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Sumari

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

En Portada
Mercat de les rebaixes

 L’Associació de Comerciants de Balaguer ACB 
està treballant per recuperar les activitats, sempre 
garantint la seguretat i respectant les normes 
i mesures de prevenció requerides en aquests 
moments, complint els protocols de seguretat.
 S’està organitzant una nova edició del Mercat de 
les Rebaixes d’Estiu, una activitat consolidada i que 
fomenta la compra de proximitat. Format per una 
trentena de parades de diferents productes com roba, 
calçat, complements, roba de la llar... 
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# Es presenta la campanya “Troba-ho” a Balaguer” per reactivar el comerç i els serveis locals
La campanya, mostra l’àmplia oferta comercial de Balaguer a través de frases pensades per les diferents 
tipologies d’empreses. “Un cafè per canviar el món”, “llibres per viure mil vides” són alguns dels exemples 

# Balaguer ajorna l’homenatge a les persones que van morir durant el confinament
La cerimònia  havia de tenir lloc el diumenge dia 26 de juliol als jardins del parc del Sant Crist queda ajornada

>>BALAGUER
# Estrenat el cicle d’activitats de nit per al juliol i l’agost a Balaguer

La novetat d’enguany és que les diferents activitats, es fan a la plaça 
del teatre per qüestions de seguretat i protecció i control d’accessos 

# Comença el projecte JoVa a Balaguer amb la neteja de parets
Per cinquè any consecutiu l’Àrea de Joventut organitza el programa

# La Paeria de Balaguer preveu crear en breu un registre d’entitats
té com a finalitat dotar d’informació fiable sobre el número d’entitats que 
actuen en l’àmbit del municipi, tipologia, número de socis i altres dades

# Càrites continua amb el reforç educatiu durant els mesos d’estiu
Les classes de reforç educatiu als nens i nenes de primària que participen 
s’han fet en dos grups de set alumnes i s’alternen espais de treball

>>COMARCA
# Obertes les convocatòries d’ajuts per a habitatges i rehabilitació d’edificis

Les dos convocatòries estaran obertes des del dia 7 al 18 de juliol i 
s’han presentat de forma telemàtica

# El projecte “Territori de Valor” vol dinamitzar el turisme familiar 
Unes 40 empreses, entitats i agents s’han inscrit en el projecte

#  Taller d’iniciació de recerca d’or al riu tots els dimecres i dissabtes
Cal fer reserva prèvia. Els dimecres d’11 a 13 h i els dissabtes de 18 
a 20 h durant els mesos de juliol i agost

#  El proper 23 de juliol es celebra el dia del llibre i la rosa ajornat a l’abril 
El passat 23 d’abril degut a l’estat d’alarma que hi havia a causa del 
Covid-19, no es va poder celebrar la Diada de Sant Jordi

# El proper divendres 7 d’agost es prepara un nou Mercat de les Rebaixes
El Mercat de les Rebaixes d’Estiu al Passeig, una activitat consolidada i que fomenta la compra de proximi-
tat. Format per unes 30 parades de diferents productes com roba, calçat, complements, roba de la llar... 

# El Centre Excursionista de Balaguer reprén les seves sortides
El passat dissabte 4 de juliol es va dur a terme la primera sortida  des de la fi del confinament

>>CULTURA / OCI
# Presentació del recull de fotografies del poble de Tragó de Noguera el dia 17 de juliol

L’any 2018 l’Arxiu Comarcal de la Noguera i l’Associació d’Amics de Tragó de Noguera van iniciat un projecte 
consistent en la creació d’un fons de fotografies de l’antic poble de Tragó de Noguera

#  El 9è juliol de Música i Poesia ofereix un únic concert a Santa Maria de les Franqueses
La proposta s’ha presentat aquest passat dilluns, a càrrec del paer en cap de la ciutat, Jordi Ignasi Vidal
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Estrenat el cicle d’activitats de nit pels 
mesos de juliol i agost de Balaguer

 La Paeria de Balaguer va 
estrenar el passat dimarts 7 
de juliol, el cicle d’activitats 
lúdiques i d’oci  previstes 
per aquest estiu, durant els 
mesos de juliol i agost.
 Els dimarts és el torn del 
Música i Tapes a partir de les 
21 h; els dimecres monòlegs 
a partir de les 21.30 h, els 
dijous es podrà gaudir fent 
esport i salut amb les classes 
de zumba a les 20.30 h i pel 
que fa al cinema a la fresca 
es farà els divendres a partir 
de les 22 h.
 La novetat d’enguany és 
que les diferents activitats, 
es fan totes a la plaça del 
teatre per qüestions de se-

guretat i protecció, poguent 
controlar accessos i limitar 
l’aforament. Cal fer reserva 
prèvia per assistir als dife-
rents espectacles. Per fer 
aquesta reserva prèvia s’ha 
d’omplir un formulari web i 
posteriorment anar a reco-
llir les entrades, totalment 
gratuïtes, al casal Lapalla-
vacara. Cada persona podrà 
recollir fins a 5 entrades.
 Des de la Paeria i les regi-

dories de Joventut i Esports 
s’ha treballat per poder oferir 
al públic activitats d’oci com 
es venia fent des de fa anys 
tot i la situació que estem 
vivint a causa del Covid-19, 
així que s’han pensat per 
poder oferir oci amb la major 
seguretat pels assistents, 
tot i això es demana per part 
del públic de mantenir les 
mesures que s’estableixen 
des de l’organització.

