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Sumari

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

En Portada
Laura Castellarnau

 a sòcia del Centre Excursionista de Balaguer 
Laura Castellarnau i Viles ha aconseguit finalitzar 
aquest estiu una gran gesta: trepitjar el cim dels 217 
tresmils dels Pirineus.
 Deixant totalment de banda polèmiques exis-
tents entre diferents llistes que cataloguen els 
“gegants” pirinencs el que sí cal reconèixer a Laura 
és, sense cap mena de dubte, l’esforç, la tenacitat 
i la il·lusió emprats per assolir aquest gran repte 
personal.

Amb el suport de
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# El projecte JoVa a Balaguer va culminar amb èxit en l’edició d’aquest estiu
A la comarca de la Noguera són una setantena de joves de 8 municipis els que prenen part d’aquest projecte, 
que consisteix en dur a terme activitats de voluntariat durant l’època estival per millorar espais del seu municipi 

# La Paeria intensifica la campanya de la recollida de voluminosos
El fulletó informatiu recorda que els residus voluminosos cal deixar-los al costat del contenidor del rebuig

>>BALAGUER
# Balaguer suspèn totes les activitats culturals de més de 10 persones

Aquesta mesura no afecta a les competicions i activitats esportives, 
que es continuen celebrant sense públic i amb l’accés limitat

# Uns 250 participants al directori empresarial i de serveis de Balaguer
Creat per la Paeria a través del Centre d’Empreses Innovadores

>>COMARCA
# Concert a Térmens com a primer acte cultural post pandèmia

El concert va anar a càrrec de Laia Terré García (violoncel), Lluc 
Pascual Sarret (violoncel) i Ramon Andreu (piano)

# La Cova Gran de Santa Linya acull un concert el dissabte 5 de setembre
El concert estarà a càrrec d’Ultramar Trio

>>CULTURA / OCI
# El Centre d’Interpretació de l’Or sense places disponibles

“A l’estiu l’or el busquem al riu”, és una proposta única i molt divertida 
que convida el públic a viure l’experiència dels autèntics buscadors d’or

# Edvrne col·labora amb Joan Blau i presenten “Temps i espai” 
La cançó narra un amor impossible entre una persona i la lluna

#  Recepció a la Paeria al nedador Arnau Pifarré pel seus bons resultats
El nedador i el seu entrenador han estat seleccionats per participar en el 
Campus de Tecnificació Aleví de la Real Federación Española de Natación

#  A partir de l’1 de setembre s’han iniciat moltes de les activitats esportives 
No es podran utilitzar els vestidors i es limitarà l’assistència de públic

# Campanya de conscienciació del Consell Comarcal contra les violències sexuals
Des del SIAD i el SAI LGBTI dels Serveis Socials de la Noguera que s’ha dissenyat la campanya “El meu no, 
és el teu no. Protegim-nos de les violències sexuals”. Amb la col·laboració de l’Oficina Jove de la Noguera

# El tren dels llacs arrenca la seva temporada ajornada des del passat 4 de juliol
El retard ha provocat una disminució dels trajectes, ja que han passat dels 24 viatges als deu d’aquesta actual

>>ESPORTS
# Esgotades les inscripcions per a la cursa de la Diada de Térmens pel proper dia 11 de setembre

Prèviament a la cursa, els atletes i espectadors passaran el control de temperatura en accedir a l’àrea de sortida, 
ubicada al polígon la Noguera. Els participants hauran de portar la mascareta per tal d’accedir a la zona de la sortida

#  Laura Castellarnau, sòcia del Centre Excursionista de Balaguer assoleix els 217 tresmil pirinencs
El Centre Excursionista de Balaguer vol aprofitar mitjançant aquesta notícia per felicitar-la de tot cor
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Balaguer suspèn totes les activitats
culturals de més de 10 persones
 La Paeria de Balaguer 
va decidir el passat dimarts 
25 d’agost, suspendre totes 
les activitats previstes amb 
més de 10 persones durant 
els propers 15 dies. La de-
cisió es va prendre en una 
reunió de l’equip de govern 
i després de l’anunci fet pel 
Govern de la Generalitat del 
passat dilluns 24, segons el 
qual es prohibien les reuni-
ons de més de 10 persones 
en l’àmbit públic i privat.
 Aquesta decisió afecta 
a tots el actes que s’havien 
de celebrar els propers 15 
dies, essent el primer acte 
suspès el de música i tapes 
amb el grup català “Tribu-
tABBA” a la Plaça del Tea-
tre. 
 També queden suspe-
ses d’aquesta manera ac-
tivitats com els monòlegs 
de dimecres, la Zumba de 
dijous i la projecció de cine-

