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Sumari

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

En Portada
Tornem a les bústies

 Durant 32 anys hem estat a les cases de Balaguer 
i comarca de manera ininterrompuda a través de les 
vostres bústies, tot i que en aquests anys ha passat 
de tot, des de riuades a grans gelades d’hivern.
 Ha hagut de ser un animal petit, un virus, qui 
ha aconseguit que el GROC no sigui puntual cada 
quinzena, però afortunadament aquesta setmana 
tornem a ser al vostre costat.
 No sé si ens ha quedat alguna lliçó, però com a 
mínim hem rebut l’avís.
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# L’àrea d’esports de la Paeria enceta una nova etapa en la desescalada
Està previst que en breu s’informi a tots les usuaris i abonats de les activitats municipals i als responsables 
dels clubs locals, de les mesures que s’aniran prenent en base a les mesures de desconfinament

# L’Associació de Comerciants ACB intenta reactivar el comerç de la ciutat
A partir d’ara es començarà amb la que havia de ser la campanya comercial de la Setmana del Comerç

>>BALAGUER
# La Paeria presenta dos iniciatives per gaudir del turisme a Balaguer 

A causa del Covid-19 augmenta la demanda de turisme interior, per 
això es presenten aquestes noves propostes

# “Posat la gorra” de Balaguer, canvia la data pel proper 11 d’octubre
Inicialment estava prevista pel passat dia 10 de maig

>>COMARCA
# La Comarkalada ajorna la seva XV edició de Térmens fins a 2021

L’edició d’aquest any tenia previst celebrar els seus primers 15 anys 
de trajectòria amb una programació carregada de sorpreses.

# Olicastelló un any més en el Top100 de la guia de millors olis del món 
Aquest cop convertint-se en l’oli més puntuat de Catalunya amb un 91/100

>>CULTURA / OCI
# 10 alumnes de Lleida arriben a la final del concurs literari “Amic-Ficcions “

El  concurs va  tancar  la dotzena  edició  el  passat  31 de març amb  
una participació  de  3.660  alumnes de 277 centres educatius

# Presentació del nou directori empresarial i comercial de Balaguer
Els interessats poden fer la inscripció a través del web de la Paeria

#  L’Oficina Jove de la Noguera reconverteix el curs d’ACTIC en online 
Fins ara era presencial, deixarà de ser-ho ocasionalment per convertir-se 
en una formació telemàtica com a resposta a la pandèmia del Covid-19

#  Iter5 ha engegat la Lliga Ponent Virtual des del diumenge 2 de maig
La proposta naix a partir de la situació de confinament en què ens trobem 
i que ha provocat que s’hagin hagut de suspendre nombroses proves

# FGC recupera el 100% de la línia Lleida-La Pobla a partir del dilluns 18 de maig 
La tornada a la normalitat a la línia Lleida-La Pobla es farà aplicant totes les mesures higièniques i de prevenció 
que FGC ha anat adoptant des de l’inici d’aquest episodi, seguint allò establert en el seu Pla de contingència 

# La empresa Llet Nostra ha fet una donació a Àgape Aliments Solidaria de la Noguera
La donació consisteix en  600 litres de llet i 220 vasets de postres làctics, com ara Cremes Catalanes i Els Músics 

# Els Mossos d’Esquadra donen recomanacions sobre els fraus a internet durant el COVID-19
En aquests moments en què tots incrementem l’ús de la missatgeria instantània i/o dels correus electrònics s’ha produït 
alhora un increment d’estafes de pesca de credencials (phishing) i programari maliciós (ransomware)

#  Saüc forma part del disc “Strats” un recopilatori de grups de Ponent
L’objectiu és potenciar la bona línia de treball donant suport a l’escena cultural vinculada a la producció musical
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La Paeria presenta dos iniciatives per 
gaudir del turisme familiar a Balaguer

 La Paeria de Balaguer 
presenta dos iniciatives enfo-
cades al turisme familiar sota 
la marca Balaguer en família. 
Es tracta de dos recorreguts 
per la ciutat, dos jocs de 
pistes sota el lema: “Els tre-
sors perduts” i “Ens fem una 
selfie” que busquen apropar 
els elements patrimonials i la 
història de Balaguer als més 
petits. Els fulletons per realit-
zar els recorreguts i esbrinar 
els misteris que s’amaguen 
darrera les diferents pistes 
es podran trobar a l’Oficina 
de Turisme de Balaguer quan 
aquesta reobri al públic (pla-
ça dels Comtes d’Urgell, 5).
 La primera d’aquestes 
dos iniciatives, “Els tresors 
perduts”, té una durada 
aproximada de dues hores 
i es tracta d’un recorregut, 
a través de pistes, pels mo-
numents més emblemàtics 
de la ciutat. De monument 
a monument les nenes i 
nens, acompanyats dels 
grans, recorreran els carrers 
del centre històric passant 
per la plaça del Mercadal, 
el carrer Major, el carrer del 
Torrent i visitant espais tan 

emblemàtics com el Castell 
Formós, el Sant Crist o el Pla 
d’Almatà. Un cop resolts tots 
els misteris els exploradors 
i exploradores trobaran la 
paraula clau que soluciona 
el darrer de tots els enigmes 
posant punt i final a aquest 
primer recorregut. 
 La segona proposta, “Ens 
fem una selfie”, té una dura-
da aproximada d’una hora 
i mitja i busca una major 
complicitat i participació de 
la ciutadania i del turisme 
en les xarxes socials que 
donen a conèixer la cultu-
ra i el turisme a la ciutat. 
Les persones participants 
hauran d’esbrinar diversos 
monuments balaguerins a 
través d’imatges i pistes i, 

Recorregut per Balaguer

un cop localitzats, fer-se una 
selfie utilitzant els hashtags 
#ensfemunaselfie #turisme-
balaguer i #somriuBalaguer 
i etiquetant els comptes de @
TurismeBalaguer i @Cultura-
Balaguer. Cada tres mesos es 
sortejaran premis entre tots 
els participants. 
 La iniciativa Balaguer 
en família, endegada per la 
Paeria de Balaguer, pretén 
donar a conèixer la història 
de la ciutat i diferents curio-
sitats d’una maner atractiva 
i diferent. Les dues propostes 
que s’han presentant sorgei-
xen de la voluntat d’ampliar 
les activitats que Balaguer 
ofereix al turisme familiar i 
d’acostar a aquest segment 
turístic la important oferta 
cultural, patrimonial i natural 
de la ciutat.
 La idea i creació dels 
continguts de les activitats 
es van realitzar gràcies al 
projecte Turisme Familiar 
que va permetre la contracta-
ció d’una tècnica durant sis 
mesos. El projecte va estar 
subvencionat pel Servei Pú-
blic d’Ocupació de Catalunya 
en el marc del Programa de 
suport als territoris amb ma-
jors necessitats de reequilibri 
territorial i social: projecte 
Treball als barris. 

