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Sumari
En Portada

Carnestoltes a Balaguer

-------------------------------------------------------------------------------Per segon any consecutiu, tindrà lloc el Concurs
de Comparses el dissabte a la tarda: un concurs de
talents que es va organitzar per primer cop l’any
passat, en el que els grups participants han de
demostrar els seus talents dalt de l’escenari. Aquest
concurs s’iniciarà un cop hagi arribat la rua, la qual
està previst que surti des de la plaça de la Sardana
a les 6 de la tarda i que es desplaci fins a la plaça
del Mercadal.
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>>BALAGUER
# La festa de l’Harpia Balaguer Medieval canviarà de dates
Fins ara es celebrava al mes de setembre i enguany s’ha decidit
traslladar-la al maig i avançar-la: concretament als dies 29, 30 i 31
# Balaguer ja disposa d’un informe de les necessitats socials
El va presentar Joanma Torres, investigador i consultor de Mediacció
# Es posa en marxa el programa “som barris” dins dels dispositius d’ocupació
La Paeria de Balaguer continuarà ampliant l’Àrea d’Ocupació, amb diferents programes emmarcats en
polítiques actives d’ocupació per tal d’assessorar i a la ciutadania en la millora de la seva situació laboral
# Nou Mercat de les Rebaixes d’hivern amb gran èxit de participació
Una trentena de parades van omplir la part alta del Passeig, des de les 10 h del mati fins casi les 17 h
>>COMARCA
# Èxit a la segona esquiada Jove de la Noguera a Port Ainé
Un total de 27 joves de la comarca de la Noguera d’entre 18 i 29 anys
van participar divendres 31 de gener en la segona Esquiada Jove
# Presentació del llibre “Senegal mon amour” a Tartareu
El llibre de Luís Solórzano es presentarà a la Biblioteca
# L’Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya instal·la desfibril·ladors al municipi
Aquests desfibril·ladors no requereixen instal·lació elèctrica i tenen un sistema GEO localitzador que permet a l’ambulància poder saber on està amb tot moment i així poder arribar al lloc dels fets amb facilitat
# Donació de la recaptació del dinar solidari que es va fer a la Fira de la Sal
Els diners aniran destinats a la compra de “buff pell a pell” per part de l’Hospital Arnau de Vilanova
>>ESPORTS
# Aquest diumenge dia 16 es celebra el 6è`Cros intercomarcal
Aquest cros, organitzat pel Consell Comarcal, és una prova escolar
que s’inclou dins del calendari de curses de cros de la província
# Íker Ruiz campió d’Espanya AXA de Joves Promeses de natació adaptada
Des de fa dos anys, l’Íker competeix amb el CN Barcelona
# Victòria i derrota en els dos últims partits del Cudós Consultors CB Balaguer
El diumenge 2 de febrer, en el tercer partit de la segona volta, les noies del Cudós Consultor CB jugaven contra
el CN Terrassa, terceres i a tan sols a una victòria de les posicions d’ascens
# Aquest diumenge es celebrarà la 32a edició de la “Mitja Marató Ciutat de Balaguer”
La prova està inclosa dins la lliga de Mitges de Ponent que organitzen Tàrrega, Lleida, Mollerussa i Balaguer
>>OCI/CULTURA
# “Sota pressió” exposició de l’Oficina Jove sobre addiccions
La previsió és que més de 260 joves de quart d’ESO provinents de sis
instituts de la Noguera acabin apropant-se a l’exposició
# L’espectacle “Likes” aquest divendres al Teatre Municipal de Balaguer
Likes parteix de l’anàlisi de dos fenòmens molt populars a Youtube
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La festa de l’Harpia Balaguer Medieval
canviarà de dates per celebrar-la al maig
Balaguer canvia la data
de la seva festa
medieval avançant-la al
mes de maig els dies 29,
31 i 31
La festa de l’Harpia Balaguer Medieval que cada
any se celebra en el mes
de setembre, una festa on
la ciutat es vesteix com a
l’època medieval, amb multitud d’actes, enguany s’ha
decidit traslladar-la al maig
i avançar-la: concretament
als dies 29, 30 i 31.
Un dels objectius que
persegueix aquest canvi de
dates és aconseguir més
participació dels nens i nenes de la ciutat. Situant la
festa medieval en dates que
encara són època lectiva es
pretén fer-la més accessible
al públic més jove, i facili-

Una passada edició de la Festa de l’Harpia

tar-ne la seva implicació i
la dels centre educatius.
Un altre dels motius és
fer-la propera en el calendari a la data en la que es commemora la mort de Jaume
II d’Urgell, el dia 1 de juny
i que dona peu a l’entrega
dels Premis Jaume Comte
d’Urgell el primer cap de
setmana de juny. D’aquesta
manera, la ciutat concen-

tra en 10 dies la principal
activitat de caire medieval
per fer-la més atractiva al
públic i consolidar la marca
de Balaguer com a ciutat
històrica.
Per aquests dos motius,
des de l’Àrea de Turisme,
Fires i Festes de la Paeria
s’informa del canvi de dates
per la festa Harpia, Balaguer Medieval.

Balaguer ja disposa d’un informe de
les necessitats socials de la ciutat

Presentació d’aquest informe

El passat dijous es va
presentar a la sala d’actes
de la Casa de la Paeria l’informe de necessitats socials a càrrec de Joanma Torres, investigador i consultor

de Mediacció. Una sessió
informativa, adreçada a
tots els regidors i regidores
del consistori, entitats del
tercer sector i consellers i
conselleres comarcals.

L’estudi pretén dotar a
la Paeria dels dispositius
prioritaris per fer front a
les necessitats socials del
municipi de forma prospectiva. La diagnosi inicial
es va realitzar en els àmbits
economia, salut, relacional,
residencial, formatiu i laboral i per dur-la a terme es
van elaborar 856 enquestes
i 49 entrevistes a agents
socials de la ciutat.
Conclou amb uns objectius marcats que caldrà
implementar els propers
anys, com són eliminar de
forma notable la segregació
escolar a educació infantil i
primària, dotar a la població
d’eines per sortir de l’atur,
entre altres.

L’Estel rep un any més el donatiu
del Berenar Solidari del Festival
d’Astronomia del COU
El president del Consell Comarcal de la Noguera, Miquel Plensa; la
vicepresidenta i consellera d’Afers Socials i Joventut del Consell, Anna
Maria Calvís, i el director
científic del Parc Astronòmic Montsec, Salvador Ribas, han lliurat a
l’Associació L’Estel de
Balaguer els diners que
es van recollir amb el
Berenar Solidari del Festival d’Astronomia del
Montsec que va tenir lloc
el darrer mes d’octubre.
Aquesta iniciativa de
Berenar Solidari que es
va fer el passat 12 d’octubre del 2019 dins de
les activitats del Festival,
consistia a destinar l’import del berenar que adquirien els participants
al Festival a benefici de
l’Associació L’Estel. La
bona acollida de la proposta es fa palesa en el
total de més de 350 infants que van berenar.

Acte d’entrega del xec

En l’edició del
festival del 2019 es
van repartir 377
berenars solidaris
durant els dos dies
El Festival d’Astronomia del Montsec, que ja
ha arribat a la 6a edició,
té com a objectiu divulgar la ciència a tots els
públics amb activitats
científiques, culturals i
de lleure a l’entorn de
l’astronomia i alhora fomentar el Montsec com
a destinació d’astroturisme.
Durant els dos dies
que va durar del Festival,
en les activitats de pagament hi van participar
més de 2.000 persones,
i durant el dissabte a la
tarda que les activitats
eren totes gratuïtes es
van repartir 377 berenars
solidaris.
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Es posa en marxa el programa “Som
Barris” dins dels dispositius d’ocupació
Aquest programa
s’inclou dins els
diferents programes
emmarcats en polítiques
d’ocupació