 La Paeria ha posat 
en marxa una campanya 
de comunicació per 
visibilitzar tot el teixit 
comercial, empresarial i 
de serveis de la capital de 
La Noguera, apel·lant així 
al consum de proximitat, 
Sota el lema “Troba-ho a 
Balaguer”. 
 La campanya, mostra 
l’àmplia oferta comercial 
de Balaguer a través 
de frases pensades per 
les diferents tipologies 
d’empreses de la ciutat. 
“Un cafè per canviar el 
món”, “llibres per viure 
mil vides” o “uns keds 
per voltar arreu” en són 
alguns dels exemples. 
 A més de la campanya 
de comunicació, la Paeria 
ha creat un assistent 
v i r t u a l  m i t j a n ç a n t 
una landing page per 
relacionar tota aquesta 
o f e r t a  p r o f e s s i o n a l 
a m b  l a  c i u t a d a n i a . 
Tr o b a h o a b a l a g u e r.

La Paeria presenta la campanya 
“Troba-ho a Balaguer” per
reactivar comerç i serveis locals

Presentació campanya “Troba-ho a Balaguer” 

cat conté tots aquells 
comerços, empreses de 
serveis i negocis que 
s’hagin inscrit al directori 
de Balaguer i permet que 
qualsevol empresa/servei 
tingui presència a internet 
sense necessitat  de 
penjar tots els productes, 
sense descr ipcions , 
sense fotografies i sense 
manteniment. Tan sols 
amb el compromís de 
resposta de 24 hores 
un cop s’hagi rebut la 
sol·licitud del possible 
client buscant un article 
concret.
 A q u e s t a  i  a l t r e s 
mesures per reactivar 
el teixit empresarial, 
comercial i de serveis de 
la ciutat, com la injecció 
de 100.000€ per a les 
petites empreses, surt 
de la partida destinada 
a la Fira Q que va ser 
cancel·lada el passat 
mes d’abril a causa de la 
Covid-19.

Primer dia de monòlegs a la Placeta del Teatre

Cicle de Música i Tapes, 
monòlegs a la fresca, 
classes de zumba i
cinema a la fresca com a 
novetat

Comença el projecte JoVa a Balaguer amb 
la neteja de parets a baix al riu
 Per cinquè any conse-
cutiu, l’Àrea de Joventut 
organitza el programa Jo-
ves i Valors “Jova”.
 Aquest programa con-
sisteix en oferir la possi-
bilitat a adolescents de 
la ciutat, fer una activitat 
de voluntariat durant les 
vacances d’estiu.
 Aquest any la franja 
d’edat dels participants 
és de 13  als 16 anys, i les 
tasques que realitzaran 
seran la neteja, adequació 
i millora del mur del riu 
Segre. Els i les joves hi 
participen voluntàriament 
però se’ls demana compro-
mís amb el que decideixen 

fer i responsabilitat en 
les activitats que duran 
a terme. A canvi, des del 
consistori i conjuntament 

amb l’Oficina Jove de la 
Noguera, enguany se’ls 
obsequiarà amb uns auri-
culars inalàmbrics.

Primer dia del Programa JoVa a Balaguer
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La Paeria de Balaguer preveu crear en 
breu un registre d’entitats de la ciutat 
 Balaguer preveu crear pro-
perament un Registre d’en-
titats que té com a finalitat 
dotar a la Paeria  d’informació 
fiable sobre el número d’enti-
tats que actuen en l’àmbit del 
municipi, tipologia, número 
de socis i altres dades que 
li permetin tenir una imatge 
fidel de l’associacionisme de 
la ciutat.  
 Amb aquest objectiu, 
l’equip de govern portarà a 
aprovació un Reglament local 
que reguli i organitzi aquest 
Registre. Abans de portar a 
aprovació aquest Reglament, 
però, i per tal que les diferents 
associacions de Balaguer 
hi puguin dir la seva, s’ha 

posat en marxa una consulta 
pública prèvia. La inscripció 
comportarà per a les entitats 
i associacions el reconeixe-

ment d’un seguit d’avantatges 
i drets com subvencions, utilit-
zar instal·lacions municipals i  
informació de l’Ajuntament. 

