el sorteig 
d’aquest premi que es farà 
el dijous 4 de juliol. 
 Aquesta edició de 
l’Open Night començarà 
dissabte a les 10 de la nit i 
els establiments allargaran 
el seu horari de venda al 
públic fins a les 3 de la ma-
tinada. 

Presentació de l’Open Night 2019

 Aquesta setmana 
es va procedir a fer la 
primera fase de la neteja 
de les pintades feixistes 
a la façana del Monestir 
de Santa Maria de les 
Franqueses que van 
aparèixer el passat 12 de 
maig.
 Ja s’ha fet la primera 
part, treien la part més 

Enllestida la primera fase de
neteja de les pintades a la façana 
de Santa Maria de les Franqueses

Neteja de les pintades a Santa Maria de les Franqueses

superficial de la pintura 
a la pedra, utilitzant 
una tècnica combinada 
amb sistemes químics 
i mecànics. En algunes 
parts ha desaparegut 
però en altres on la pedra 
és més porosa, s’haurà 
de fer una segona fase 
més personalitzada per 
eliminar les restes.

Instantània d’una edició passada

Les activitats es
centraran entre l’Avda. 
Països Catalans, carrer 
Sant Lluís, Sanahuja i 
Barcelona



25<<P U B L I C I T A T



26 >> B R E U S

Anuncis breus classificats
IMMOBLES
------------------------------------
ES TRASPASSA Cafè 
Sindicat (Menàrguens), 
per no poder atendre. 
Raó: 653918157 (truca-
des o whatsapp).
----------------------------------------
MIAMI PLATJA es lloga 
apartament, 2 hab., a 
100 metres de la platja, 
tercer amb ascensor, 
a/a. Juny 300€/setmana, 
juliol i agost 400€/setma-
na, setembre 300€/set-
mana. Raó: 659578658 
(Josep Maria). 
---------------------------------------
LLOGUER LOCAL co-
mercial, de 32 m2, ubicat 
al c/Girona de Balaguer. 
Instal·lació d’aigua cor-
rent, llum, porta d’alumi-
ni i vidre i també té reixa 
exterior. Raó: 973450555.
---------------------------------------
ES VEN local acabat 
de 33m2, al c/ Moli 
del Comte, 39. Raó 
telèfons: 973446011-
629725009.
-----------------------------------

ES VEN pis al c/ Molí 
del Comte, 29, 4 ha-
bitacions, 2 banys, 
calefacció, balcó i ter-
rassa. Amb opció a 
mobles. Raó telèfon: 
615323732.
------------------------------------
VENDA TORRE prop 
de Balaguer, en una 
tranquil·la urbanitza-
ció. Excel·lent situa-
ció. Amb llar de foc, 
jardí i piscina. Raó: 
973447760.
------------------------------------
OCASIÓ, pis en ven-
da a la zona del CAP, 
amb cuina, menjador, 
1 bany, 2 habitacions. 
Raó: 973450555.
-----------------------------------
ALQUILO DOS APAR-
TAMENTOS en Salou y 
Cambrils. A pocos me-
tros de la playa. Mínimo 
7 noches. Capacidad 
entre 6 y 7 personas. 
Información teléfonos: 
603035238-609369537 
(preguntar por Alícia).
------------------------------------

TREBALL
------------------------------------
ES FAN REPASSOS 
d’anglès per alumnes 
de Primària i ESO. 
Repassos de mate-
màtiques de Primà-
ria, ESO i Batxillerat. 
Raó: 644199914.
------------------------------------
CURSOS D’ESTIU d’an-
glès! Aprofita l’estiu!  
(Primària, ESO i Batxi-
llerat). Raó: 698383277.
-----------------------------------
MASAJISTA profesio-
nal. Ofrezco técnicas de 
relajación, drenaje lin-
fático, terapéuticos, an-
tiestrés, faciales y esté-
ticos. Razón: 631657319 
(Balaguer).
--------------------------------------

ES PRECISA cambre-
ra per treballar a la 
Vermuteria del Merca-
dal. Es demana experi-
ència i ganes. Presen-
tar-se a la Vermuteria.
-----------------------------------
S’OFEREIX modista, 
per fer petits arran-
jaments de roba, vo-
res, planxar... Quali-
tat i rapidesa. Raó: 
631657319 (Balaguer).
-----------------------------------
RETMER SL - REGUÉ 
TRANSPORTS precisa 
per ampliació de flota, 
conductor de reparto 
amb Carnet C. Millor 
amb experiència. In-
teressats adreçar-vos 
al telèfon: 629356462.
----------------------------------- 

VARIS
-----------------------------------
COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes, rellotges, àlbums 
de cromos, postals, fotos 
antigues, còmics, llibres 
antics, plomes estilo-
gràfiques, nines Nancy, 
escalextrix, coberteries 
de plata, i antiguitats en 
general. Raó:  676803205.
---------------------------------------
ES VENEN mobles de 
menjador amb tala, 6 
cadires, moble llibreria 
i sofà. Habitació de ma-
trimoni complerta. Tam-
bé armari de 4 portes, 
tocador i tauletes de nit 
amb llit de 90 cm. Raó: 
615323732.
----------------------------------------

ES FAN REPASSOS
Anglès per alumnes de Primària i ESO.

Matemàtiques per alumnes de Primària, 
ESO i Batxillerat.

Raó: 644 199 914.

VENC
CULTIVADOR
per a Pasquali

articulat. Casi nou.

Raó: 667476172
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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
19.38 (8) 20.04
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) 06.46
07.47 (1) 08.15
09.05 (1) 09.31
10.47 (2) 11.15
11.10 (7) 11.36
13.30 (1) 13.56
15.05 (7) 15.31
15.30 (2) 15.56
17.05 (5) 17.31
17.30 (4) 17.56
19.05 (5) 19.31
19.25 (4) 19.51
21.05 (7) 21.31
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
19.40                               “                                                    dg.
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.
13.15 “  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
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.
13.17      AGRAMUNT                              dl. a ds.
19.17 “                                          dl. a dv.
SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI 

14.20                      ESTERRI D’ÀNEU                       dl. a dv.
19.10  “                                        dissabte
20.40                        “                                 dl. a dv.+dg.
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
12.00                      ALBESA                              disbt mercat

SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
06.45 dissabtes i diumenges 
07.15 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 de dilluns a dissabte
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 03/06/2019.

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 4 de juliol a les 8 de la tarda de l’11 de juliol  SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’11 de juliol a les 8 de la tarda del 18 de juliol  MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 18 de juliol a les 8 de la tarda del 25 de juliol  ALDAVÓ

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