Durant aquest 2020, la
Paeria de Balaguer continuarà apostant i ampliant
l’Àrea d’Ocupació, amb diferents programes emmarcats en polítiques actives
d’ocupació per tal d’assessorar i acompanyar a la
ciutadania en la millora de
la seva situació laboral.
En aquest sentit, a principis de mes es va realitzar
una sessió informativa al
Centre d’Empreses i Innovació sobre el programa
Treball als barris, amb la
posada en marxa del dispositiu d’inserció ‘Som
Barri’. Aquest dispositiu du
a terme accions d’orientació laboral, tallers, formació en tècniques bàsiques
de la construcció, alfabetització i alfabetització digital
bàsica per a les persones
residents al Centre Històric.
D’altra banda, ja estan
en actiu els altres programes subvencionats pel
Servei d’Ocupació de Catalunya: Soc-ubicat, Enfeina’t, Treball i formació, Joves en practiques i Treball

Presentació al CEI

als barris.
El Soc-Ubicat, ofereix
un servei d’orientació laboral i acompanyament a la
inserció a 39 persones de
la comarca de la Noguera.
L’ENFEINA’T aporta mesures de contractació temporal amb acompanyament a
la inserció per a persones
en situació d’atur de llarga
durada. El passat dia 31 de
desembre es va incorporar
5 persones que realitzaran
la rehabilitació d’edificis
plurifamiliars municipals
per a lloguer social.
El de Treball i formació
ofereix contractació laboral
durant 2020 a 13 persones
aturades de llarga durada
i formació en Competències Digitals i Intel·ligència
Emocional.
Joves en pràctiques
ofereix un contracte de sis
mesos a 5 persones menors de 29 anys, desocu-

pades i inscrites a Garantia
Juvenil, que hagin finalitzat estudis universitaris,
formació professional o un
certificat de professionalitat.
La Paeria de Balaguer
pretén portar a terme la
segona edició del Projecte Singulars ‘Som Joves’,
adreçat a joves de 16 a 29
anys. Aquest programa
ofereix orientació laboral, formació professional
en l’àmbit del comerç, en
restauració, instal·lacions
elèctriques, fontaneria i calefacció, pràctiques en empreses i acompanyament a
la inserció.
Durant 2019 en els diferents programes es van
atendre a un total de 178
persones; de les quals, 125
van participar en els programes d’orientació laboral, i d’aquestes el 75% van
trobar feina.

Conveni entre la Paeria i
l’Associació de Familiars de
malalts d’Alzheimer
El passat dijous 30 de
gener es va dur a terme
la signatura del conveni
per a la cessió d’ús d’un
local, a favor de l’Associació de Familiars de
malalts d’Alzheimer de
Lleida, a l’espera que
s’aprovi al Ple.
El local cedit està destinat al servei de tallers
Unitats de Respir, on les
persones malaltes poden
desenvolupar activitats
d’estimulació cognitiva,
i així proporcionar als
familiars unes estones de
descans. En aquest sentit
són activitats doblement
positives, ja que d’una
banda contribueixen a
la millora física i psicològica de les persones
malaltes, i alhora permet
al seu cercle més proper
disposar d’estones per a

Signatura del Conveni

sí mateixos.
Els principals objectius són: alentir el procés
evolutiu de la malaltia;
evitar la desconnexió de
l’entorn i enfortir les relacions socials; millorar
la qualitat de vida i oferir
unes estones de respir als
familiars cuidadors de les
persones malaltes.
Igualment en aquest
espai també es duen a
terme altres accions,
com poden ser els Grups
d’Ajuda Mútua, que a
la ciutat de Balaguer ja
compten amb diverses
famílies interessades en
participar-hi.
També s’hi duen a
terme accions com Grups
d’Ajuda Mútua, que a
Balaguer ja compten amb
diverses famílies interessades en participar-hi.
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L’Escola Mont-roig va celebrar el dia de la
Pau i la no-violència amb diferents actes
L’escola Mont-roig es
va sumar un any més a la
celebració del dia escolar
de la no-violència i la pau
el passat dijous dia 30 de
gener.
Les activitats en aquesta
escola, es van dividir entre
activitats al matí fora de
l’escola i per la tarda, al seu
pati, sent partícips mestres
i alumnes.
Al matí i dividits en
grups internivells van visitar algunes llars d’infants,
residències, l’hospital de
Balaguer i alguna escola
en un gest d’aproximació
a l’altre i de foment de pau.
Un cop arribats a cada
lloc van compartir entre
els assistents mandales,
missatges de pau, danses i

Dia de la Pau a l’escola Mont-roig

cançons.
A la tarda i al pati de l’escola, tots els infants van resseguir amb pedres de colors
un símbol de la pau dibuixat
a terra. Després l’alumnat
de sisè va fer la lectura d’un

manifest en què recollien
els seus desitjos de pau,
solidaritat i igualtat que
els nens i nenes de l’escola
Mont-roig havien escrit per
compartir a la diada de la
Pau i la no-violència.

Nou Mercat de les Rebaixes d’Hivern al
Passeig amb èxit de participació

Mercat de les Rebaixes

El passat divendres 7
de febrer es va organitzar
la 23a edició del Mercat de
les Rebaixes d’Hivern, organitzat per l’Associació de
Comerciants de Balaguer,
que estava situat a la part
alta del Passeig de l’Estació
de Balaguer.

Tot i el fred, els veïns
i veïnes de Balaguer i rodalies no van desaprofitar
l’oportunitat de comprar
articles en promoció, que
oferien uns grans descomptes.
Vora una trentena de
parades van omplir aquest

tram de Passeig, des de
les 10 h del mati fins casi
les 17 h de la tarda, tot i
que estava previst acabar
a les 15 h, es va allargar
una mica més, ja que el sol
va donar una mica de treva
als comerciants i també a
la gent que es va atansar al
mercat per poder comprar.
Un cop més des de l’Associació de Comerciants es
valora molt positivament
el Mercat de les Rebaixes,
ja que va tenir un gran èxit
de participació tant pels
comerços de la ciutat que
hi van fer parada com per
la gent que va voler anar-hi
per fer les últimes compres
de la temporada d’hivern de
diferents tipus d’articles,
com roba, calçat, complements, roba de la llar,
esports, llenceria, joies...
entre altres.

L’Escola Pia va acollir una nova
jornada de donació de sang el
passat divendres 31 de gener
El passat divendres
31 de gener, els alumnes
de 1r d’ESO de l’Escola
Pia, juntament amb el
Banc de Sang i Teixits
de Catalunya, van
dur a terme la quarta
campanya de Donació de
Sang a l’escola.
Els alumnes es
van encarregar de
tota l’organització:
dels preparatius, de
la publicitat, dels
detalls, i, fins i tot, van
donar instruccions als
diferents voluntaris que
participaren a la donació.
Cal remarcar que en
les setmanes anteriors,
van rebre formació per
prendre consciència de
la importància que té el
fet de donar sang, degut
a la mancança que hi ha
en l’actualitat.

La jornada solidària
a l’escola, va ser tot un
èxit de participació i
fins i tot es van superar
les donacions de l’any
passat, arribant en
aquesta ocasió a 36.
Els representants del
Banc de Sang i Teixits de
Catalunya van agraïr la
solidaritat de les famílies
i amics, i van ressaltar
que havien superat en
escreix les expectatives
que s’havien creat.
Aquesta iniciativa es
pretén repetir any darrera
any, de fet ja fa uns anys
que es fa, donada la
participació i cada any
és una nova promoció
d’alumnes de l’escola
qui s’ocupa d’aquestes
tasques ajudant al
personal del Banc de
Sang.

Donació de Sang a l’Escola Pia

B A L A G U E R << 7

Dia Internacional de la dona i la nena a
la ciència amb una conferència a la Paeria
Una xerrada que intenta trencar amb l’estereotip
d’associar la ciència només amb els homes
En motiu del Dia Internacional de la Dona i la
Nena a la Ciència, la Sala
d’actes de la Paeria de Balaguer va acollir aquest

Xerrada de Georgina Alins

dimarts la conferència Què
faríem sense els insectes?
a càrrec de Georgina Alins,
Personal investigador de
l’Institut de Recerca i Tec-

nologia Agroalimentàries
(IRTA).
La conferència, adreçada a les escoles, va comptar
amb l’assistència de 125
alumnes de 6è de l’escola
Vedruna Balaguer, La Noguera i el col·legi Mont-roig.
La ponent va ratificar
que és important celebrar
aquest dia, perquè s’incrementi la vocació científica
entre les nenes.
Pel que fa la xerrada,
Georgina Alins va explicar
que sense abelles moltes
plantes es quedarien sense
fruits, i sense les llavors
d’aquests fruits, moltes
espècies de plantes desapareixerien i amb elles,
desapareixerien també els
animals que s’alimenten
d’aquestes plantes i així fins
a nosaltres.