ma prevista pels divendres. 
La mesura afectarà també 
al concert de l’aniversari 
de Swing Noguera previst 
pel proper cap de setmana, 
dissabte dia 5 de setem-
bre. Una altra activitat que 
es podria veure afectada 
és la celebració dels actes 
de la Diada a Balaguer. En 

aquest sentit, des de la Pa-
eria s’estan estudiant pos-
sibles alternatives.
 Aquesta mesura no 
afecta a les competicions i 
activitats esportives, que es 
continuen celebrant com 
fins ara sense públic i amb 
l’accés limitat als esportis-
tes.

 La Paeria de Balaguer, 
a  t ravés del  Centre 
d’Empreses Innovadores 
i l ’Àrea de promoció 
econòmica i ocupació, 
ha creat un directori 
empresarial, comercial i 
de serveis, una iniciativa 
totalment gratuïta on tots 
els agents econòmics 
de la ciutat tenen la 
possibilitat d’anunciar-
s’hi. Organitzats en 15 
categories diferents, 
a q u e s t s  n e g o c i s , 
empreses i establiments 
troben en aquest directori 
la plataforma perfecta per 
a publicitar-se, donant 
a conèixer de forma 
ordenada i accessible 
l’àmplia oferta comercial i 
de serveis que té Balaguer.
 Tots  e ls  negoc is 
inscrits en aquest directori 
empresarial participen en 
la campanya ‘Troba-ho a 
Balaguer’, una iniciativa 
promoguda també per 
la Paeria de Balaguer 
a m b  l a  q u è  e s  v o l 

Uns 250 participants al directori 
empresarial, comercial i de
serveis de Balaguer

Imatge de la campanya 

potenciar el negoci local. 
Mitjançant un aplicatiu 
web, els usuaris poden 
trobar establiments de 
Balaguer on aconseguir 
els productes o serveis 
que estan buscant. Un cop 
el client hagi fet la seva 
sol·licitud, el programa li 
enviarà en menys de 24 
hores les diverses opcions 
que té a Balaguer per 
a trobar allò què està 
buscant. 
 A q u e s t e s  d u e s 
iniciatives formen part del 
procés de digitalització 
del comerç que s’està 
promovent des de la 
Paeria de Balaguer, una 
transformació del model 
de negoci de la ciutat 
que té com a eix central 
la ‘Guia de suport per a 
la venda on-line”, una 
publicació dirigida als 
negocis locals on es posa 
en valor el comerç local 
i la necessitat d’entrar al 
món digital en el context 
actual.

Balaguer suspèn els actes de més de 10 persones

El projecte JoVa a Balaguer va culminar 
amb èxit en l’edició d’aquest estiu

 El passat divendres 7 
d’agost, va finalitzar el pro-
jecte JOVA a la ciutat de 
Balaguer en el qual aquest 
any hi han participat un total 
de 10 joves que van fer du-
rant dues setmanes tasques 

de neteja dels grafits que 
hi havia als murs del mar-
ge esquerra del riu Segre 
propers a la passarel·la de 
l’avinguda Pere III.
 A la comarca de la No-
guera són una setantena de 

joves de 8 municipis els que 
prenen part d’aquest projec-
te comarcal, que consisteix 
a oferir al jovent la possibili-
tat de dur a terme activitats 
de voluntariat durant l’èpo-
ca estival per millorar espais 
del seu municipi a partir de 
les seves pròpies propostes 
i les necessitats dels seus 
respectius ajuntaments.
 El nombre de munici-
pis participants s’ha reduït 
respecte a l’any passat a 
causa de la pandèmia que 
estem patint. Pel que fa 
als municipis de la comar-
ca adherits aquest any al 
JoVa són Algerri, Artesa de 
Segre, Balaguer, Bellcaire 
d’Urgell, la Sentiu de Sió, 
les Avellanes i Santa Linya, 
Menàrguens i Torrelameu. 