 L a  C o m i s s i ó 
organitzadora del Posa’t 
l a  G o r r a  B a l a g u e r, 
c o n j u n t a m e n t  a m b 
AFANOC Lleida i  la 
Paeria de Balaguer, ha 
pres la decisió d’ajornar 
novament, per segona 
vegada, la festa solidària 
del càncer infantil  i 
traslladar-la al diumenge 
11 d’octubre.
 Inicialment estava 
p r e v i s t a  p e l  1 0  d e 
maig i es va traslladar 
al 21 de juny, una data 
en la qual,  donades 
les circumstàncies de 
pandèmia actual, no 
seria possible celebrar 
la festa en el format 
habitual. I és, precisament 
per això, per poder-la 
celebrar com cada any, 
amb totes les activitats 
previstes i amb el major 
nombre de participants 
possible, que des de la 
comissió organitzadora 
han traslladat aquest 
esdeveniment solidari 

L’Organització del Posa’t la Gorra 
Balaguer canvia de nou la data 
pel proper 11 d’octubre

La Gorra d’aquest any

al mes d’octubre. Tot 
plegat amb la intenció de 
poder continuar recaptant 
diners pels nens i nens 
que pateixen càncer amb 
dos objectius clars: ajudar 
a sufragar les depeses 
de la casa dels Xuklis i 
els diferents serveis que 
l’Associació AFANOC 
ofereix als afectats i 
recaptar diners per a la 
investigació.
 Les inscripcions per 
participar-hi continuen 
obertes a la pàgina web 
posatlagorrabalaguer.cat. 
 El Posa’t la Gorra 
B a l a g u e r  c e l e b r a r à 
enguany la cinquena 
edició amb una àmplia 
oferta d’activitats per a 
grans i petits.  Una de les 
novetats per aquest any, 
és una major implicació 
de les escoles i, per aquest 
motiu, el Bosc del Somnis 
girarà enguany entorn al 
món del cinema, un àmbit 
pedagògic, visual i molt 
dinàmic.

Presentació de la nova campanya de tursime

A causa del Covid-19
augmentarà el turisme 
d’interior per això la
Paeria presenta
aquestes propostes

“Els tresors perduts” i “Ens fem una selfie” les dos 
propostes per gaudir de la ciutat de Balaguer
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 Ferrocarri ls de la 
Generalitat de Catalunya 
(FGC) recuperarà el 100% 
del servei a la línia Lleida-
La Pobla aquest dilluns 18 
de maig, coincidint amb 
l’inici del desconfinament 
gradual  de la  regió 
sani tàr ia  de L le ida. 
D’aquesta manera, les 
circulacions i els horaris 
a la línia tornaran a ser els 
que hi havien abans del 
dissabte 21 de març, quan 
FGC va adaptar el servei 
als requeriments de les 
autoritats sanitàries i de la 
mobilitat pel coronavirus 
i va adaptar l’oferta de la 
línia a un 50% del servei 
habitual.
 Pel que fa a la recupe-
ració del servei cal tenir 
en compte que el tram 
comprès entre les estaci-
ons de Balaguer i La Pobla 

FGC recupera el 100% de la 
linia Lleida-La Pobla a partir 
d’aquest dilluns 18 de maig

Estació de trens de Balaguer

de Segur es continuarà 
realitzant amb autobús 
com a conseqüència dels 
treballs de reparació de 
la unitat de tren malmesa 
durant el temporal ‘Gloria’ 
del mes de gener. Aques-
tes treballs s’han vist 
afectats per les limitaci-
ons imposades per l’estat 
d’alarma pel coronavirus i 
la previsió és que la unitat 
torni a estar en servei la 
segona quinzena de juliol.
 La tornada a la norma-
litat a la línia Lleida-La Po-
bla es farà aplicant totes 
les mesures higièniques 
i de prevenció que FGC 
ha anat adoptant des de 
l’inici d’aquest episodi, 
seguint allò establert en 
el seu Pla de contingència 
per minimitzar el risc d’in-
fecció entre les persones 
usuàries i el personal.

Les escoles de Balaguer estan amb
període de preinscrpcions fins el 22

 Fins el divendres 22 de 
maig es du a terme la pre-
inscripció escolar per als 

ensenyaments de primer 
i segon cicle d’educació 
infantil, educació primària 

i educació secundària obli-
gatòria. Enguany, a causa 
del Covid-19, les preinscrip-
cions es faran online. A part, 
les famílies que no ho pu-
guin fer telemàticament, del 
19 al 22 de maig es podran 
fer presencials, demanant 
cita prèvia al centre escollit.
 Les escoles de Balaguer 
s’han hagut d’adaptar i cada 
una d’elles ha optat per 
diferents mètodes perquè 
els interessats poguessin 
rebre informació, a partir de 
vídeos explicatius, imatges, 
díptics que es poden trobar 
a les seves respectives pà-
gines webs.

L’Escola Pia ha fet unes portes obertes virtuals

La Paeria ja ha acabat el repartiment de 
les mascaretes per la població

 El repartiment va acabar 
el passat dimecres dia 13 i 
en total s’han repartit 15.000 
mascaretes quirúrgiques i 
2.200 amb teixit homologat i 
certificat en laboratori desti-
nades als més petits.
 L’actuació s’ha fet per 
complementar el reparti-
ment de mascaretes per part 
de l’Estat i la Generalitat. La 
Paeria demana l’ús de les 
mascaretes per evitar possi-
bles contagis quan s’estigui 
amb contacte amb altra gent.Repartiment de mascaretes per Balaguer
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La Paeria de Balaguer es prepara per 
l’obertura d’alguns equipaments
 La Paeria de Balaguer 
recupera alguns dels serveis 
que s’havien suspès com 
a mesura preventiva per la 
pandèmia del Coronavirus 
a partir d’aquest dilluns 18 
de maig, coicidint amb l’en-
trada a la fase 1 de la regió 
de Lleida. 
 El retorn a l’atenció 
presencial a la paeria serà 
gradual mentre s’habiliten 
els espais de treball amb la 
instal·lació de mampares en 
alguns serveis d’atenció al 
púbic, tot i que es continuarà 
prioritzant l’atenció telefòni-
ca i digital.
 Pel que fa a equipaments 
municipals, la Biblioteca 
municipal, podria obrir l’1 de 
juny només per al servei de 
recollida de llibres en prés-
tec amb cita prèvia i s’estan 
estudiant tots els protocols 
de seguretat. El Museu de la 
Noguera i l’Oficina de Turis-
me ubicada al mateix edifici 