Balaguer serà la ciutat capital
de la Sardana l’any 2021
La Paeria de Balaguer
convoca a la ciutadania
a una reunió informativa
aquest dijous dia 13 a les
20 h, per tal de donar a conèixer l’atorgament de Capital de la Sardana 2021 a
la ciutat de Balaguer.
Per tal que tothom qui

ho desitgi en sigui partícip, es convoca als ciutadans i ciutadanes de Balaguer a formar part d’una
comissió activa de treball,
amb l’objectiu d’establir
el programa d’actes per a
l’any 2021 al voltant de la
Sardana.

Balaguer capital de la Sardana el 2021
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Èxit en la segona Esquiada Jove de la
Noguera a les pistes de Port Ainé
Un total de 27 joves de
la comarca de la Noguera
d’entre 18 i 29 anys van
participar divendres 31 de
gener en la segona Esquiada Jove a Port Ainé, una
sortida organitzada per
l’Oficina Jove del Consell
Comarcal de la Noguera
amb la col·laboració del
Consell Esportiu de la Noguera.
La iniciativa, que buscava promoure la interrelació entre el jovent de la
comarca i fomentar hàbits
saludables a través de la
pràctica d’esports d’hivern,
ha estat novament molt
benvinguda. Així, la jornada
d’esquí a l’estació pallaresa
de Port Ainé ha resultat
molt satisfactòria per a
l’organització i també per
als i les participants. Amb
unes condicions meteoro-

Sortida de joves de la Noguera a Port Ainé

lògiques molt favorables
i una qualitat de la neu
excel·lent, els i les joves
esquiadors/ores han gaudit
d’una jornada completa a
un preu de 45 euros amb
tot inclòs: desplaçament
en autocar, el forfet, l’assegurança a pistes, el lloguer
del material, dos hores de

monitoratge i el dinar.
L’any passat l’Oficina
Jove de la Noguera va recuperar aquest projecte
que anys enrere ja s’havia
portat a terme, i atès l’èxit
que ha tingut aquesta segona edició ja se’n preveu
una tercera sortida de cara
l’any vinent.

L’ajuntament de Les Avellanes i Santa
Linya instal·la desfibril·ladors al municipi

“Territori de Valor” del GAL
Noguera Segrià Nord present a
Fitur Madrid 2020
El projecte Territori de
Valor impulsat pel Grup
d’Acció Local Noguera
Segrià Nord i el Consell
Comarcal de la Noguera,
va ser seleccionat per la
Red Rural Nacional per
participar a FITUR per
explicar la importància de
la tasca dels Grups d’Acció
Local en els territoris rurals
i els diferents projectes de
dinamització territorial que
porten a terme.
El dia 25 de gener, la
gerent del GAL, Gemma
Cortada va presentar a
l’estand del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i
Alimentació el projecte
Territori de Valor, que posa
en valor els recursos del
territori com a agents
dinamitzadors del turisme
familiar.
En el decurs de la
xerrada, es va explicar
que l’objectiu de projecte
és atraure i fidelitzar
el turisme familiar a la
comarca i, per tant, els
materials i els fils narratius

que donen a conèixer la
Noguera s’adrecen a
infants perquè puguin
e n t e n d r e , c o n è i x e r,
pintar i jugar amb el
nostre territori. Aquests
materials es distribuiran
entre els serveis
turístics de la comarca
com equipaments,
allotjaments, restaurants
i altres establiments que
vulguin acollir i fidelitzar
turisme familiar.
Els atractius turístics
d’aquesta primera edició
dels materials són el
Monestir de les Avellanes,
Montsonís, Penelles, el
Centre d’Interpretació de
l’Or de Balaguer, la Font
Sol Aigua de Tiurana, i el
Parc Astronòmic Montsec.
Durant el primer trimestre
del 2020 es preveu fer
presentacions dels
materials i també iniciar
el procés d’elecció entre
el sector turístic per tal de
seleccionar quins seran
els atractius a treballar al
2021.

Amb aquesta instal·lació
els quatre pobles del
municipi estaran tots
equipats amb els nous
desfibril·ladors

Instal·lació de desfibril·ladors

A finals de gener, l’ajuntament de Les Avellanes i
Santa Linya, va instal·lar
tres desfibril·ladors als pobles de Tartareu, Vilanova
de la Sal i Santa Linya (un
a cada poble).

L’import total de la compra d’aquests tres desfibril·
ladors és d’uns 8.000 euros,
els quals provindran de
recursos propis del Ajuntament.
Cal destacar que

aquests desfibril·ladors
no requereixen instal·lació
elèctrica i que tenen un
sistema GEO localitzador
que permet a l’ambulància
poder saber on està amb tot
moment el desfibril·lador i
així poder arribar al lloc dels
fets amb més facilitat.
Aquests tres desfibril·
ladors se sumen al que ja
disposava el nucli de Les
Avellanes, així doncs cada
poble del municipi ja en
disposa.

Presentació de “Territoris de Valor”

Empresa de Pintura de
Les Borges Blanques
necessita OFICIAL de 1ª.

Interesats trucar al:
620 81 58 77

C O M A R C A << 9

Donació de la recaptació del dinar
solidari que es va fer a la Fira de la Sal
El passat dilluns 3 de
febrer, es va fer donació a la
Planta de Pediatria de l’Hospital Universitari Arnau de
Vilanova els diners recaptats
en el dinar solidari que es
va fer en la passada quarta
edició de la Fira de la Sal, de
Les Avellanes, que ascendeix
a 473 euros.
Els diners aniran destinats
a la compra de “buff pell a
pell”, és una mena de buffs
gegants que es posen els
pares i mares quan fan el
contacte pell amb pell amb
el seu nadó, facilitant la subjecció i garantint el confort
tèrmic. Pels petits nounats

Un dels buffs gegants per a nadons

que només néixer es queden
setmanes o mesos ingressats
a l’hospital, i que necessiten

el contacte amb el pare o la
pare per una bona evolució a
la clínica, aquest buff ajuda a
crear vincle.

Presentació del llibre “Senegal, mon
amour” a la Biblioteca de Tartareu

Portada del llibre

El proper dissabte 29 de
febrer a les 18 h es presentarà el llibre “ Senegal, mon
amour”, de Luís Solórzano
a la Biblioteca de Tartareu.
Un llibre que parla de solidaritat, amor, decepció...
i un retret a la ignorància
social que provoca el refús
cap a altres persones i les
seves creences.
La presentació serà a
càrrec de Carme Garrofé.
Al finalitzar l’acte hi haurà
un refrigeri.

L’empresa Torrons i Mel Alemany
es reconeguda amb el guardó
”Empresa Responsable”
L’empresa
familiar
d’Os de Balaguer Torrons
i Mel Alemany ha estat reconeguda avui en el marc
del ‘Premi PIME 2019 de
Lleida’ amb el ‘Premi a
l’Empresa Responsable’.
El reconeixement forma part del ‘Premi PIME
2019 de Lleida’ que lliura
la Cambra de Comerç de
Lleida, la Cambra de Comerç d’Espanya i el Banc
Santander amb la col·
laboració de Grup Segre.
Alemany ha estat reconegut per la seva implicació
amb el Territori del Montsec i pel respecte al medi
ambient dins de l’àmbit
rural on està localitzada.
Miquel Alemany, va
recollit el premi a la delegació del Banc Santander
a Lleida agraïnt el reconeixement i subratllant la vin-

culació de la marca amb el
Montsec, així com la seva
aposta per la sostenibilitat
i per la humanització.
D’altra banda, l’empresa ha estat la més premiada de l’estat Espanyol
als Premis Great Taste
Awards de Londres, considerats els Oscars de l’alimentació gourmet.
Alemany
produeix
anualment unes 50 tones
de torró, de les quals un
85% es venen a Catalunya,
un 5% a l’Estat i un 10%
a altres països, com és el
cas d’Anglaterra, i envasa
550 tones de mel, un 80%
del qual es consumeix a
Catalunya, un 5% a l’Estat i un 15% va destinat a
l’exportació.
L’empresa
participa en els Great Taste Awards des del 2014 i
acumula ja 31 estrelles.