Foto d’una de les parts pintades baix al riu
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La Paeria de Balaguer intensifica la
campanya de la recollida de voluminosos
 La Paeria de Balaguer, 
amb l’ajuda dels agents 
cívics, va repartir fa uns dies 
als domicilis informació 
sobre com gestionar els 
residus voluminosos.
 El fulletó informatiu 
recorda que els residus 
voluminosos cal deixar-los 
al costat del contenidor 
del rebuig, però només els 
dilluns i els dijous al vespre.
 Així mateix, també re-
corda que són considerats 
voluminosos els mobles, 
matalassos, armaris, ten-
dals, electrodomèstics i 
equips electrònics, i adjunta 
una llista dels elements que 
s’hi poden deixar, com la 
recollida selectiva, que té el 
seu propi règim de recollida 
mitjançant els contenidors 
de colors, les runes d’obra, 

o aquells residus que siguin 
perillosos o industrials. 
També indica que el servei 
no recull restes de poda. En 
aquest sentit cal recordar 
que ja hi ha un servei habi-
litat per aquestes funcions.

Informació als domicilis per la recollida

 L a  D e l e g a c i ó  d e 
Lleida de l’Associació 
Espanyola de Patchwork, 
f a r à  u n a  e x p o s i c i ó 
a la sala d’actes de 
l’Ajuntament de Balaguer 
del 5 al 14 de setembre.
 En aquesta exposició 
s ’ h i  p o d r a n  v e u r e 

Exposició de Patchwork a la sala 
d’actes de la Paeria 

Cartell de l’exposició

d i f e r e n t s  t r e b a l l s  i 
projectes en que treballen 
les persones que formen 
part d’aquesta associació 
i que mostren unes feines 
d’art i costura.
 L’exposició estarà 
oberta de 10 a 12 h del 
mati i de 19 a 21 h.

 Una campanya infor-
mativa pels habitants de la 
ciutat que facin un bon ús 
del reciclatge i no llencin als 
contenidors allò que no hi 
pot anar, d’aquesta manera  
s’organitza la recollida.
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El proper dia 10 de setembre acaben les 
estades infantils d’aquest estiu

Estades infantils d’aquest estiu

 El proper 10 de setembre 
acaben tots els torns d’es-
tades infantils que oferia 
la Paeria de Balaguer per 
aquest estiu, i que van co-
mençar el passat 22 de juny.
 Un estiu diferent en que 
les directrius han canviat i 
s’han hagut d’adaptar a les 
mesures de seguretat i higi-
ene a causa de la pandèmia, 
però que tot i així les nenes i 
nens de 3 fins a 16 anys, han 
pogut gaudir un estiu més 
durant les seves vacances.

 Una dotzena de joves 
d’arreu de Catalunya van 
participar fins el passat 
16 d’agost al camp de 
treball ‘Bultra’20’, que 
es feia a Balaguer sota 
l’organització de Joventut 
i Ascalfó.
 Es tracta d’un dels 
35 camps que coordina 
la Direcció General de 
Joventut i que ofereixen 
més de 600 places arreu 
del país per a joves de 14 
a 29 anys.
 El camp de Balaguer 
e s t a v a  d e d i c a t  a l 
desenvolupament de 
tasques al   camí de 
Balaguer a les Franqueses 
pel bosc de Ribera, per 
eliminar la vegetació 
al·lòctona, la no pròpia de 
la zona, per afavorir que 
les espècies autòctones 
es puguin desenvolupar 

S’ha netejat el camí de Balaguer 
a les Franqueses pel bosc de
Rivera en un camp de treball

Camp de treball

m i l l o r.  L e s  t a s q u e s 
havien de  desbrossar 
completament aquest 
recorregut per habilitar-
lo com a un espai de 
passeig i esport per a la 
ciutadania en general.
 L’ a c t i v i t a t , p e l s 
p a r t i c i p a n t s ,  n o  e s 
limitava només a aquesta 
feina sinó que incloia 
entreteniment de tarda i 
vespre, amb Workshops, 
j o c s  d ’ o r i e n t a c i ó  i 
experiències d’integració 
amb jovent de Balaguer.
 Ta m b é  e l s  p a r -
ticipants en aquesta 
camp de treball, han 
pogut  gaudir  de les 
visites turístiques per 
descobrir el patrimoni 
de la ciutat de Balaguer 
i dues visites a Vilanova 
de la Sal i a Sant Llorenç 
de Montgai.  