El casal Lapallavacara rep moltes entitats de la ciutat

Des de Càritas es continua amb el reforç 
educatiu durant els mesos d’estiu

Classes de reforç educatiu

 Càritas d’Urgell organitza 
el projecte d’acompanya-
ment a nens, nenes i joves 
durant els mesos d’estiu.
 Enguany, tot i l’actual 
situació a causa del Covid-19, 
al centre Sant Domènec, 
s’han plantejat unes normes 
de seguretat per no deixar 
d’oferir les classes de reforç 
educatiu als nens i nenes 
de primària que participen 
al Reforç Educatiu; s’han fet 
dos grups de set alumnes i 
s’alternen espais de treball.

 El diumenge dia 26 
de juliol, als jardins del 
parc del Sant Crist s’havia 
de celebrar la cerimònia 
“Silencis amb llum” 
per acomiadar tots els 
balaguerins i balaguerines 
que no van tenir un comiat 
tal com les seves famílies 
i amics haurien desitjat 
a causa de la Covid-19. 
Aquest acte queda ajornat 
degut als rebrots que hi 
han hagut en els últims 
dies a la comarca del 
Segrià i possibles nous 
casos a la comarca de la 
Noguera.
 L’acte promogut per 
la Paeria de Balaguer en  
memòria seva i serà conduït 
per Remei Capitan, gerent 
de l’empresa Agraïments, 
queda ajornat a l’espera 
de poder-lo celebrar més 
endavant.

Ajornat l’acte d’homenatge 
a les persones que van morir 
durant el confinament

L’acte queda ajornat

 A m b  a q u e s t  h o -
menatge la Paeria vol 
oferir, en nom de tota 
la ciutat,  un espai i 
uns moments d’escalf, 
d’acompanyament i de 
consol als balaguerins i 
balaguerines  que s’han 
vist afectats per aquesta 
situació.
 S ’ h a  c r e a t  u n a 
escultura en record seu, 
obra de l’artista Erik 
Schmitz; una escultura 
que representarà la llum de 
vida feta amb pedra i acer 
que formarà part del ritual 
que tindrà lloc al final de la 
cerimònia.
 L’acte comptarà amb 
diferents interpretacions 
musicals i de dansa i hi 
intervindran representants 
del món sanitari,  de 
les famílies i l’autor de 
l’escultura.
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Es prepara el Mercat de les Rebaixes 
per al proper divendres 7 d’agost

 L’Associació de Comerci-
ants de Balaguer ACB està 
treballallant per recuperar 

les activitats, sempre garan-
tint la seguretat i respectant 
les normes i mesures de 

prevenció requerides en 
aquests moments, complint 
els protocols de seguretat.
 S’està organitzant una 
nova edició del Mercat de les 
Rebaixes d’Estiu al Passeig, 
una activitat consolidada i 
que fomenta la compra de 
proximitat. Format per una 
trentena de parades de dife-
rents productes com roba, 
calçat, complements, roba 
de la llar... es durà a terme 
segons les mesures que 
s’aconsellin des de la Paeria. 
L’Assossiació conscient que 
els aconteixements poden 
canviar cada dia, farà el 
mercat sempre i quan sigui 
segur pels paradistes i cli-
ents. Si no es pogués fer al 
Passeig, cada botiga o faria 
des del seu establiment però 
mantenint el preu de mercat 
de rebaixes.

L’Assossiació aposta per la seguretat seguint la 
normativa, prepara un mercat de rebaixes segur pels 
clients i també pels paradistes

Mercat de les rebaixes d’estiu

El Centre Excursionista de
Balaguer reprèn les sortides

Pic de Campirme

 El passat dissabte 4 
de juliol es va dur a ter-
me la primera sortida  
des de la fi del confina-
ment.
 La sortida era al pic 
de Campirme a 2.633 
metres, entre la Guin-
gueta d’Àneu i la Vall de 
Cardós al Pallars Sobirà. 

El cim va ser assolit per 
un gran nombre de socis 
que tenien ganes de tor-
nar a estar amb contacte 
amb la natura i les mun-
tanyes.
 Des del Centre s’ha 
programat altres sorti-
des pels propers dies 
d’estiu.
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Obertes les convocatòries d’ajuts per a 
habitatges i rehabilitació d’edificis

 La Generalitat de Cata-
lunya ha obert la convoca-
tòria per a la concessió de 
subvencions per a obres 
d’arranjament en l’interior 
dels habitatges per millorar 
les condicions de vida de 
les persones grans per a 
l’any 2020. Les actuacions 
subvencionables són aque-
lles necessàries per assolir 
les condicions mínimes 
d’habitabilitat, per adequar 
les instal·lacions a la nor-
mativa vident i per adaptar 
l’interior de l’habitatge per 
millorar-ne l’accessibilitat. 