Miquel Alemany recull el premi
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Un any més la comarca de la Noguera
present a la Fira de Turisme de Madrid
Un any més el Consell
Comarcal de la Noguera va
estar present a la 40a edició
de la Fira Internacional de
Turisme FITUR 2020 de Madrid, del 22 al 26 de gener.
La comarca de la Noguera estava al taulell “Terres
de Lleida” del Patronat de
Turisme de la Diputació de
Lleida, que va compartir
amb els consells comarcals
de les Garrigues, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i
l’Urgell.
A les persones interessades en la proposta
turística de la Noguera se’ls
lliurava una bossa amb
material promocional de
tota l’oferta de la comarca
en turisme actiu, astronòmic, gastronòmic i cultural,
entre altres, i també les empreses relacionades amb el

Turisme de la Comarca de la Noguera a Fitur

sector. Aproximadament es
van repartir 300 bosses a la
fira.
Els representants del
Consell Comarcal de la Noguera que hi van assistir, el
Sr. Xavier Terré, conseller de
l’àrea de Turisme i Territori, i
el Sr. Jordi Oronich, gerent,

juntament amb personal
tècnic del Consell Comarcal van mantenir reunions
amb l’Agència Catalana de
Turisme, per tal d’integrar el
territori en els seus canals
de promoció, tant a nivell
nacional com també internacional.

La Noguera, el Segrià i l’Urgell demanen
més finançament per als Serveis Socials

Representants a la reunió dels tres Consells Comarcals

El passat 29 de gener, es
van reunir a la seu del Consell Comarcal de la Noguera,
els presidents dels Consells
Comarcals de la Noguera, el
Segrià i l’Urgell, per tractar
el finançament dels Serveis
Socials de les respectives
comarques. El tema central

era la necessitat detectada
per tots tres d’incrementar
el finançament mínim de la
Generalitat que marca la Llei
de serveis socials (66% Generalitat - 34% ajuntaments
i consells comarcals) fins a
equiparar-se com a mínim
al mateix percentatge que la

resta de consells comarcals
de la província de Lleida que
han anat augmentant fins al
75% - 25% i alguns fins i tot al
80% - 20%.
Els motius pels quals els
tres consells comarcals consideren que han de reclamar
aquest augment, és l’evolució del perfil de les persones
usuàries i dels serveis en
aquests 13 anys transcorreguts des de la data d’aprovació de la Llei 12/2007, de
Serveis Socials. Actualment
aquestes comarques presenten una elevada dispersió geogràfica de la població,
amb un índex d’envelliment
i sobreenvelliment per damunt de la mitjana de Catalunya, i mancança de serveis
d’atenció a les persones, els
preus dels quals s’han incrementat considerablement.

Taula Territorial a Artesa de
Segre per fer una diagnosi
comunitària de la Noguera
El passat dijous 30
de gener va tenir lloc la
segona Taula Territorial
d’Artesa, al Cubbtural,
organitzada per l’Espai
Estratègic de Coordinació
Comunitària de la Noguera
, que està format per les
Àrees Bàsiques de Salut de
Balaguer, Ponts i Artesa de
Segre, pels Serveis Socials
del Consell Comarcal de
la Noguera, pel Servei
Educatiu de la Noguera
i per Salut Pública de la
Noguera.
L’objectiu principal
d’aquest espai és poder
elaborar una estratègia
d’intervenció comunitària
conjunta i consensuada.
Per poder dur-ho a terme,
s’ha iniciat un Procés
Comunitari a la Noguera
que ha començat amb
una Diagnosi Comunitària
que està analitzant la
realitat social, detectant les
necessitats de la població
i prioritzant les accions
que hauran implementar

els serveis adreçats a
la ciutadania. Aquesta
diagnosi és participativa i
té en compte les opinions
de l’ampli conjunt social,
a través d’enquestes,
d’entrevistes i de espais
de participació.
Per arribar a tota la
Noguera, el territori s’ha
dividit en 7 zones, en
cadascuna de les quals es
crearà una Taula Territorial,
entesa com l’espai
participatiu on els diferents
agents d’aquella zona
aportaran la seva expertesa
i els seus coneixements
que serviran per a elaborar
la diagnosi, la planificació,
la implementació, el
seguiment i l’avaluació de
les accions comunitàries
que s’hi duran a terme.
Aquesta és la segona
taula de les set que es preveuen en el projecte, la primera de les quals es va fer
a Balaguer al desembre i
les cinc restants es faran
durant el 2020.

2a Taula Territorial de la Noguera a Artesa de Segre
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L’Escola Pia celebra un any més el dia de
la Pau amb el tradicional Pessiga’t
El passat 30 de gener
l’Escola Pia va celebrar el
DENIP, el Dia Escolar de
la No-violència i la Pau al
Món. Enguany, l’eix principal eren de les Banderes
Tibetanes, adaptant-les a
samarretes de colors. Els
alumnes van portar samarretes plenes de desitjos
de Pau donant molt color i
vistositat al pati de l’escola.
També van realitzar una activitat la qual compta amb
una gran participació de
les famílies integrants de
la comunitat educativa, el
tradicional Pessiga’t, una
activitat solidària en la que
tothom qui vol porta a l’es-

Celebració del “Pessiga’t” a l’Escola Pia

cola un pastís casolà que
després es reparteix entre
tots els alumnes del centre. Enguany es van repartir

prop d’un centenar de pastissos i van recaptar 528 euros que destinarem a la FES
per un projecte solidari.

Commemoració del dia de la Pau i la no
violència a l’Escola Vedruna

Celebració a l’Escola Vedruna

L’Escola Vedruna Balaguer
va commemorar el passat dia
30 de gener el dia escolar de la
No-violència i la Pau. Els alumnes reunits al pati, es distribuïren formant un Sol i els alumnes de 2n d’ESO, al bell mig,
van ser els encarregats d’escenificar-hi la paraula “peace”.
Seguidament un representant
de cada classe va portar una
cartolina retallada en forma
de branca on hi havia escrit un
compromís de pau, mentre llegien aquests desitjos s’anava
vestint una olivera dibuixada.

El Servei de Suport al Dol de
Ponent atendrà a la comarca de
la Noguera al Consell
L’Àrea de Ser veis
Socials del Consell
Comarcal de la Noguera
ha iniciat aquest any una
nova col·laboració amb el
Servei de Suport al Dol de
Ponent.
Des d’aquest mes de
febrer, el Servei de Suport
al Dol de Ponent oferirà
el seu servei el primer
dilluns de cada mes, a
les instal·lacions del
Consell Comarcal de la
Noguera. Aquesta entitat
té com a activitat principal
oferir acompanyament
emocional i psicoterapèutic
a les persones en
dol i al final de la vida,
acompanyant-les tant a
elles com a les famílies
en el procés i després de
morir i aconseguir que
cap persona se senti sola,
incompresa o desatesa en

l’etapa final de la vida o
durant el seu procés de dol
per la pèrdua d’un ésser
estimat.
La prestació d’aquest
nou servei a la comarca
es complementarà amb
la tasca de sensibilització,
que ja es va iniciar l’any
passat, programant
xerrades i exposicions
sobre el dol en alguns
municipis de la comarca.
Per a aquest any ja està
programada la xerrada
“Adaptar-nos a les pèrdues,
un camí per descobrir”, el
dia 20 de febrer, a les 17 h,
al Casal de la Gent Gran
de Balaguer, i la mateixa
xerrada el dia 31 de març,
a les 17.30 h al Centre
“La Fassina” de Montgai.
A partir del mes d’abril
es realitzarà en d’altres
municipis.

Seu del Consell Comarcal de la Noguera
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Gran ocell de silenci
Autor: Àfrica Ragel
Gènere: Novel·la

El Poblenou, 1880. En
ocasió de l’enterrament
de la petita Àngela, dos
infants es coneixen als
carrers del cementiri. Es
tracta del Guillem, germà
bessó de la nena difunta,
i de la Iona, la filla d’un
escocès fabricat del tèxtil i d’una mare atreta per
l’espiritisme. La relació
entre la Iona i el Guillem
i els intents del Guillem
per comunicar-se amb
la seva germana Àngela, seran els eixos d’una
delicada novel·la d’amor
i de misteri.
En segon pla, el lector es trobarà la Barcelona del modernisme,
que prepara l’Exposició
Universal, viu els batecs
inicials de l’anarquisme
i del feminisme, descobreix els opiacis i veu
com emergeixen amb
força corrents espiritistes que conviuen amb el
culte al progrés científic.
Una
novel·la
on
s’enllacen
sentiments
d’amor i molt de misteri amb una Barcelona
ignorada de finals del
segle XIX que serveix
d’escenari pels relats
d’una pràctica de comunicar-se amb l’altre món.