Una sòcia del Centre Excursionista
assoleix els 217 tresmil pirinencs
 La sòcia del Centre Ex-
cursionista de Balaguer 
Laura Castellarnau i Viles ha 

aconseguit finalitzar aquest 
estiu una gran gesta: trepit-
jar el cim dels 217 tresmils 

dels Pirineus.
 Deixant totalment de 
banda polèmiques existents 
entre diferents llistes que 
cataloguen els “gegants” 
pirinencs el que sí cal reco-
nèixer a Laura és, sense cap 
mena de dubte, l’esforç, la 
tenacitat i la il·lusió emprats 
per assolir aquest gran rep-
te personal.
 El Centre Excursionista 
de Balaguer vol aprofitar 
mitjançant aquesta notícia 
per felicitar-la de tot cor, 
“salut, força, soroll, crits i 
nous cims, Laura!”.
 Una fita que pot animar 
a més gent a intentar acon-
seguir-ho.Laura Castellarnau
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El nou Club Voleibol Balaguer va oferir 
una jornada de portes obertes

 El passat 21 d’agost es 
va fer una jornada de portes 
obertes del Club Voleibol 
Balaguer al Pavelló Inpacsa, 

en la qual hi van assistir una 
setantena de persones entre 
jugadores interessades en 
participar en el nou club i les 

seves famílies. La trobada es 
va realitzar respectant totes 
les mesures de seguretat i, 
per assistir-hi, calia reserva 
prèvia.
 L’activitat va consistir en 
una sessió informativa per a 
les famílies. Seguidament, 
les jugadores van realitzar 
jocs de voleibol i, per aca-
bar, van fer uns partits a les 
pistes del pavelló.
 Aquest, és un projecte 
esportiu i social femení, que 
pretén que totes les nenes i 
noies i les seves famílies de 
Balaguer i comarca puguin 
gaudir i créixer esportiva-
ment i personalment. El vo-
leibol és un esport formatiu 
que desenvolupa l’agilitat, 
la coordinació i la força, a 
la vegada que permet un 
intens treball en equip. 
A més, és interessant re-Un moment de la presentació de la temporada

Partit disputat durant les portes obertes

marcar que té una fàcil 
adaptabilitat a les mesures 
establertes actualment, ja 
que es pot evitar el contacte 
entre jugadores.
 Des de l’organització del 
club s’han donat a conèixer 
els horaris d’entrenament, 
les quotes, la lliga en què 
es jugarà i també el fitxatge 
de l’entrenador de voleibol 
Marc Perelló. Les jugado-
res es poden inscriure a la 
temporada 2020-21 a través 
de la web del club:  https://

clubvoleibolbalagu.wixsite.
com/clubvoleibolbalaguer
 Els entrenaments seran 
en horari no lectiu a partir 
del setembre, en diferents 
franges horàries al pavelló 
Inpacsa de Balaguer. Inici-
alment es jugaran partits 
amistosos i de competició 
contra equips de la provín-
cia de Lleida i, a mesura 
que es vagi aprenent, es 
podrà competir per la resta 
de Catalunya com a nivell 
federat.

Actualment ja són 60 les esportistes interessades 
que s’han posat en contacte amb el club
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Concert a Térmens com a primer acte
cultural desprès de la pandèmia
 El passat 16 d’agost, 
el Centre Cultural Sant 
Joan de Térmens, va ser 
l’escenari del primer acte 
cultural que va organitzar 
la població després de la 
pandèmia.
 A l’acte, es van pren-
dre totes les mesures de 
seguretat, fent ús de les 
exigències sanitàries i pel 
benestar dels assistents.
 El concert va anar a 
càrrec de Laia Terré García 
(violoncel), Lluc Pascual 
Sarret (violoncel) i Ramon 
Andreu (piano).
 Aquest acte era un fet 
important per l’ajuntament, 

que ha donat un pas enda-
vant desprès dels darrers 
mesos i segueix amb la 

seva intenció de no deixar 
d’apostar per la cultura, 
fent actes com aquests.