 Els requisits per dema-
nar-les són que les persones 
beneficiàries han de ser ma-
jors de 65 anys (amb manca 
d’autonomia o amb grau de 
discapacitat), l’habitatge ha 
de ser el domicili habitual 
i permanent, els ingressos 
de la unitat de convivència 
no poden superar 2 vegades 
l’IRSC, i cap dels membres 

de la unitat de convivència 
pot tenir cap altre habitatge 
en propietat.
 També s’ha obert la con-
vocatòria per a la concessió 
de subvencions per a reha-
bilitar edificis de tipologia 
residencial, i que inclouen 
les actuacions destinades 
a conservació de l’edifici, 
a la millora de l’eficiència 
energètica i la sostenibilitat, 
i a la millora de la seguretat 
i de l’accessibilitat.
 Es poden demanar del 7 
de juliol al 18 de setembre. 
Per a més informació i as-
sessorament cal adreçar-se 
a l’Oficina Local d’Habitat-
ge del Consell Comarcal de 
la Noguera (Mercè Llauet). 
L’atenció es farà els dilluns 
de 9.00 h a 13.30 h. Només 
s’atendrà presencialment 
amb cita prèvia. L’atenció 
telefònica es farà el mateix 
dia i  horari.

 E n  e l  m a r c  d e l 
projecte “Territori de 
Valor: posar en valor els 
recursos del territori com a 
dinamitzadors del turisme 
familiar” es van presentar 
les noves actuacions 
i l’entrega del material 
elaborat fins ara, el passat 
7 de juliol a la Sala Maria 
Rúbies del Consell de la 
Comarcal.
 El projecte Territori de 
Valor d’aquesta anualitat 
posa a disposició de les 
empreses que es dirigeixen 
a públic familiar com 
allotjaments rurals, hostals, 
restaurants i altres negocis, 
materials d’informació i 
entreteniment per fidelitzar 
aquest tipus de públic 
familiar i alhora promoure 
atractius turístics de la 
comarca de la Noguera. 
Aquests materials estan 
formats per fullets de 

El projecte “Territori de Valor” 
vol dinamitzar el turisme
familiar de la zona

Territori de Valor

cada punt turístic amb la 
seva història, fitxes amb 
propostes didàctiques  i 
estovalles de paper d’un 
sol ús que es poden pintar.
Unes 40 empreses, enti-
tats i agents del territori 
ja s’han inscrit al projecte 
per explicar sense com-
plexos que som un territo-
ri que val com l’or. Per ins-
criure’s com a participant 
en el projecte cal omplir 
el formulari ubicat a www.
territoridevalor.cat
 El projecte està coor-
dinat pel Consorci Grup 
d’Acció Local Noguera 
Segrià Nord i finançat pel 
Consell Comarcal de la 
Noguera, el Fons Europeu 
Agrícola de Desenvolupa-
ment Rural (FEADER) i el 
Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació de la Generalitat 
de Catalunya.

Cartells d’ajuts a obres habitatges per a gent gran

Rehabilitació d’edificis residencials

Les dos convocatòries 
estan obertes des del 7 
al 18 de juliol i s’han de 
presentar de forma
telemàtica
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 La Mara Lincoln, aven-
turera incansable, organit-
za viatges exclusius per 
als seus clients. El Xavi 
Vera, arquitecte d’èxit, rep 
l’encàrrec de dissenyar la 
casa de la seva vida. La pa-
rella es disposa a brindar 
pel nou any en un hotel 
als Alps suïssos, amb els 
quatre amics de sempre. 
Tots sis riuen, juguen i són 
feliços, però res no és mai 
el que sembla. L’any que 
enceten pot canviar-ho 
tot. Paraules que tu enten-
dràs és un retrat esmolat 
de la convivència. Una 
novel·la que explora les 
relacions de parella, els 
secrets de cadascú i l’ús 
que fem de la veritat. Amb 
una combinació de ten-
dresa i ironia, de nostàlgia 
i recerca constant de la 
bellesa, els personatges 
es mouen pels replecs de 
l’ànima, disposats a emo-
cionar-nos.
 La tercera novel·la de 
Bosch sobre la intimitat i 
l’amor és un gran home-
natge a les parelles de llar-
ga durada. L’autor escriu 
sobre l’ús de la veritat i els 
secrets conjugals en una 
història que és un cant als 
amors sòlids i a les com-
plicitats sentimentals.

 En dotze relats d’una 
imaginació desbordant, 
sempre amb un toc in-
quietant, Homes radio-
grafia sense pietat la so-
cietat americana: l’excés 
hedonista dels més rics, 
la creença infantilitzant 
en el somni americà, el 
desig de posseir més i 
més... Un home viatja a 
Disneyland per retrobar 
l’última vegada que va 
ser feliç, un pare és pro-
clamat candidat a presi-
dent durant un rutinari 
dia de compres familiars, 
uns vells amics es redes-
cobreixen en un congrés 
sobre genocidis, una fa-
mília està obsessionada 
en dur una vida com-
pletament superficial... 
Any rere any Homes és 
considerada pels lectors 
i crítics com una de les 
escriptores més audaces 
i més originals, aclama-
da per la seva precisió 
psicològica.
 Un seguit de relats 
que es caracteritzen per 
la seva diversitat d ete-
mes, així com la seva 
extensió, ja que alguns 
relats ocupen quatre 
pàgines com altres cin-
quanta. Es llegeix amb 
facilitat.
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Paraules que tu
entendràs
Autor: Xavier Bosch
Gènere: Novel·la