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

A l’Hongria comunista, en el moment àlgid de
la Guerra Freda, el control
de la població era possible per la feina dels serveis policials, però també d’alguns ciutadans:
petits delators, agents,
espies i col·laboradors
que teixien una xarxa
asfixiant i opressiva. András Forgách s’ha atrevit
a novel·lar aquesta època sinistra i la vida malaguanyada
d’aquests
col·laboradors
després
de descobrir, amb horror,
que durant molts anys
la seva mare va ser-ho.
Barrejant ficció i realitat,
l’autor construeix una
novel·la polièdrica en què
les cartes dels seus pares
i els informes dels serveis
secrets hongaresos donen el contrapunt a la veu
de la seva mare.
Escriure ha estat la
catarsi de Forgách. La
manera en què ha afrontat el passat tèrbol de qui
va estimar-lo i educar-lo,
Bruria Forgách. Un passat –un càrrec– que pesa
com una llosa, una obra
fruit d’una notícia bomba, un descobriment que
no es pot entendre si no li
passa a un mateix.

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

L’expedient de la meva
mare
Autor: András Forgách
Gènere: Novel·la

La cadireta blava
Autor: Cary Fagan
Gènere: Infantil (+6)

La cadireta preferida
d’en Biel és petita i blava. S’hi asseu per menjar,
munta una tenda al seu
voltant, i fins s’hi adorm a
sobre! Però en Biel creix i
la cadireta se li queda petita. La cadireta blava passarà de mà en mà i tindrà
molts usos diferents fins
que molts anys més tard
tornarà a un lloc familiar…
En aquest conte circular, Cary Fagan, ha volgut
ressaltar el valor personal
d’una cadireta blava de
fusta. En la infància, algun
objecte especial sol adquirir un valor important per
al nen i aquest record es
perpetua en la memòria
de l’adult. Qui no recorda
amb tendresa algun objecte que l’ha acompanyat
durant anys?
Una excusa per viatjar
a través del món, conèixer
cultures i llocs diferents i
jugar a imaginar els usos
diferents que pot tenir una
cadira. Destaquen també
en aquest àlbum altres
valors, com són la generositat de compartir amb els
altres, el reciclatge, la voluntat de donar una nova
vida als objectes usats en
comptes de convertir-los
en rebuig.

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
No-res

La suma de paraules
que no diuen res,
suma tonteries.
Vol dir que cridar fort
no sempre val
per fer que quelcom que valgui.
És això:
Barbolla, xerrameca,
tirallonga, contacontes,
i tantes altres rondes
que diuen nul·litats.
Heus aquí,
converses,
claques fofes, passatemps
i càntics del no-res
talment aquest mateix.
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Nova derrota del CF Balaguer per 2-1
davant el Lleida Esportiu Terraferma B
El nou entrenador del
Balaguer Edu March s’ha estrenat amb una derrota en el
Camp Municipal de Gardeny.
Els lleidatans van començar dominant el partit i al
quart d’hora es van avançar
al marcador amb un gol de
Jorge Gómez a la sortida d’un
corner.
La millor ocasió del Balaguer a la primera part va
suposar l’empat gràcies a un
gol de Joan Martínez.
El Lleida va continuar dominant i demostrant fortalesa
defensiva i es va arribar al
descans amb l’empat.
A la represa l’equip local

Enguany arriba a la
sisena edició aquesta
prova que vol fomentar
l’esport entre els
escolars

Camp Municipal de Linyola

va buscar la victòria i el 2-1
obra de Pere Pons.
El Balaguer podria haver

empatat amb a un penal que
el porter lleidatà va aturar als
últims minuts de l’encontre.

Íker Ruiz campió d‘Espanya AXA de joves
promeses de natació adaptada

Íker Ruiz

Aquest diumenge es celebra el 6è
Cros Intercomarcal organitzat pel
Consell Esportiu de la Noguera

El balaguerí Íker Ruiz
va participar al Campionat
d’Espanya AXA de joves
promeses de la natació
adaptada, on es va proclamar campió en categoria
infantil i fent la mínima per
poder participar al campionat d’Espanya absolut en
els 200 metres lliures, que
es disputarà en els propers
mesos.
Des de fa dos anys,
l’Íker competeix amb el CN
Barcelona.

Aquest diumenge 16
de febrer, es celebrarà
a Balaguer, al marge
esquerra del riu Segre, el
6è Cros Intercomarcal.
Aquest cros, és una
prova escolar que s’inclou
dins del calendari de
curses de cros de la
provín cia. L’object iu
principal d’aquesta cita
esportiva, és fomentar
l’esport escolar, així
doncs, el cartell de la
jornada es fa a partir
d’un concurs de dibuix
escolar.

Cros de l’any passat

Una prova on els
participants competeixen
segons edats i sexe en
diferents categories, des
de baby fins a veterans.
Un total de 400 atletes
van participar en l’edició
de l’any passat i s’espera
aquest any igualar-la o si
més no superar-la.
Enguany la prova
comptarà amb la
participació d’esportistes
del Club Esportiu l’Estel,
amb la idea que en les
properes edicions també
hi puguin participar
atletes d’altres entitats
esportives formades
per persones amb
discapacitat.
La prova començarà a
partir de les 09.30 h i està
organitzada pel Consell
Esportiu de la Noguera i
la Paeria de Balaguer.
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Victòria i derrota ens els dos últims
partits del Cudós Consultors CB Balaguer
El diumenge 2 de febrer,
en el tercer partit de la segona volta, les noies del Cudós
Consultor CB jugaven contra
el CN Terrassa, terceres i a
tan sols a una victòria de les
posicions d’ascens.
Les grana, molt atentes
des del minut 0 de partit,
van marcar un alt ritme de
joc defensiu, impedint que
les visitants es trobessin còmodes al parquet. Un tercer
quart espectacular en tots
els sentits, prendrien el que
seria la primera renda en el
marcador, fins a 13 punts de
diferència a pocs instants de
finalitzar el tercer període, de
cara el quart període però, les
visitants van ajustar la defensa, i un Balaguer desencertat
veia com la distància es feia
més curta, tot i que la bona
defensa local evitaria que el
Terrassa capgirés el marcador, deixant-lo a 60-56.
Aquest dissabte, l’equip

Cudós Consultors CB Balaguer

Campanya “T’ho estàs perdent” l’esport femení als mitjans

anava a la pista del Cornellà,
on encaixava una derrota a
domicili, que trencava la
seva ratxa de quatre victòries consecutives. El partit va
començar molt igualat, amb
les blaves molt intenses a
darrera i les grana que es
trobaven espesses en atac,
amb dificultats per creuar la
pista i una mala circulació
de la pilota. Malgrat això, la

voluntat i l’esforç les mantenien al partit al final del primer període, 16-16. En el segon, el mal joc ofensiu es va
veure accentuat, i la defensa
deixava de ser tan solida i el
Cornellà obria espai al marcador, 31-24 a la mitja part.
A la represa el Balaguer
va competir el 3r quart, i en
un bon moment de joc on
semblava que podia retallar diferències, una falta
antiesportiva meridiana no
xiulada, sumada a un triple
anul·lat per unes passes inexistents i un triple posterior
de les blaves, aquest sí, legal, va frenar la remuntada
i les visitant van abaixar els
braços fins la desfeta final.
En dos setmanes l’equip
es veu les cares amb el colíder, el Reus Ploms, en un
duel que serà apassionant
al 1r d’Octubre el proper
dissabte 22 de febrer a les
18:30.