es podrien obrir el 15 de juny 
coincidint, a més, amb la 
campanya de Turisme Fa-
miliar. En el cas del Centre 
d’Interpretació de l’Or, falten 
concretar els protocols per a 
la seva obertura al públic al 
tractar-se d’un equipament 
amb unes característiques 
molt particulars.
 També continuarà tancat 
el Casal Lapallavacara, on 

queden ajornats tots els 
tallers i cursos. Continuaran 
tancats el Cinema Balaguer 
i continuaran suspesos tos 
els ensenyaments presenci-
als dependents de la Paeria, 
com les llars d’infants mu-
nicipals, l’escola de dansa 
La Xemeneia i l’Escola de 
Música, la piscina coberta 
municipal, el pavelló 1r d’oc-
tubre i el pavelló del Molí de 
l’Esquerrà (a excepció dels 
casos que s’expliquen a la 
propera notícia de l’Àrea 
d’Esports). 
 La resta de serveis com 
jardineria, la brigada munici-
pal, serveis d’escombraries 
i neteja continuen realitzant 
tasques a la ciutat,  com 
els tractaments de desin-
fecció d’espais per evitar la 
propagació del coronavirus 
covid-19. El mercat setmanal 
continuarà oferint només 
parades destinades a l’ali-
mentació.

 D e s  d e  f a  u n s 
alguns dies, comerços 
i negocis de la ciutat 
de Balaguer han tornat 
a la seva activitat. A 
tot això, l’Associació 
de Comerciants ACB 
Balaguer,  ha activat 
una sèrie de consells i 
mesures per ajudar als 
establiments adherits en 
la seva reobertura.
 A part i r  d ’ara  es 
començarà amb la que 
havia de ser la campanya 
comercial de la Setmana 
del Comerç (a finals de 
març) i que amb  l’estat 
d’alarma pel Covid-19 
no es va poder dur a 
terme. “Tu ens dones 
Vida” era una proposta de 
l’Associació per activar el 
comerç de la ciutat, amb 
diferents activitats pels 
seus clients.
 Una reobertura que 

L’Associació de Comerciants ACB 
Balaguer intenta reactivar el 
comerç local de la ciutat

Campanya “Tu ens dones vida”

els establiments han 
preparat amb totes les 
mesures necessàries, 
pensant en la seguretat 
de tots i amb moltes 
ganes de poder tornar a 
veure als seus clients.
 Des d’aquest passat 
dilluns 18 de maig, el 
90% dels establiments 
de la ciutat ja ha obert les 
seves portes, i s’espera 
que amb l’activació de la 
Fase 1, hi hagi moviment 
comercial per intentar 
augmentar l’economia 
local i de proximitat, 
desprès d’aquests dos 
mesos.
 J a u m e  C a n y a d a , 
president de l’Associació 
fa una crida a la ciutadania 
perquè ara més que mai 
compri al comerç de la 
ciutat, fent cita a la seva 
campanya “Tu ens dones 
vida”.

Biblioteca Municipal

Casal Lapallavacara
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L’Àrea d’Esports de la Paeria enceta 
una nova etapa en la desescalada

 Des d’aquest proppas-
sat dilluns 18 de maig la re-
gió sanitària de Lleida entra 

en la fase 1 de desescalada 
i amb aquesta la Paeria ini-
cia una nova etapa de des-

Rocòdrom

confinament en els seus 
equipaments esportius 
municipals; en base a les 
normatives i protocols es-
tablerts des del Govern cen-
tral en aquesta nova fase 
es posaran en marxa dos 
espais esportius que coin-
cideixen en l’equipament 
municipal del pavelló del 
Molí de l’Esquerrà, l’espai 
de rocòdrom, un equipa-
ment compartit en la gestió 
amb la secció d’escalada 
del Centre Excursionista i 
també el Centre Esportiu 
de l’Associació Piragüista 
de Balaguer que ocupa el 
mateix equipament.
 Les mesures seran, en 
primer lloc el distancia-
ment dins de l’equipament 
i en segon lloc les mesu-
res d’higiene i seguretat, 
per aquest motiu l’equip 

Des d’aquest dilluns 18 de maig i coincidint amb 
l’entrada de la Fase 1, s’obre una nova etapa de
desconifinament pels equipaments esportius

de manteniment de l’àrea 
d’esports ha preparat me-
sures provisionals dins 
l’espai, entre d’altres: la 
circulació dins del mateix 
equipament, la cita prèvia 
en l’assistència per evitar 
confluència innecessària 
d’usuaris/es, la solució 
hidroalcohòlica a l’abast 
dels usuaris, la parcel·lació 
de l’espai per mantenir 
les condicions de distan-
ciament, el tancament de 
vestidors, la desinfecció 
periòdica de l’equipament, 
l’atenció d’higiene i de-

sinfecció a material d’ús 
comú, entre altres exigèn-
cies que hauran de complir 
els/les abonats, però en 
especial destacar la reduc-
ció en l’aforament de cada 
un dels espais per tal de 
garantir el distanciament.
 Està previst que en breu 
s’informi a tots les usuaris 
i abonats de les activitats 
municipals i als responsa-
bles dels clubs locals, de 
les mesures que s’aniran 
prenent en base a l’avenç 
de les corresponents fases 
del desconfinament.Pavelló del Molí de l’Esquerrà
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 Llet Nostra ha fet 
donació de 600 litres de 
llet i 220 vasets de postres 
làctics, com ara Cremes 
Catalanes i Els Músics 
(fruita seca amb mel i 
mató) a Àgape Aliments 
Solidaris de la Noguera 
que ha vist augmentar les 
peticions d’ajut un 38% 
més des del confinament. 
 Josep Lluís Bonet, 
director de Serveis Socials 
del Consell Comarcal de 
la Noguera, va rebre la 
donació de la mà de Miquel 
Piqué, ramader de Llet 
Nostra de Vallfogona de 
Balaguer.
 M i q u e l  À n g e l , 
considera que és una 
obligació ajudar als qui 
ho necessiten amb el que 
cada ú pot aportar. Per 
això, des de l’inici de la 
pandèmia, Llet Nostra 
va intensificar les seves 

L’empresa Llet Nostra ha fet una 
donació a  Àgape Aliments
Solidaris de la Noguera

Donació de Llet Nostra a Àgape

donacions de productes 
a centres hospitalaris per 
ajudar-los a cobrir les 
necessitats d’alimentar al 
gran nombre de malalts 
de covid-19 ingressats i als 
sanitaris.
 Ara, el seu suport 
es centra a entitats que 
reparteixen aliments  a la 
població necessitada, com 
ara als Bans dels Aliments, 
Creu Roja i Caritas.
 Ara fa 10 anys que el 
Consell Comarcal de la 
Noguera juntament amb 
Càritas Urgell i Creu Roja 
la Noguera van crear un 
banc d’aliments per donar 
cobertura a la comarca, 
anomenat ÀGAPE Aliments 
Solidaris de la Noguera, 
que distribueix aliments 
a diverses famílies amb 
pocs recursos econòmics 
dels 30 municipis de la 
comarca.