 La mar està en calma. 
Com havia fet el seu pare 
abans que ell, i el seu avi 
temps enrere, Louis ha de 
deixar la seva família per 
convertir-se en un gran pi-
rata. Sap que ha arribat el 
moment de fer-se a la mar 
i navegar cap el seu destí 
amb l’única companyia 
del seu lloro. Però a en 
Louis no li agrada això de 
convertir-se en un temut 
pirata que saqueja tot 
allò que troba pel camí. 
Aquesta vida no l’omple 
ni el fa feliç. Serà capaç 
d’escoltar el cor i trobar el 
veritable sentit a la seva 
vida?… Només quan co-
neix un pescador molt 
pobre, de la mateixa edat 
que ell, el seu cor podrà 
experimentar canvis. Un 
fabulós àlbum il·lustrat 
que ens farà veure una 
altra cara del món dels pi-
rates.
 Un relat que els petits 
de la casa rebran amb un 
clar missatge sobre la 
vida i el que cadascú es-
culleix viure, acompanyat 
dels dibuixos que fan més  
entenedors les lletres del 
text. Una combinació de 
paraules i il·lustracions 
per fomentar la lectura 
des de petits.

Dies temibles
Autor: A. M. Homes
Gènere: Relats

El cor del pirata
Autor: Sébastien Pérez
Gènere: Infantil (+8)

Si fóssim naturals

Havien fet tancar cinemes, bars,
escoles, vols, vacances i botigues.
El mal s’encaminà de dia en dia
al cim de la famosa corba que,
havent girat del tot torna a pujar,
es pren a poc a poc el goig del món
i amb ell també d’algú la pròpia vida.

Segueix el mal tan viu com era abans
i molts encara diuen que no hi és.

L’invent de tanta cosa que no cal,
s’aferra a prendre el lloc a moltes altres,
aquelles que forjaren benestar
amb eines ben del camp un altre temps.
Tenim la mostra viva al bell davant: 
El medi natural sempre present,
la seva perfecció original.
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Ennoblint el call jueu
Francesc Domingo Salvany
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Aquests dies de Sant 
Joan, en els que gosem 
moure’ns una mica més, 
als camps, als camins i a 
les carreteres de les nostres 
contrades trobem una bona 
colla de collitadores feine-
jant, ben acompanyades 
dels tractors i carretes que 
van i venen. A l’anada, bui-
des; a la tornada curulles 
de gra. Ja ho deia la dita, 
quan encara els enginys 
mecànics no ajudaven tant 
al pagès: “Per Sant Joan el 
blat al camp, i, si va bé, per 
Sant Jaume al graner”. Les 
carretes, satisfetes, i  reple-
nes al límit, ens demostren 
la bona collit d’enguany. 
En veure-les m’ha vingut al 
cap una curta història que 
va arribar-me ja fa temps i 
que ve a tomb del que volia 
explicar després.
 Caminava, amb el meu 
pare pel camp, i, de sobte, 
s’aturà  abans d’un revolt 
del camí. Vàrem quedar 
en silenci i llavors em pre-
guntà: “A més del cant dels 
ocells, escoltes alguna cosa 
més?” Vaig mirar d’agu-
ditzar la meva oïda i, uns 
segons després, li vaig res-
pondre: “Estic escoltant el 
soroll d’una carreta”. “Sí, és 
veritat”, va dir el meu pare. 
“És el soroll d’una carreta 
buida”. Llavors li vaig pre-
guntar al pare: “I com és 
que saps que és una carre-
ta buida si encara no l’hem 
vista?”. “És molt fàcil saber 
quan una carreta està bui-
da, si n’escoltes el soroll. 
Com més buida està la car-
reta, més gran és el soroll 
que fa!”.
 En aquest món nostre, i 
en el moment que ens toca 
viure, sembla que allò més 
important és la façana, la 
vanitat i el fer-se notar. El fer 
soroll. I no es valora prou la 
feina callada, silenciosa i 
mantinguda de tantes i tan-