El jugador de pàdel balaguerí
Íker Castillo ha fet una gran
temporada el passat 2019
E l b a l a g u e r í Í ke r
Castillo, jugador de pàdel,
ha aconseguit aquest
2019 una temporada
plena d’èxits, juntament
amb el seu company
Gerard Navas, jugant
per quart any consecutiu
junts en el Circuit de
Menors de la Federació
Catalana de Pàdel.
Els títols aconseguits,
han fet que estiguin en les
primeres posicions del
rànquing català de pàdel.
Els títols aconseguits
són: Campions del II
Gran Slam, Campions
del I Super Gran Slam,
Campions del III Gran
Slam, Campions del
IV Super Gran Slam,
Sotscampions del
V Super Gran Slam,
Campions del VI Super

Gran Slam, Campions de
la Lliga Catalana Lleida
Menors Equips Sub16
a m b e l Pa d e l i n d o o r
Lleida, Sotscampions
de Catalunya Aleví,
Sotscampions del Master
Final Aleví.
La temporada 2020
que comença ara, els
principals objectius seran el Campionat de
Catalunya Menors per
equips a mitjans de
febrer, el Campionat
d’Espanya al mes de
setembre i finalment el
Campionat de Catalunya
que tancarà l’any al mes
de novembre.
Una trajectòria a destacar amb molts títols
acumulats gràcies a l’esforç d’aquest jove esportista balaguerí.

Íker Castillo amb els seus trofeus
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Divendres 7 de febrer es van lliurar els
premis de les Mitges de Ponent 2019
El Teatre L’Amistat de
Mollerussa va acollir el divendres 7 de febrer la gala
de lliurament de premis
de les Mitges de Ponent
2019, que va coronar com a
campions Ricard Pastó (Xafatolls) i Anna Artal (Amics
Atletisme Andorra). A més,
es van distingir una xifra
rècord de 120 finishers i es
va aprofitar per presentar el
projecte per al 2020.
Pel que fa als guardons
del 2019, les Mitges de
Ponent van coronar Ricard
Pastó, en homes, i Anna
Artal, en dones, com a
guanyadors absoluts del
circuit. En el cas de Pastó,
l’atleta dels Xafatolls va reconquerir un títol que ja va
aconseguir el 2015, any de
creació del circuit, seguint
Antoni Carulla (Runners
Balaguer) i Jordi Trepat
(Xafatolls), que va ser el
campió de l’any passat.
En dones, Anna Artal
(Amics Atletisme Andorra)
va reeditar un títol que ja
va signar l’any passat, en
aquesta ocasió pel davant
de Katherine Jane Chaplin
(Borges Trail) i de Núria
Ribalta (Xafatolls).
Pel que fa a la resta de
categories, els diferents
guanyadors han estat, en
sèniors, Carlos Rodrigo
(independent) i Núria Sus
(Ekke); en veterans A, Martí Sabater (Logiesport-T.

Podi femení

Podi masculí

El calendari pel 2020 de les Mitges de Ponent
s’inaugura aquest diumenge 16 de febrer amb la
Mitja Marató Ciutat de Balaguer
Enric) i Núria Turtós (CA
Ascó); en veterans B, Ventura Sánchez (independent) i Elisa Lladós (Clos
Pons Thai Runners); en
màster, Antoni Llobera
(Xafatolls) i Gina Hortal
(EKKE); i en categoría especial, Josep Domènech
(DOCU Lleida).
Quant als finishers, és
a dir, els corredors que van
aconseguir completar les
quatre mitges maratons
del circuit al 2019 va acabar
amb un total de 120, amb
95 homes i 25 dones. Entre
tots ells destaca l’esmentat
Josep Domènech en la categoria especial per cadira
de rodes.

Cal destacar que els 120
finishers del 2019 suposen
una xifra rècord, superant
la que fins ara era la més
elevada, els 98 del passat
any 2017.
Pel que fa al circuit del
2020, les Mitges de Ponent
seguiran comptant amb les
quatre mitges maratons
que el formen des dels
seus inicis l’any 2015: la
de Balaguer, que obrirà el
calendari el 16 de febrer,
Tàrrega (10 de maig), Mollerussa (18 d’octubre) i
Lleida (15 de novembre).
El circuit Mitges de
Ponent aglutina les quatre mitges maratons que
se celebren a les comarques lleidatanes al llarg
de la temporada, organitzades, respectivament,
pel CE Runner’s Balaguer,
100×100 Fondistes Tàrrega, AA Xafatolls de Mollerussa i AE Ekke.
L’empresa Iter5 és l’encarregada de gestionar un
circuit que té com a objectiu valorar l’esforç personal
i potenciar aquesta modalitat esportiva unint forces
i compartint experiències
des de cadascun dels clubs
organitzadors.

Aquest diumenge es celebrarà la
32a edició de la “Mitja Marató
Ciutat de Balaguer”
Des del passat
divendres 29 de novembre
ja estan obertes les
inscripcions per apuntarse a la Mitja Marató
Ciutat de Balaguer, que
es celebrarà el proper
16 de febrer, organitzada
pels Runner’s Balaguer
amb la col·laboració de
la Regidoria d’Esports de
la Paeria de Balaguer.
Tant la sortida com
l’arribada es farà des de
la Plaça Mercadal, amb
les diferents opcions de
cursa, amb 5, 10 i 21 km
de recorregut. L’opció
de 5 km és a partir de
10 anys, la de 10 km és
a partir de 16 anys i la
mitja marató (21 km) és
per participants majors
de 18 anys.
Enguany el club premia als seus primers ins-

Mitja Marató de l’any passat

crits amb una samarreta
tècnica de màniga llarga
de la marca Joma.
Les inscripcions es
podien fer des de la pàgina web d’Iter 5 i ja porta
més de 500 inscrits entre
les tres modalitats de
cursa.
Aquesta és una competició totalment arrelada
al calendari de curses no
només de la província de
Lleida sinó de Catalunya,
ja que enguany arribarà a
la seva 32a edició.
A més, la mitja marató
de Balaguer, consta com
una de les proves amb
més històric i edicions de
les terres de Ponent, es
troba inclosa dins la lliga
de Mitges de Ponent que
organitzen les poblacions
de Tàrrega, Lleida, Mollerussa i Balaguer.
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El Sisvial Club Bàsquet Balaguer perd els
dos últims partits disputats

Balaguer disputa la 3a jornada
de la Lliga Catalana Infantil i el
Trofeu Absolut

Les dos últimes derrotes
deixen al Sisvial
Club Bàsquet Balaguer a
la vuitena posició de la
classificació

A finals de gener es
va disputar a Balaguer,
a la piscina coberta
municipal, la 3a Jornada
de la Lliga Catalana
Infantil i el Trofeu Absolut.
En aquesta cita de
la natació catalana, hi
van participar tots els
clubs de la província de
Lleida amb un total de
150 nedadors.
Una prova que suma
de cara als objectius
d’aquesta temporada.
Pel que fa als resultats
obtinguts del nedadors
del Club Esportiu Natació
Balaguer, esmentem que
van aconseguir nou podis
per: Aina Torrubiano 1a
absoluta en 100 esquena
i 3a en 50 lliures, Jaume
Pallé 1a posició Infantil
en els 200 braça, Àngel

En el partit jugat el passat
diumenge 2 de febrre, a la
pista de l’Esparreguera, els
balaguerins van encaixar una
derrota en els últims segons
del partit.
Tot i que el partit va
començar bé pels Balaguerins, 8-13 a la fi del 1r
quart, aquests no van poder
mantenir el nivell d’encert
en atac als altres quarts de
partit, on la gran defensa
realitzada pels locals, a
vegades rosant el límit, i
altres factors externs van
fer decantar el partit pels
locals, deixant el marcador
final per un 62-57.

Sisvial Club Bàsquet Balaguer

Aquest passat dissabte,
l’equip balaguerí s’emportava un cop dur, encaixant
una derrota més, jugant a
casa contra el Sant Cugat,
que tot i estar a la part baixa
de la classificació, va lluitar
fins al final per la permanència de la categoria.
El partit va ser igualat
fins a la mitja part, 30-32, on
l’intercanvi de cistelles era

Un partit disputat al Pavelló 1r d’Octubre

constant, i els dos equips es
jugaven de tu a tu.
Al tercer quart, l’encert
visitant des de la línia de
6.25, 5 triples encistellats,
feia que el marcador es
decantés a favor d’aquest
i arribessin a la fi del tercer
quart amb el marcador a
42-49.
L’inici de l’últim quart
tampoc va ser bo en defensa, i els balaguerins veien
com els visitants agafaven
una renda màxima de 16
punts, 42-58. A partir d’aquí,
els locals van despertar i
van intentar apropar-se al
marcador, però ja no hi van
ser a temps, i van acabar
cedint una nova victòria a
casa per l’equip visitant de
64-69.
La pròxima jornada el
Balaguer jugarà a casa
diumenge 23 a les 17.30 h
contra la Peña Fragatina 4rt
classificat.