Enguany Térmens havia de celebrar la Comarkalada

La Comarkalada ajorna la seva XV
edició de Térmens fins al 2021

 La  XV edició de la Co-
markalada, prevista inici-
alment pel proper 17 d’oc-
tubre a Térmens, s’ajorna 
fins a l’any vinent en una 
data encara per determinar.
 L’Oficina Jove del 
Consell Comarcal de la 
Noguera, l’Ajuntament 
de Térmens i l’associa-
ció de joves Konjovent de 
Térmens, organitzadors 
aquest any de la Trobada 
Jove de la Noguera, han 

decidit posposar-la a causa 
de les mesures decretades 
per la crisi sanitària deri-
vada de la pandèmia de la 
Covid-19. 
 L’edició d’aquest any de 
la Comarkalada tenia pre-
vist celebrar els seus pri-
mers 15 anys de trajectòria 
amb una programació es-
pecial carregada de sorpre-
ses. Els caps de cartell del 
concert de nit ja estaven 
confirmats i el programa 

d’activitats previstes du-
rant tota la jornada diürna 
es trobava en fase de con-
creció. Tot i l’anunci de la 
cancel·lació, l’organització 
ha assegurat que la prope-
ra edició de la Comarkala-
da, prevista per al 2021, es 
celebrarà igualment a Tér-
mens i que, de cara a l’any 
següent, la població que 
acollirà la Trobada Jove 
serà Cubells, tal com ja es 
va avançar l’any passat. 
 Aquesta festa, es tras-
llada cada any a un muni-
cipi diferent de la Noguera, 
amb la intenció de poten-
ciar l’equilibri territorial, la 
cohesió social i la relació 
entre el jovent de tots els 
pobles de la comarca. 

L’organització ha
acordat ajornar la festa 
del jovent de la comarca 
per celebrar-la l’any 
vinent

OliCastelló un any més en el #TOP100 
de la guia dels millors olis del món
 Un any més OliCaste-
lló aconsegueix estar en el 
#TOP100 de la guia on hi 
formen part els millors olis 
del món, aquest cop des del 
cim més alt, convertint-se en 
l’oli més puntuat de Catalunya 
amb un 91/100.
 Varis experts en oli d’oliva 
verge extra el cataloguen com 
un Aove en boca que comen-
ça amb una entrada suma-
ment dolça i extremadament 
equilibrat, amb un toc amarg i 
picant, a més d’una intensitat 
lleugera.
 El seu retronasal recorda 
a la fruita i oliva fresca, i és 
excepcional en el seu conjunt, 
aquest suc d’oliva persistent, 

harmònic i molt elegant.
 OliCastelló dóna les grà-
cies a totes les persones que 
han fet possible la continuitat 

Un nou guardó per la marca OliCastelló

d’aquesta marca, apreciant 
la qualitat del seu or líquit i 
la confiança que els hi han 
demostrat dia rere dia.

P U B L I R E P O R T A T G E
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Els Mossos d’Esquadra donen una sèrie 
de consells sobre els fraus a internet
 Actualment ens trobem 
immersos en una situació 
excepcional sense precedents 
que ha motivat l’ús obligatori 
de la xarxa Internet, i l’ús d’un 
ampli ventall d’aplicacions 
informàtiques encaminades 
a facilitar les comunicacions 
amb altres persones, físiques 
o jurídiques, per tal d’establir 
relacions d’àmbit comercial 
o personal. Aquest nou pa-
radigma però, ha potenciat 
una delinqüència molt més 
tècnica i vinculada al món dels 
sistemes informàtics.
 En aquests moments en 
què tots incrementem l’ús de 
la missatgeria instantània i/o 
dels correus electrònics s’ha 
produït alhora un increment 
d’estafes de pesca de creden-
cials (phishing) i programari 
maliciós (ransomware) rela-
cionades amb la cerca d’in-
formació COVID-19 per mitjà 
d’aquests i altres canals.
 L’objectiu dels ciberdelin-

qüents amb aquestes cam-
panyes és obtenir les creden-
cials d’accés corporatives 
i/o financeres dels usuaris, o 
xifrar la informació d’usuaris 
i organitzacions per sol·licitar 
una recompensa econòmica 
posterior.
 Els canals utilitzats, són: 
Internet, missatgeria instantà-
nia (WhatsApp i altres aplica-
cions), correu electrònic... Les 

tècniques que utilitzen, són 
amb correus electrònics amb 
adjunts maliciosos de tipus 
ransomware, troians, malwa-
re, etc. Amb la distribució 
d’aplicacions mòbils per fer un 
seguiment de la malaltia. Amb 
enllaços a pàgines web amb 
informació i/o seguiment en 
relació COVID19 amb progra-
mari (software) maliciós. Fraus 
demanant diners i donacions. 
Missatges de text amb suplan-
tació d’entitats financeres. 
S’identifiquen com a organis-
mes oficials i/o empreses de 
serveis conegudes per intentar 
donar més fiabilitat.
 Les motivacions que utilit-
zen, són la informació actualit-
zada de la crisis sanitària CO-
VID-19. Protocols d’actuació 
davant COVID-19.  Solucions, 
remeis i vacunes relacionades 
amb COVID-19. Ofertes de ser-
veis /descomptes relacionats 
amb les noticies aparegudes 
en premsa sobre COVID-19.