tes persones que no surten 
als diaris però que són el 
coixí social que fa possible 
el nostre dia a dia. Una al-
tra dita explica que “Fa més 
soroll un sol arbre que cau 
al boscam que els milers 
d’arbres que, en silenci, len-
tament, fent allò que saben 
fer i han de fer, creixen una 
mica cada dia, i van cons-
truint el bosc”. 
 En aquest nostre petit 
món de Ponent , i més con-
cretament  en aquest petit 
bosc de Balaguer, també 
tenim silencis plens de con-
tingut. Persones que fan 
seves les nostres qualitats 
de seny i rauxa i que, sense 
escarafalls, miren de tirar 
endavant actuacions que 
milloren la ciutat i l’enno-
bleixen. I, llavors, la rauxa 
encomanadissa de la seva 
il·lusió arrossega als que 
es posen al seu costat (per, 
de vegades,  fer-los posar 
seny i tocar de peus a ter-
ra) i, tots plegats, esmercen 
temps i esforços per assolir 
quelcom que, a d’altres per-
sones, els semblaria  una 
bogeria. Algú diu que hi ha 
persones capaces de con-
querir fites perquè no sa-
bien que eren inassolibles. 
I cal reconèixer llavors que 
aquests arbres, aquestes 
persones,  ennobleixen el 
nostre  bosc, la nostra ciu-
tat, el nostre call jueu con-
cretament. I, en fer-ho, s’en-
nobleixen, sense saber-ho i 
sense voler-ho, a elles ma-
teixes. 
 I amb la feina constant 
i mantinguda de cada dia, 
la feina que massa des-
pectivament anomenem 
ordinària, son capaços de 
recuperar un edifici que 
semblava sense vida . Molts 
anys abans havia estat 
Acadèmia Serra, després, 
Escola d’Arts Plàstiques, 
per deixar de donar saba a 

Confós i exhaust
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 He de dir-vos que no sé 
on sóc. Quan més he pro-
curat enterar-me del que 
ens passa a quasi tots fa 
que estigui més confós. He 
llegit que un ministre ale-
many que declarava que 
amb estalvi i austeritat no 
se’n sortirà d’aquesta cri-
sis producte del Covid-19.
 Per l’altre costat, ens 
surt el Governador del 
Banc d’Espanya, i ens 
aconsellava austeritat i al 
Gobierno pujada de im-
postos. Total, em  quedo 
en no poder veure el ver-
tader camí a seguir. I un es 
pregunta a qui fer cas. Més 
em confon al llegir que 
uns països petits com Ho-
landa, Dinamarca, Àustria 
i Suècia, amb una vida in-
fluïda pel clima que els fa 
ser austers i ben regulats, 
no es mostren partidaris 
d’ajudar a socis de la ma-
teixa societat, el Mercat 
Comú, si les administraci-
ons no fan uns canvis en 
la seva estructura. No s’ha 
d’oblidar per altra banda, 
el trist espectacle que do-
nen els nostres polítics, 
sense cap vergonya del 
malament que ho arriben 
afer. Els Governs Autonò-
mics, gelosos de les com-
petències que tenen, diuen 
que ells  ho farien millor. 
Altres que diuen que es 
nota una voluntat de cen-
tralització. No deixen uns 
i altres de voler més poder 
per tenir més possibilitats 
de manegar més diners, 
i poder afegir més ofen-
ses de l’opressió de Ma-
drid. De repressió i de tot 
aquest llenguatge en que 
els creadors de la “Èpica 
del 1 d’Octubre”, sabran 
donar-li el color del victi-
misme. Al que per cert, ja 
hi estem acostumats.
 A unes noves mane-
res de viure sí que hau-

rem d’acostumar-nos, per 
afrontar els dies que es van 
atansant, i que costarà fer-
los passar avall. I com és de 
costum, les viurà el poble. I 
de segur, els nostres polítics  
amb la seva  bola de vidre 
els hi donarà una imatge di-
ferent, doncs usen un deter-
gent diferent. Son una nova 
classe social, una casta dife-
rent com deia el Pablo Iglesi-
as ara ell i senyora inclosos. 
No  hi ha, aneu-vos-hi acostu-
mant, ni una sola diferència, 
quan es mama la llet d’una 
mica de poder.
 Tinc com fogonades, bar-
rejades amb visions, intuïci-
ons, i alguna que altra ocur-
rència. No vull el notari de la 
sordidesa o del pessimista, 
però tampoc passar per un 
ximple.
 Fa molts anys es va de-
cidir  acceptar treballadors 
temporers que vinguessin 
amb un  contracte de treball, 
amb garantia de sou allotja-
ment. Semblava una mesura 
del tot encertada. Anys hi va 
haver que pobles feien venir, 
fins i tot, colombians que el 
camp necessitava. Perquè 
avui els sindicats no desar 
rollen allò que va anar be ?. 
Ningú ho deu saber, doncs 
tots callen. S’haurà de pen-
sar que del desgavell en surt 
més profit per algú.
 Avui que els Sindicats 
tenen més estructures que 
fa anys, perquè no han recla-
mat el protagonisme que el 
pertoca del tot ?.
 En fi, entre els morts ofi-
cials per la pandèmia i els 
enterraments reals, ningú 
s’aclara.
 A la ministra Calviño que 
tan ens convenia situar-la a 
Brussel·les li han fet un lleig. 
I força ens perjudicarà tal de-
cisió.
 Total, sense voler ofendre 
a Déu, crec que estaria con-
fós com jo mateix.