Nedadors balaguerins

Entre els balaguerins
participants cal
destacar que es van
emportar nou podis en
aquesta jornada
López 2n absolut en els
50 i 100 papallona, David
Galán 2n Infantil en els
200 esquena, Laia Palacín
3a absoluta en els 50
lliures.
Helena Roca 3a Infantil en els 100 esquena, 3a posició en el relleu
femení infantil de 4x50
estils amb la Berta Benseny i la Jasmina Però.
També cal destacar
els bons resultats per
l’Ariadna Núñez, Carla
Torruella i Alba Farré.
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Dissabte dia 15 el Segre serà l’escenari
del Campionat de Catalunya Kayac Cros
El campionat començarà a partir de les 10 del matí
en diferents torns de sortides segons la categoria
El Parc de la Transsegre
de Balaguer acollirà aquest
dissabte 15 de febrer la
setena edició de la prova
del Campionat de kayac

cros organitzada per l’Associació Piragüística de
Balaguer.
La prova es disputarà al
marge esquerra del riu Se-

Campionat de Kayac Cros al Riu Segre

gre, és una cursa federada
competitiva de piragüisme,
alternant trams d’atletisme
amb tram de piragüisme.
Les distàncies per cada
recorregut variaran segons
les categories i les modalitats que es disputaran en
aquesta primera prova del
Campionat.
El Campionat començarà a partir de les 10 h del
mati, en diferents torns de
sortides segons categoria
masculina i femenina i per
edats.
El tram en que transcorrerà la prova és des del Pont
de Sant Miquel fins al Pont
Nou.
Una prova que acull
gran quantitat de palistes
i que s’espera superar el
nombre d’inscrits de l’edició anterior.

El Club Tennis Balaguer acull un
torneig de Pàdel de menors
El passat dissabte 1
de febrer es va disputar
un torneig de Pàdel de
menors Fer Play a les
instal·lacions del Club
Tennis Balaguer.
El torneig era amb categoria benjamí i categoria aleví i va comptar amb

Participants al torneig

la representació de nens
i nenes de tota la província. El torneig va esgotar
el número de places, un
total de 18 parelles.
Degut a l’èxit de participació, l’organització
preveu properes edicions.
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D’ahir i d’avui

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

En aquets darrers dies
la boira s’ha fos i veiem
el sol, potser s’arribarà a
complir la dita de “el sol de
febrer ennegreix com un
carboner”. Benvolgut sigui
de moment.
En els altres assumptes
tot va seguint la normativa
d’un país democràtic i potser amb massa llibertat.
Moltes notícies de la premsa et deixen bocabadat.
Per l’altra banda jo no puc
entendre aquesta febre del
mòbil per estar al dia, a
l’hora, i al segon de la majoria de cafrades que diuen
els directors d’aquestes dites “redes sociales”, i que
motiven que tothom vagi
encaparrat llegint i escoltant pel carrer. Malgrat les
advertències de pedagogs
i especialistes que desaconsellen aquest abús, i
menys aquest accés tant
fàcil a certes edats. La majoria de pares no en fan ni
cas. Per molts pares és una
manera com un altre de poder estar tranquils. Bé, no
és el meu cas i encara no
sé, perquè n’he parlat. Però
dit està, i el temps ens dirà
qui anava errat. Tampoc
entenc aquest degoteig de

dones mortes, assassinades pel seu company de
torn, amic, company de llit
o marit, i altres cinquanta
noms que en això del “triqui-triqui” podríem trobar.
Amb les llibertats que hi
ha, i abundància de problemes particulars, pot semblar que emparellats es
puguin alleugerir, i no deu
ser així. I més si hi ha fills
d’un i l’altre enmig. Quasi
sempre massa gent al llit
fan nosa, i altres vegades
dos no es fan companyia.
Avui en tot hi ha el problema corresponen, res es
pot veure avui amb la claredat d’altres temps. Als
temps de la meva joventut ens casàvem amb una
dona perquè ens agradava
i per un ànsia de llibertat
de pares i mares, que de
segur volien el nostre bé.
Però majors d’edat que
érem volíem tenir el nostre
món propi, la nostra llar
pròpia, els nostres fills i el
somni de viure una vida
millor. Cap nuvolada ens
feia por, i si es presentava
amb forma d’imprevist, a
tranques i barranques es
superava, i se’n sortia més
fort. No es coneixia ni psi-

còlegs ni tota aquesta ajuda de que avui es disposa.
Les depressions no duraven, per la raó que ni nom
tenien.
Els ideals si s’apartaven del “políticament correcte”, es callaven. Avui es
fa un pregó, públic i notori
pels quatre costats, esperant el premi a tanta fidelitat. Avui més que mai hi
ha tants caps com barrets.
Els pares que havien representat el més florit del franquisme, avui els fills estan
tots o quasi tots, aparcats
en el darrer extrem de l’esquerra. Poc recorden que
es van beneficiar de totes
les avantatges que els seus
pares van obtenir, i ells se’n
van beneficiar. I què ?, El
temps ha passat i com un
gran escultor ha modelat
un altra cosa, un altre sentit del viure, unes altres idees. Carpe Diem.
Sembla que s’ha començat a ficar fil a l’agulla.
Tinc el mal pressentiment
de que si el Torra intervé
en les properes converses,
ho aniran per molt llarg o
molt curta la seva duració
serà. Segons li mani el
Puigdemont.
Recordeu,
“Quan pitjor, millor”. Aleshores que farà ER del seu
missatge pragmàtic que
a tanta gent ens agrada ?.
Tornarà a ser caïnista fins
de la seva pròpia idea.

320 anys de la Congregació dels
Dolors

Sergio Casanova, Germà Major Confraria de Setmana Santa
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Enguany la Confraria
de Setmana Santa de
Balaguer està de celebració, arribem al cinquè
aniversari de la recuperació de la processó de
Divendres Sant i també
es compleixen 320 anys
de la fundació de la Congregació dels Dolors de
Balaguer.
La nostra confraria
va ser fundada l'any 1700
tal com narra el llibre
Verd de la Ciutat de Balaguer.
Durant aquests cinc
anys els germans de la
confraria han treballat de
valent i desinteressadament per recuperar patrimoni amb valor històric,
artístic i sentimental.
La construcció dels dos
passos, la restauració del
Sant Sepulcre, la confecció del nou estendard,
la nova vestimenta de la
Verge, la restauració de
la creu amb els improperis i la restauració del
crucificat barroc han estat algunes de les moltes
tasques realitzades. Han
estat determinants tam-

bé dos factors: el suport
dels comerços de la ciutat
que amb una petita aportació fan possible el llibre
d'actes i també la Parròquia que sempre camina al
nostre costat.
Voldria aprofitar aquestes línies per animar-vos a
què formeu part d'aquest
projecte que creix any rere
any. És de vital importància que tinguem una bona
base de socis i de persones amb ganes de treballar
però sobretot que els més
petits també col·laborin
amb nosaltres, ja que han
de ser ells qui garanteixin
la continuïtat de la processó en un futur.
No
voldria
acabar
aquestes
línies
sense
agrair la tasca feta durant
aquests cinc anys a la
junta sortint, i animar a la
nova junta a què continuïn treballant de valent any
rere any.