Imatge de possible estafa a internet

Imatge de possible estafa a internet

 Per evitar ser víctima 
de qualsevol  estafa 
que hi ha per internet, 
s’ha d’estar molt alerta 
alhora de navegar i obrir 
segons quines pàgines o 
descarregar arxius.
 Augmenteu l’atenció 
a l s  m i s s a t g e s  q u e 
us arriben per correu 
electrònic i/o serveis de 
missatgeria instantània 
sobre COVID-19.
 En cas que rebeu un 
missatge que no esperàveu 
i  que us convida a 
descarregar o accedir a un 
enllaç, eviteu clicar aquest 
enllaç o obrir/descarregar 
els documents.
 Descarrega-se només 
aplicacions de fonts oficials 
(App Store, Google Play, 
etc..). Avalueu abans 
de clicar l’enllaç o de 
descarregar un fitxer adjunt 

Aquestes recomanacions ens 
faran estar alerta per no ser 
víctimes de fraus

Caserna dels Mossos d’Esquadra Balaguer

d’un correu electrònic, 
missatge de text, etc...
 A part també podeu 
contrastar la informació, 
utilitzant fonts oficials.  No 
fer difusió de continguts no 
contrastats. No compartir 
informació que pugui 
provocar alarma social.
 Consulteu mitjans 
oficials per contrastar la 
informació que rebeu: 
Protecció Civil, Malalties 
emergents. Informació 
sobre el nou coronavirus 
a l  C a n a l  S a l u t  d e l 
Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya. 
Informació sobre el brot 
de la malaltia COVID-19 al 
portal de la Organització 
Mundial de la Salut 
(OMS) (WHO, en anglès). 
Canals oficial dels Mossos 
d’Esquadra (Twitter, 
facebook, instagram, etc..).  



13<<C U L T U R A

10 alumnes de Lleida arriben a la final 
del concurs literari “Amic - Ficcions”
 La  dotzena  edició  del  
concurs  literari AMIC-Ficci-
ons  ha  presentat  ja  el  seu  
llistat  de finalistes. 
 De  les  més  de  1.500  
històries  publicades durant  
el  termini  del  concurs,  el 
jurat, format per persones 
vinculades al món literari 

i de l’educació, ha selec-
cionat 9 relats de 10 joves 
de Lleida, d’entre els 88 
alumnes de 21centres edu-
catius que s’han presentat 
en aquest territori.
 En total, s’han seleccio-
nat 172 grups finalistes: 109 
de Catalunya i Catalunya 

Imatge del cartell del concurs

Nord (155 joves),  34  del  
País  Valencià  (59  nois  
i  noies),  22  de  les  Illes  
Balears  (27  alumnes),    5 
grups de la Franja de Ponent 
(6 alumnes) i 2 d’Andorra (5 
joves).
 El  concurs literari  juve-
nil AMIC-Ficcions, l’aven-
tura de crear històries,  va  
tancar  la dotzena  edició  
el  passat  31  de  març  
amb  una participació  de  
3.660  alumnes de 277 cen-
tres   educatius diferents.  
Aquesta activitat de foment 
de l’escriptura i la lectura en 
català entre els joves (d’en-
tre 14 i 18 anys)  a través de 
la xarxa torna a comptar 
amb el suport de la Fun-
dació Carulla i la Direcció 
General de Política Lingü-
ística de la Generalitat de 
Catalunya.Els  lliuraments  

de  premis  està  previst  
que  es  realitzin  durant  el  
mes  de  juny,  però encara  
falta  determinar  el  format 
d’aquests actes. A partir de 
com evolucioni la crisi sani-
tària del coronavirus i el pla 
estatal de transició cap a la 
normalitat, l’organització 
d’AMIC-Ficcions  definirà  
definitivament  quan  i  com  
es  desenvoluparan  els  res-
pectius actes de lliuraments 
de premis. Enguany, el pre-
mi per a la millor història 
serà un iPhone o una Play 
Station per a cada membre  

del  grup  guanyador,  i  la  
segona  millor  història  
es  guardonarà  amb  un 
smartphone també per a 
cada integrant de l’equip. 
Els premis territorials, per 
a les millors històries de 
cada vegueria, rebran un 
smartphone o uns auri-
culars sense fil. També es   
premiarà   al   professor/a   
més   motivador/a   de cada   
territori,   que   serà guar-
donat  amb  una  estada  de  
2  dies  per  a  2  persones  
amb  sopars  i/o  esmorzars 
inclosos.Finalistes de l’any passat
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Baba Dúnia viu en un 
poblet de l’anomenada 
zona d’exclusió de Txernò-
bil, un poblet que ja no hau-
ria d’existir. Mentre tothom 
a la resta del món es preo-
cupa per l’origen de les frui-
tes i les verdures que men-
gen i d’on venen els vents i 
els núvols que els envolten, 
ella, una dona gran i exin-
fermera, torna a casa per 
reconstruir la seva vida a la 
terra de ningú. Hi ha altres 
antics veïns que també han 
tornat a aquell paratge. Hi 
ha aigua al pou, electricitat 
els dies bons i mengen hor-
talisses conreades als horts 
dels seus jardins. Però ales-
hores, un estrany arriba al 
poble i la petita comunitat 
veurà amenaçada la seva 
existència.
 Alina Bronsky, amb una 
escriptura potent, poètica, 
plena d’enginy i de sensi-
bilitat, ens regala una his-
tòria fascinant sobre una 
dona que troba el seu pa-
radís en la vellesa. Fuig del 
dramatisme i amb un punt 
d’humor, i signa un reconei-
xement magnífic a aquelles 
persones que van desafiar 
les autoritats per reconstru-
ir el que havia estat el seu 
poble.
 La novel·la ha estat tra-
duïda a 13 idiomes.

 A primer cop d’ull, 
l’atrafegada i poc con-
vencional protagonista 
d’aquesta novel·la és en 
el camí de la felicitat. Fa 
recerca per obtenir un 
prestigiós doctorat en 
química orgànica a Bos-
ton que farà que els seus 
pares immigrats xinesos 
n’estiguin orgullosos (o 
si més no satisfets) i té 
un un nòvio brillant, tam-
bé científic, que l’adora i 
li acaba de proposar que 
es casin. Però bé –ja ho 
dèiem- això és només a 
primer cop d’ull...
 Insòlita des de la pri-
mera pàgina, Química va 
ser una de les sorpreses 
més fresques i elogiades 
del 2017 als EUA. 
 Una història explica-
da d’una manera única, 
que fa gala d’un equilibri 
precís de gravetat i hu-
mor. Un enfilall de pen-
saments, diàlegs i situa-
cions breus, una cadena 
de dubtes i de cerca de 
respostes. La narradora 
intenta entendre’s a ella 
mateixa per entendre els 
altres i entendre també 
el món. I per aconse-
guir-ho, observa.
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L’últim amor de Baba 
Dúnia
Autor: Alina Bronsky
Gènere: Novel·la

 Què tenien en comú 
Picasso, Monet i Georgia 
O’Keefe? Exacte: tots tres 
van ser grans artistes… i 
grans amants dels gats. 
Ara, de la mà (o de l’urpa) 
de 21 gats experts en art, 
aprendràs a distingir els 
moviments pictòrics més 
importants de la histò-
ria. Il•lustrats de manera 
única i divertida i orde-
nada cronològicament, 
coneixeràs el sorprenent 
gat cubista, el refinat gat 
rococó, el gat surrealista 
i dalinià, el vistós gat art 
pop, el simbòlic gat bi-
zantí, l’enigmàtica gata 
Monna Lisa, l’elegant gat 
art-déco... Aquestes refe-
rències poden servir-nos 
per despertar l’interès 
dels nens i anar després 
a buscar més informació 
sobre aquests grans ar-
tistes i les seves obres, ja 
sigui en llibres, internet, 
museus que tinguem a 
prop.
 Uns textos molt encer-
tats, perquè encara que 
siguin rigurosos, no són 
gens agobiants d’infor-
mació tècnica. Aporten 
coneixement d’una mane-
ra amena que desperten  
la curiositat als petits lec-
tors. Una història de l’art 
de bigotis!