la ciutat. Des de fa mesos, 
cada matí, en anar a la fei-
na veia com anava canvi-
ant la fesomia de la casa.  
D’aquesta casa, d’aquest 
rosa, que floreix a la cruï-
lla del carrer Miracle i de 
Sant  Josep. Al Petit Prín-
cep,  Judit, Josep Maria i 
Jaume, podem llegir: “És el 
temps que heu dedicat a la 
vostra rosa el que l’ha feta 
tan important” , i a la vega-
da tan bonica. Bonica per a 
vosaltres i també per a tots 
nosaltres, els arbres que 
us acompanyem en aquest 
bosc balaguerí. 
 Moltes gràcies per la 
vostra il·lusió. Moltes gràci-
es per la vostra generositat 
envers aquest bocí de món 
ponentí que ens acull i que 
ens permet viure i conviure.  
I que per molts anys pu-
gueu veure com persones 
d’altres contrades gaudei-
xen de la feina extraordinà-
ria que heu sabut fer. 
 I, és clar, aquest escrit 
solament podria acabar 
amb els versos de Joan Ma-
ragall que heu sabut man-
tenir com a primera benvin-
guda, a casa vostra, a totes 
les persones que  gaudiran 
i donaran sentit a aquest 
racó de l’antic call jueu de 
la ciutat que vosaltres heu 
ennoblit i , com el sol, ale-
grat.

“Quan jo era petit, vivia ar-
raulit en un carrer negre.
El mur hi era humit prô el 
sol hi era alegre.
Per lla a Sant Josep el bon 
sol solet
lliscava i lluïa  pel carreró 
estret.
En mon cos neulit llavors jo 
sentia
una esgarrifança de goig i 
alegria”

(Joan Maragall)
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Presentació del recull de fotografies del 
poble de Tragó de Noguera el dia 17
 El proper 17 de juliol 
a les 20h a la sala d’actes 
del Consell Comarcal de la 
Noguera, es farà la presen-
tació del llibre que aplega 
la història gràfica de l’antic 
poble de Tragó, a càrrec de 
l’historiador Gerard Costa 
Serret i coordinat des de 
l’Arxiu Comarcal de la No-
guera.
 L’any 2018 l’Arxiu Co-
marcal de la Noguera i 
l’Associació d’Amics de 
Tragó de Noguera van ini-
ciar un projecte consistent 
en la creació d’un fons de 
fotografies de l’antic poble 
de Tragó de Noguera, amb 
la finalitat de preservar la 

memòria i millorar el co-
neixement d’aquesta desa-
pareguda població. Fruit de 
la col·laboració de descen-

dents del poble, ara es pot 
presentar aquest recull que 
comparteix records, racons, 
tradicions d’aquell poble.

 El monestir cistercenc 
de Santa Maria de les 
Franqueses de Balaguer 
acollirà el proper dissabte 
25 de juliol a les 9 del 
vespre, el primer i únic 
concert de la 9a edició del 
cicle “Juliol de Música i 
Poesia”.
 La  proposta  s ’ha 
presentat aquest passat 
dilluns, a càrrec del 
paer en cap de la ciutat, 
Jordi Ignasi Vidal, el 
paer de Cultura, Arnau 
Torrente i els membres 
de l’associació Bada-
Pas Iniciatives Culturals,  
Enric Arquimbau, Jordi 
Alsina, Jordi Blancafort i 
Mireia Prats.
 A  c a u s a  d e  l a 
pandèmia generada per 
la Covid-19 enguany s’ha 
optat per reduir el format 
a un únic concert amb 

El 9è Juliol de Música i Poesia 
ofereix un únic concert a Santa 
Maria de les Franqueses

Un moment de la presentació

l’objectiu de no perdre 
l ’ e s p e r i t  d ’ a q u e s t a 
iniciativa que ja fa 9 anys 
que amenitza els vespres 
d’estiu a la capital de la 
Noguera.
 L’espectacle que porta 
per títol, “El juliol mira 
enlaire!”, commemorarà 
el 250è aniversari del 
naixement de Beethoven 
i el 50è aniversari de la 
mort de Josep Carner. 
La mezzosoprano Marta 
Infante, el baríton Javier 
Lázaro, la pianista Marta 
M e s s a l l e s  i  C a r m e 
Sansa i Enric Arquimbau 
com a dients,  seran 
els encarregats de fer 
gaudir al públic d’aquesta 
vetllada lírica i poètica.
 L e s  e n t r a d e s  e s 
vendran anticipadament 
i es controlarà l’accés, per 
tenir una vetllada segura.

Imatge del llibre de fotografies de Tragó de Noguera

Taller d’iniciació a la recerca d’or al riu 
tots els dimecres i dissabtes d’estiu

Buscar or al riu Segre

 “A l’estiu l’or el bus-
quem al riu” és una activitat 
adreçada a tot tipus de pú-
blic, sobretot el familiar, que 
pretén donar a conèixer  una 
activitat única, emocionant 
i molt divertida com és el de 
la recerca de partícules d’or 
a la llera del riu Segre.
 Cal fer reserva prèvia. 
Els dimecres d’11 a 13 h i 
els dissabtes de 18 a 20 h 
durant els mesos de juliol i 
agost.