------------------------------------------
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Tot preparat per una nova edició del
Carnestoltes del Congre a Balaguer

“Sota pressió” exposició de
l’Oficina Jove sobre addiccions i
conductes de risc

Dissabte tarda concurs
de comparses i concurs
de talents, ball de
disfresses i diumenge
rua infantil

L’Oficina Jove del
Consell Comarcal de la
Noguera i l’Associació
Antisida de Lleida
van inaugurar aquest
dimarts l’exposició “Sota
pressió” al casal d’entitats
Lapallavacara de
Balaguer. Una quarantena
de joves de l’Institut
Almatà i l’Escola Pia
de Balaguer van ser els
primers a visitar aquesta
mostra, que vol explicar
de manera gràfica com pot
afectar la pressió de grup
en un adolescent a l’hora
de prendre decisions
al voltant de qüestions
com ara el consum
de drogues i com es
poden superar aquestes
conductes de risc a
través de l’assertivitat
i d’altres tècniques de

Els propers dies 22 i 23
de febrer, Balaguer celebrarà una nova edició del
Carnestoltes del Congre.
Les Àrees de Joventut i
Ensenyament de la Paeria
van fer la presentació de
l’acte, amb el nou cartell
i el programa, a càrrec de
Gemma Vilarasau, paer
d’Esports, Joventut i Infància; i Francesc Almira,
tècnic de Joventut.
Per segon any consecutiu, tindrà lloc el Concurs de
Comparses el dissabte a la
tarda: un concurs de talents
que es va organitzar per
primer cop l’any passat, en

Carnestoltes de l’any passat

Presentació del cartell Carnestoltes del Congre 2020

el que els grups participants
han de demostrar els seus
talents dalt de l’escenari.
Aquest concurs s’iniciarà
un cop hagi arribat la rua,
la qual està previst que
surti des de la plaça de la
Sardana a les 6 de la tarda
i que es desplaci fins a la
plaça del Mercadal.
A la mitja nit del mateix
dissabte tindrà lloc el tradi-

cional Ball de Disfresses,
amb els grups de versions
Hao Band, Tapeo Sound
System i els dj’s Edubsound
i Alberto Sans, al pavelló
Molí de l’Esquerrà, on també se celebrarà el concurs
de disfresses individual i
per parelles.
Finalment, el diumenge
al matí es farà la Gran Rua
Infantil, que anirà des del
carrer Noguera Pallaresa
fins a la plaça del Mercadal
i que acabarà amb l’animació d’una discomòbil
infantil, amb el grup Disco
Pinky, i amb moltes sorpreses per a la mainada.
Diumenge al mati a
la plaça Mercadal es podrà degustar de nou l’olla
de congre. L’elaboració
d’aquest plat anirà a càrrec
de l’Associació Dona Rural i el cuiner Josep Maria
Morell i es podrà degustar
gratuïtament.

Imatge de l’exposició

comunicació.
Les visites també
es complementen amb
una xerrada informativa
sobre el món de les
addiccions impartida
pels/per les mateixos/
e s organitz adors/e s.
L’exposició, situada a la
primera planta de l’edifici,
consta de 12 plafons en
format de còmic que
barregen text i il·lustració
i té la voluntat de captar
sobretot l’atenció del
jovent.
La previsió és que
més de 260 joves de quart
d’ESO provinents de sis
instituts de la Noguera
acabin apropant-se a
l’exposició durant les
dues setmanes que estarà
oberta al públic, fins el 21
de març.
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Es presenten dels nous quaderns
educatius Conèixer Balaguer
Aquests quaderns educatius intenten afavorir el
sentit crític dels alumnes i la capacitat de reflexió
sobre el seu entorn més proper
Aquest passat dimarts
11 de febrer es va fer la presentació de la proposta educativa Conèixer Balaguer, en

Presentació del quadern

el marc del Pla Municipal
de Dinàmica Educativa que
s’impulsa des de la Paeria i
el Centre de Recursos Edu-

catius de la Noguera.
Aquesta proposta està
en marxa des de 2008, quan
es va realitzar la publicació
Balaguer Educa, a partir de
la qual es van desenvolupar els quaderns didàctics
Conèixer Balaguer. Després
de deu anys s’ha dut a terme una renovació i ampliació d’aquests recursos
per adaptar-los a les noves
metodologies i als objectius
competencials.
En total s’han revisat i
actualitzat quatre quaderns
educatius, els quals van dirigits a Cicle Infantil, Cicle
Inicial, Cicle Mitjà i Cicle
Superior, i en els que es treballen els fets històrics i els
elements artístics dels monuments de la ciutat, però
també les funcions i organització dels equipaments.

L’espectacle “Likes” aquest
divendres al Teatre Municipal
Divendres 14 de febrer a les 20.30 h al Teatre
Municipal es representarà l’espectacle Likes amb
coreografies de Núria
Guiu, Esther Freixa i Sònia Gómez sota la direcció de Núria Guiu.
Likes parteix de l’anà-

Espectacle Likes

lisi de dos fenòmens molt
populars a Youtube; el cover dance i els tutorials i
vídeos sobre les diferents
tècniques de ioga, les
quals han sorgit i s’han
difós massivament a través de les xarxes socials
durant els últims anys.
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Anuncis breus classificats
TREBALL

-----------------------------------PROFESSORA nativa
dóna classes particulars d’anglès. Possibilitat de fer classes
de conversa, en grups
reduïts o bé en classes
particulars. Informa’t
ja, sobre els horaris
disponibles. Raó telèfon: 650422582.
----------------------------------SE OFRECE chica para
limpiar pisos, casas,
escaleras y también
planchar. Con buenas
referencias y experiencia. Persona seria y
responsable. Interesados llamar al teléfono:
642428457.
-----------------------------------

REPASSOS d’anglès,
en estudiants de Primària, ESO i Batxillerat. Raó: 698383277.
-----------------------------------

IMMOBLES

-----------------------------------A CAMARASA es ven
terreny a peu de carretera. Rústic, amb
reg, dos parcel·les
(aprox. 10.000 m2 cada
una). Raó telèfons:
973446011-629725009.
-----------------------------------OCASIÓ, pis en venda,
zona del CAP de Balaguer. Amb cuina, menjador, 1 bany, 2 habitacions. Raó: 973450555.
-----------------------------------

OPORTUNITAT casa
en venda a Os de Balaguer, de 166 m2. Està
reformada, amb quatre habitacions. Preu
econòmic. Interessats trucar al telèfon:
651931719.
------------------------------------

VARIS

-----------------------------------ASESORAMIENTO
técnico para negocios de hotelería,
en dirección ventas,
dirección compras,
actualizaciones de
negocio, trabajo en
equipo, etc... Telefono: 628132019.
-----------------------------------

VENC CARAVANA TEC
Tour 400 TK, quatre
places, dos ambients
(lliteres de 90 cm i
llit de matrimoni 135
cm, convertible amb
menjador). Any 2002.
Restaurada al 2017.
Equipada amb estabilitzador Alko AKS 3004,
mover, rodes i amortidors nous. Claraboies
noves, portabicis Fiama (2 bicis), calefacció
Truma, instal·lació de
gas revisada i garantida. Guardada sempre
en garatge. Raó telèfon: 620817088 (Trucar
a partir de les 21 h
vespre). Abstenir-se
curiosos.
-----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per posar anuncis
en aquesta secció
de breus classificats,
adreceu-vos a les nostres oficines del c/ Sant
Lluís, 36-38 entresol de
Balaguer. També podeu contactar per telèfon al 973448273 o bé
visitant el web: www.
grocdigital.com on trobareu tota la informació. També ens podeu
enviar un formulari de
contacte.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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
DISPENSARI MÈDIC
973 181 181
-------------------------------------------------------------------------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- C. Barcelona, 10 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
M. JOSÉ MAS LACRUZ

973424151

------------------------------------------------------------------LES AVELLANES
RÚBIES PRAT, NÚRIA

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 10/01/2020.

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 (8)
19.46 (3)
19.21 (7)
21.46 (6)

BALAGUER
08.15
11.15
14.07
16.22
16.37
20.07
20.53
20.28
22.53

(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 6 de febrer
a les 8 de la tarda del 13 de febrer
DOLSET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 13 de febrer
a les 8 de la tarda del 20 de febrer
SALA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 20 de febrer
a les 8 de la tarda del 27 de febrer
MARCH

DEMANI’NS
PRESSUPOST

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
19.43
20.29
20.33
21.19
22.09
22.28
23.19

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

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
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)
19.17 (8)
20.03 (4)
20.07 (8)
20.53 (3)
21.43 (7)
22.02 (2)
22.53 (6)

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
“
07.30
“
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
“

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 dv.
dissabtes
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.

SORT.
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

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

CALENDARI
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
dissabte i diumenge
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 diumenge
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
web: www.alsa.es . Actualitzat el 10/01//20209.
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