Química
Autor: Weike Wang
Gènere: Novel·la

Història de l’art en 21 
gats
Autor: Diana Wowles
Gènere: Infantil (+8)

Costarà que marxis

Ens prens sense parar,

aquella llibertat que diu el vers

que és una llibreria.

A llom de la salut, genet extrany,

cavalques esverat per tot arreu

anorreant  la vida,

somriures i costums,

dels grans i dels petits.

En cap dels nostres llibres hi diu res

d’aquesta llibertat.
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 Aquests dies, estem ve-
ient com el món s’enfronta 
a una amenaça desconegu-
da, un fet inèdit i devasta-
dor que està fent trontollar 
tots els sistemes establerts 
en la nostra societat. 
 Aquest impacte ens ha 
afectat a tots. Hem vist com 
els nostres pobles i ciutats, 
els carrers i les places, els 
equipaments i comerços, 
empreses, etc. s’han anat 
buidant per aturar la pro-
pagació del virus. Al costat, 
però, tenim els professio-
nals dels equips d’emer-
gències, sanitaris, policies, 
transport, neteja...i també 
un equip de professionals 
dels Serveis Socials que 
des del primer moment han 
fet possible que visquem 
aquest confinament de la 
millor manera possible.

Gràcies
Josep Lluís Bonet i Juárez, Director dels Serveis Socials del 
Consell Comarcal de la Noguera
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 La crisi del COVID-19 
ha posat en evidència la ne-
cessitat de l’impuls que cal 
donar als Serveis Socials a 
nivell de país.
 Consensuar polítiques 
econòmiques que enfor-
teixin la xarxa de Serveis 
Socials a nivell nacional, 
buscar consensos i equili-
brar el territori per tal que 
tots els ciutadans i les 
ciutadanes disposin del 
mateixos serveis amb qua-
litat i efectivitat, dotar de 
més serveis i recursos les 
àrees bàsiques de Serveis 
Socials, i empoderar els i 
les professionals, són les 
accions que cal posar en 
aquests moments damunt 
de la taula i prendre decisi-
ons.
 El país, la ciutadania 
demanen respostes ràpi-

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

 Quan vaig començar 
a escriure aquesta col-
laboració pel Groc estàvem 
a dos d’Abril, i sóc conscient 
de la meva ignorància de 
quan el podreu llegir. Ahir 
per no anar més lluny, vam 
veure per la TV al Sr. Minis-
tre Marlaska, que ens va 
deixar veure, que podria ser 
que l’estat d’Alarma i la con-
següent clausura o confi-
nament s’hagués d’allargar 
una altra vegada. Uns ma-
nen i nosaltres hem d’obeir. 
I com a bon espanyol i millor 
catalanet, hem arrufat el nas 
i mirar de buscar si tot ha 
estat fet a l’hora i bé. Ara he 
pensat que ja s’haurà d’es-
coltar qui ho dirà. Amb més 

d’una vintena de ministres 
i ministras, jo crec de pans 
als ulls n’hi hagut a dojo.
 Estàvem al Gener 
d’aquest any, i jo tenia un 
amic a Canàries de vacan-
ces. A  la mateixa isla (La 
Gomera), per aquells dies va 
estar ingressada una senyo-
ra que venia d’Alemanya, 
i es va escoltar per la TV 
d’alguna cosa no coneguda 
i sospitosa que n’era porta-
dora la tal senyora. No puc 
escriure si abans o desprès 
vam veure al Director de la 
OMS (Organització Mundial 
de la Salut), lloant a Xina per 
tots els mitjans que ficava 
en la lluita d’una epidèmia 
que podria convertir-se en 

una pandèmia. Aquí, entre 
canvis de cadira entre dones 
i homes i cadires noves que 
s’havien de comprar, i festes 
de tot caire per la alegria de 
dones. Reunions polítiques 
per parlar d’eleccions en 
dos autonomies. Concen-
tracions a Perpinyà del Ma-
ginet de la Canya, la gent no 
sabia on tenia la cama dreta 
i la butxaca esquerra, tan 
juntets tots estàvem. I vinga 
present que del futur ja em 
parlarem. Tot plegat ha anat 
avall; el Covid-19 s’ho a em-
portat.
 L’impacte l’hem de pagar 
tots. Les conseqüències po-
lítiques s’hauran de pagar. 
Les econòmiques s’hauran 
de pagar. Les particulars ja 
les anem pagant amb la pèr-
dua d’una llibertat, moltes 
vegades passada de rosca 
i que creiem era intocable. 

 Ja fa molts dies que, 
tristament, no ha estat 
possible escriure ni co-
municar-vos res de res. 
Exceptuant les activitats 
essencials i la frenètica 
tasca sanitària tot plegat 
ha estat com en “stand-
by”. Tothom hem viscut 
uns dies de latència es-
perant per tornar a la 
quotidianitat. 
Tot arriba.
 Avui que ja podem 
reprendre el contacte 
només volem dir-vos que 
som amb vosaltres. Som 
amb tots els que hagueu 
patit les conseqüències 
d’aquesta patacada. Tot 
el nostre ànim i suport 
per tirar endavant.
 També aprofitar 
aquest retrobament per 