AJORN
AT
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El proper 23 de juliol es celebrarà el 
dia del llibre i la rosa ajornat a l’abril

 El passat 23 d’abril de-
gut a l’estat d’alarma que hi 
havia a causa del Covid-19, 

no es va poder celebrar la 
Diada de Sant Jordi. La 
Cambra del llibre i el Gremi 

de Floristes van acordar 
fixar aquesta data per ce-
lebrar la festivitat de Sant 
Jordi ajornada.
 La Paeria havia organit-
zat un seguit d’actes per 
gaudir de la diada, però que 
a causa dels rebrots dels 
últims dies, ha volgut sus-
pendre algunes activitats 
per i només fer activitats 
ens espais oberts i amplis, 
amb un aforament limitat 
i controlat. Es farà  una 
sessió de contes a càrrec 
de Xavi Demelo, on es tre-
balla la igualtat de gènere. 
Es faran dos sessions, una 
a les 10 h davant del Xalet 
Montiu, amb una versió 
humorística de la llegenda 
de Sant Jordi, “El drac devo-
rador de pizzes”, apte per a 
nens i nenes de 3 a 6 anys.
 L’altra sessió, a les 12h i 

Degut al Covid-19 es va haver d’ajornar la festa del 
llibre i la rosa, tot i amb això s’intentarà celebrar la 
festa sense aglomeracions

Al Xalet Montiu s’hi farà una sessió de contes

Les floristeries i llibreries posaran la seva parada

al parc del Firal, una sessió 
de contes musicals “Contes 
de bona nit per a nenes 
rebels”, adreçat a nens i 
nenes de 7 a 12 anys.
 Per les dues sessions, 
s’ha de demanar cita prèvia 
al Casal Lapallavacara, al 
973451555.
 Per altra banda, des de 
l’Associació de Comerci-
ants ACB, davant de l’im-
possibilitat de concentrar 
les parades de llibres i 
roses entre el Passeig de 

l’Estació i Plaça Mercadal, 
i evitar zones d’aglomeraci-
ons, s’ha acordat que cada 
floristeria i llibreria, posarà 
la seva parada davant del 
seu establiment, intentant 
no fer punts on es massi-
fica la gent i poder seguir 
les mesures de prevenció, 
mantenint distàncies i so-
bretot amb l’ús obligatori 
de les mascaretes, es fa 
una crida al civisme i la 
responsabilitat individual 
de la gent.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-----------------------------------
ES LLOGA apartament 
a la Pineda, amb capa-
citat entre 4 i 6 perso-
nes. A 100 metres de 
la platja. Disponibili-
tat durant els mesos 
d’estiu, per llogar per 
setmanes o quinzenes. 
Raó telèfon: 615863086 
(trucar a partir de les 
19h).
-----------------------------------
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, truca i in-
forma’t.
------------------------------------

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 TRASPASSA bo-
tiga de roba infantil, 
totalment equipada i 
en funcionament. Raó: 
973450555.
-----------------------------------

TREBALL
------------------------------------
REPASSOS d’anglès,  
Primària, ESO i Batxi-
llerat. Raó: 698383277. 
-----------------------------------

SE OFRECE chica, 
seria y responsable, 
para limpiar casas, pi-
sos y escaleras, tam-
bién planchar. Con 
buenas referencias. 
Razón: 642428457.
-----------------------------------
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.
------------------------------------
SE OFRECE chica para 
limpiezas del hogar o 
cuidado de personas. 
Llamar al: 658647460.
------------------------------------

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.
-----------------------------------
COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes antigues, rellotges 
(totes les marques), àl-
bums de cromos, pos-
tals, fotos antigues, cò-
mics, llibres antics, pro-
grames de cine, plomes 
estilogràfiques, nines 
Nancy, escalextric, co-
berteries de plata i anti-
guitats. Raó: 676803205.
-----------------------------------

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.
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
-----------------------------------

LLOGUER LOCAL comercial,
32 m2, c/ Girona (Balaguer)

Equipat amb instal·lació d’aigua, 
llum, porta d’alumini i vidre,

també té reixa.
Informa’t sense compromís, 

973450555.
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                   973 455 004
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                  973 426 013
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 445 200
IMPIC                                                   973 446 606
URGÈNCIES                                                      112
MOSSOS D’ESQUADRA               973 457 700
GUÀRDIA URBANA                        973 450 000
CÀRITAS BALAGUER                     973 351 266
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 16 de juliol a les 8 de la tarda del  23 de juliol SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 23 de juliol a les 8 de la tarda del  30 de juliol DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 30 de juliol a les 8 de la tarda del  6 d’agost ALDAVÓ

** 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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