Ens hauria de servir d’ense-
nyança. I jo no crec que tot 
el que ha passat no s’oblidi 
amb més rapidesa del que 
ha vingut. I els morts amb 
tot el que puguin significar 
de tristesa i d’absència i de 
carències que essen ben pa-
tents, seran oblidats. I fins 
Tots Sants ben sols queda-
ran.
 Si en algun moment po-
dia existir una voluntat de 
diàleg, avui es pot dubtar de 
que en un termini curt es pu-
gui materialitzar. Hi ha tot un 
Estat, del que som part, ferit 
econòmicament. I avui per 
avui aquesta Europa sens 
apareix dividida per dos 
formes d’entendre la vida, i 
aquí no ho entenem del tot 
potser per l’exemple que 
ens donen els polítics i el 
seu món que no és el nostre. 
No tenen credibilitat. Anem 

rodant i rodant creient que 
ballen la més meravellosa  
música.
 No cal trencar-se el cap 
ben poc hi podem fer. Algu-
nes de les coses que han 
passat han estat tota una 
lliçó pels que la vulguin 
aprendre. La Sanitat tan cri-
ticada ha estat tot un exem-
ple, em refereixo al personal 
en concret, el servei públic 
ha estat exemplar. I al final 
suposo que es tardarà molt 
de temps a oblidar-ho, enca-
ra que la memòria humana 
sols ser curta en l’agraïment. 
I penseu que han aguantat 
amb un tribut de vides la 
carència del més bàsic per 
la seva protecció i amb reta-
llades de sous que no es po-
dien entendre, mentrestant 
que altres no es retallen res, 
més encara se’ls augmen-
ten i se’ls fan vitalicis.

des, concretes i sòlides. 
Ara més que mai hem vist 
com de fàcil és fer tronto-
llar el sistema. Cal estar 
preparats i cal fer-ho entre 
tots.
 Com no pot ser de cap 
més manera, els i les pro-
fessionals dels Serveis 
Socials del Consell Comar-
cal de la Noguera estem 
preparats per assumir el 
repte i assumir els canvis 
en aquest nou futur que 
s’atansa. Seguim estant al 
costat de la nostra gent, 
amb professionalitat, amb 
constància, amb equitat i 
amb el convenciment de 
fer un sistema públic de 
serveis socials més proper, 
adaptat a les necessitats i 
als canvis, un sistema fort, 
de qualitat i àmplia cober-
tura, en definitiva un pilar 
bàsic de l’estat del benes-
tar.
 Gràcies a tots els pro-
fessionals i també als del 
meu equip!
(Article amb data 28-04-20)

El Centre Ecxcursionista de
Balaguer és amb vosaltres
Centre Excursionista de Balaguer
----------------------------------------------------------------------------------------------------

agrair a tothom, no cal fer 
cap llista, que ha estat a 
primera línia, amb esforç i 
dedicació, donant la cara 
per cuidar de la resta. 
 Els qui tresquem mun-
tanyes tenim experiència 
en això de coronar pics i 
sabem dels esforços ne-
cessaris per arribar-hi. No 
és aleshores quan la feina 
està acabada. Després cal 
baixar-ne amb garanties i 
seguretat. En això estem.
 Esperem, ja en el pro-
per Groc, informar-vos 
normalment de les nostres 
activitats tot convidant-vos 
a assolir plegats cims molt 
més agradables de coro-
nar.
 Ànims i gràcies a tot-
hom!!!!
------------------------------------------
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Saüc forma part del disc “Strats” un 
recopilatori de grups de Ponent
 Saüc, el grup Balaguerí 
de Rock dur i Metal alternatiu 
forma part del segon volum 
d’un disc recopilatori de mú-
sica amb diferents grups de 
Ponent, Estrats un producte 
de KM-0.
 Fidels a la filosofia del 
projecte, Estrats - Vol. II exem-
plifica el gran ventall d’estils 
i llenguatges que abraça la 
música actual a Ponent i 
compta amb bandes consa-
grades i bandes emergents, 
cadascuna amb la seva prò-
pia identitat, maduració i 
bagatge. 
 L’objectiu és potenciar la 
bona línia de treball donant 
suport a l’escena de proximi-

tat per impulsar el territori i el 
seu teixit cultural vinculat a la 
producció musical i generar 
accions d’apropament del 

Saüc

sector de la indústria musical 
en format de networkings de 
treball, així com de generar 
xarxa a nivell musical.

Curs ACTIC ofert per l’Oficina Jove

L’Oficina Jove de la Noguera reconverteix 
el curs d’Actic en una formació online

 L’Oficina Jove de la No-
guera ha posat en marxa un 
curs online de preparació per 
obtenir la certificació ACTIC, 
que fins ara era presencial, 
deixarà de ser-ho ocasional-
ment per convertir-se en una 
formació telemàtica com a 
resposta a la pandèmia del 
Covid-19. Els interessades 
han d’apuntar-se prèviament 
a la llista d’espera mitjançant 
el correu electrònic oficinajo-
ve@ccnoguera.cat per tal de 
formalitzar la inscripció.

 La Paeria de Balaguer, 
a  t ravés  del  Centre 
d’Empreses Innovadores 
i l’àrea de promoció i 
ocupació, presenta el 
directori empresarial, 
comercial i de serveis 
de Balaguer, un servei 
online i totalment gratuït 
que té com a objectiu 
donar a conèixer tota 
l’oferta comercial i de 
serveis de la ciutat. 
 Sigui quina sigui 
l’activitat que realitzin, 
tots els agents econòmics 
de la ciutat tenen la 
possibilitat d’anunciar-
se en aquest directori, 
d o n a n t  a  c o n è i x e r 
d’aquesta forma els seus 
serveis i/o productes de 
forma ràpida i accessible 
sobre el mapa de la 
ciutat, distribuïts en 
sectors segons la seva 

Presentació del nou directori
empresarial, comercial i de
serveis de Balaguer online

CEI de Balaguer

activitat, posant en valor 
la diversitat i qualitat que 
té la ciutat de Balaguer 
a  n i v e l l  c o m e r c i a l , 
empresarial i de serveis.
 E n  l a  s i t u a c i ó 
econòmica i social actual, 
on cal posar en valor el 
comerç i els serveis de 
proximitat, el Directori 
pot ser de molta utilitat, 
ja que els ciutadans de 
Balaguer podran visitar 
els establiments de la 
ciutat de forma virtual, 
i contactar directament 
amb e l ls  s i  a ix í  ho 
desitgen. 
 Tots els negocis de 
Balaguer que estiguin 
interessats en aparèixer 
en  aquest  Di rector i 
online poden fer la seva 
inscripció a través del web 
de la Paeria de Balaguer 
de forma gratuïta.
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Iter5 ha engegat la Lliga Ponent
Virtual des del diumenge 2 de maig

 La proposta naix a partir 
de la situació de confinament 
en què ens trobem des de fa 

un temps, i que ha provocat 
que s’hagin hagut de sus-
pendre o ajornar nombroses 

Un dels participants de la Cursa de la Nòria

proves de la Lliga Ponent, la 
competició de curses popu-
lars que gestiona Iter5. Una 
iniciativa, oberta i gratuïta, 
que té com a objectiu man-
tenir viu el caliu de la Lliga 
Ponent.
 Atès que l’organització de 
curses continua estant prohi-
bida, però tenint en compte 
que des del passat 2 de maig 
ja es pot sortir a córrer a l’aire 
lliure, la Lliga Ponent Virtual 
ofereix la possibilitat de fer 
cada diumenge una d’aques-
tes curses que han estat anul-
lades o posposades.
 La Lliga Ponent Virtual 
es va iniciar el passat diu-
menge 2 de maig, amb un 
total de 190 inscrits. Aquesta 
modalitat, no és puntuable –
ni per si sola ni per a la Lliga 
Ponent normal– i no hi hau-
rà premis més enllà de la 

Una iniciativa que els corredors agraeixen donada la 
situació actual que no poden dur a terme les curses 
programades durant l’any

recompensa que suposarà 
tornar a aparèixer en un llis-
tat de classificació i tractar 
de millorar la marca. Qui hi 
vulgui participar, s’haurà de 
registrar de manera gratuïta 
a l’app Strava (https://www.
strava.com/clubs/lliga-po-
nent-virtual-652842) i unir-se 
al club Lliga Ponent Virtual. 
S’haurà de triar la distància 
(5 o 10 kilòmetres) i córrer 
allà per on es vulgui.
 La cita inaugural, va ser 
la Cursa de la Nòria de Tor-
relameu, i aquest diumenge 
la cita ha estat la Cursa Em-

barrocat d’Aitona.
La Lliga Ponent Virtual, el 
formen 14 curses, tot i que el 
calendari està obert a noves 
incorporacions. La propera 
cursa, serà aquest diumen-
ge 24 de maig, amb la Cursa 
del Sucre de Menàrguens.
 Iter5 ha contactat amb 
els clubs organitzadors per 
sol·licitar-los la inclusió de la 
prova a la Lliga Ponent Virtu-
al, i és així com s’ha anat ela-
borant el calendari. A més, 
entre tots els participants es 
fan sortejos d’inscripcions i 
varis regals.Un dels participants d’aquest diumenge cursa d’Aitona
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Anuncis breus classificats
TREBALL
------------------------------------
S’OFEREIX professora 
nativa per fer classes 
particulars d’anglès. 
Possibilitat de fer clas-
ses de conversa, en 
grups reduïts o bé en 
classes particulars. In-
forma’t ja, sobre els ho-
raris disponibles. Raó 
telèfon: 650422582.
-----------------------------------
REPASSOS d’anglès, 
en estudiants de Pri-
mària, ESO i Batxille-
rat. Informació al telè-
fon: 698383277. 
-----------------------------------

IMMOBLES
-----------------------------------
A CAMARASA es ven 
terreny a peu de car-
retera. Rústic, amb 
reg, dos parcel·les 
(aprox. 10.000 m2 cada 
una). Raó telèfons in-
formació: 973446011-
629725009.
------------------------------------

OCASIÓ, pis en venda, 
zona del CAP de Ba-
laguer. Amb 1 bany, 2 
habs. Raó: 973450555.
-----------------------------------
ES LLOGA apartament 
a la Pineda, capacitat 
4-6 persones. A 100 
metres de la platja. Dis-
ponibilitat vacances 
Setmana Santa,  ponts 
i temporada d’estiu. 
Raó: 615863086 (trucar 
a partir de les 19 h).
------------------------------------
LLOGUER LOCAL co-
mercial, 32 m2, ubicat 
al c/ Girona de Ba-
laguer. Equipat amb 
instal·lació d’aigua, 
llum, porta d’alumini 
i vidre, també té reixa. 
Informa’t sense com-
promís, al 973450555.
------------------------------------
ES BUSCA persona 
per cuidar hort a Bala-
guer. Amb reg. Finca 
al costat del camí. In-
formació i condicions 
al telèfon: 699798857.
-----------------------------------

VARIS
------------------------------------
FORA TRASTOS, per-
sones de confiança i 
de casa. Buidem pisos, 
trasters, magatzems... 
No llencis res, recollim 
tot el que no facis ser-
vir. Servei de mudan-
ces. Raó: 649232923.
-----------------------------------
ASESORAMIENTO 
técnico para negocios 
de hotelería, en direc-
ción ventas, dirección 
compras, actualiza-
ciones de negocio, 
trabajo en equipo, 
etc... T: 628132019.
-----------------------------------

COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes antigues, rellotges 
(totes les marques), 
joies d’or, àlbums de 
cromos, postals, fotos 
antigues, còmics, lli-
bres antics, programes 
de cine, plomes estilo-
gràfiques, nines Nancy, 
escalextric, coberteries 
de plata i antiguitats. 
Raó: 676803205.
-----------------------------------
ES BUSCA lloguer de 
torre a prop de  Ba-
laguer amb piscina. 
Raó: 620817088 (a par-
tir de les 17 h).

----------------------------------- 
Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, adre-
ceu-vos a les nostres 
oficines del c/ Sant Llu-
ís, 36-38 entresol de 
Balaguer. També podeu 
contactar per telèfon al 
973448273 o bé visitant 
el web: www.grocdi-
gital.com on trobareu 
tota la informació. Tam-
bé ens podeu enviar un 
formulari de contacte.
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
-----------------------------------



19<<S E R V E I S

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

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- 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 605010097

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

MONTGAI

PILAR GINÉ 973430358

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

TÉRMENS

EVA CAMPIÑEZ 973180037

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

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
19.17 (8) 19.43
20.03 (4) 20.29
20.07 (8) 20.33
20.28 (7) 20.54
20.53 (3) 21.19
21.43 (7) 22.09
22.02 (2) 22.28
22.53 (6) 23.19

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
08.50 (7) 09.16
09.05 (2) 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
18.44 (8) 19.10
19.05 (7) 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 (8) 20.07
19.21 (7) 20.28
19.46 (3) 20.53
21.46 (6) 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.

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.
07.30 “ dl. a dv.
07.40 “ dissabtes
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.
15.20 “ 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.
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 
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 diumenge
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 
web: www.alsa.es . Actualitzat el 19/05/2020.

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 21 de maig a les 8 de la tarda del 28 de maig ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 28 de maig a les 8 de la tarda del 4 de juny DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 4 de juny a les 8 de la tarda de l’ 11 de juny SALA

** Els horaris de trens canvien 
constantment. Aconsellem confirmar 
horaris al web www.fgc.cat .Horaris 
de trens actualitzats el 19/05/2020.
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