 Des del passat diven-
dres 28 d’agost que es 
pot gaudir a la població 
d’Àger d’unes visites te-
atralitzades pel seu pa-
trimoni, amb l’activitat 
“Terres de frontera” de la 
mà d’Arnau Mir de Tost i 
la seva esposa Arsenda 
d’Àger.
 Aquestes visites es 
poden veure els de  di-
mecres a dissabte a les 
18 h i els dissabtes i diu-
menges pel mati a les 
11.15 h. Aquest horari es 
mantindrà fins el proper 
13 de setembre. A par-
tir de llavors, les visites 
passaran a fer-se nomès 
en caps de setmana.
 Aquestes visites es-
tan protagonitzades per 
Arsenda d’Àger i Arnau 
Mir de Tost, que ens 
portaran pels llocs més 

Àger ofereix unes visites
teatralitzades “Terres de
frontera” pel seu patrimoni 

Un moment de l’acte

emblemàtics d’aques-
ta població, com són la 
Col·legiata de Sant Pere 
d’Àger, la muralla, el pou 
de gel i la casa Portolà, 
explicant la seva vida 
i la relació amb la vila 
d’Àger. 
 El tour va a càrrec de 
la companyia Comedy 
Tours, que es dedica a 
fer turisme sostenible 
de  la mà del treatre. 
Aquestes visites tenen 
aforament limitat i les 
entrades s’han de re-
servar prèviament, per 
poder garantir la segu-
retat dels espectadors, 
des de la seva web (co-
medytours.es). El tour 
es fa amb grups reduïts 
i casi tot l’espectacle es 
fa a l’aire lliure per man-
tenir la seguretat dels 
espectadors.

Concert al Centre Cultural Sant Joan

La Cova Gran de Santa Linya acull un 
concert aquest dissabte 5 de setembre

 Aquest proper dissabte 
5 de setembre es farà a la 
Cova Gran de Santa Linya 
un concert a càrrec d’Ultra-
mar Trio, un grup de dones 
que ens portaran la seva 
música catalana i cubana, 
a partir de les 9 h del vespre.
 Les entrades s’han d’ad-
quirir anticipadament des 
de l’ajuntament, a les pisci-
nes o al local social.
 Serà obligatori l’ús de 
mascareta i desinfecció de 
mans amb gel, i es compli-
ran les mesures establertes. 

Ultramar Trio
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Campanya de conscienciació del Consell 
contra les violències sexuals

 Des del SIAD i el SAI 
LGBTI dels Serveis Socials 
de la Noguera que s’ha dis-
senyat la campanya “El meu 
no, és el teu no. Protegim-nos 
de les violències sexuals”. 
Amb la col·laboració de l’Ofi-
cina Jove de la Noguera,  es 
lliurarà als i les joves de la 
comarca mascaretes amb 
el lema de la campanya per 
tal que es “protegeixin” i, 
sobretot, rebutgin qualsevol 
comportament que impe-
deixi les relacions sexuals 
lliures i consentides.
 Quan es parla de violèn-
cies sexuals, s’està parlant 
de moltes situacions dife-

rents que tenen lloc a les vi-
des de les dones i les nenes. 
Atès que la causa principal 
dels abusos, les agressions 
i els assetjaments sexuals és 
el masclisme, aquests tipus 
de violències també es per-
petuen contra les persones 
LGBTI.
 Durant el primer trimes-
tre de 2020 a Catalunya, 
segons dades del Departa-

ment d’Interior de la Gene-
ralitat, s’han registrat 487 
víctimes de violències se-
xuals, el 25,46% de les quals 
tenen entre 13 i 17 anys, per 
la qual cosa des del Consell 
s’ha cregut oportú endegar 
aquesta campanya, i adre-
çar-la principalment al col-
lectiu jove de la Noguera.
 El Consell Comarcal de 
la Noguera disposa del Ser-
vei d’Informació i Atenció a 
les dones (SIAD) i el Servei 
d’Atenció Integral (SAI) 
LGBTI, que, per una banda, 
treballen per a la prevenció 
i sensibilització envers les 
violències masclistes, i per 
l’altra, són serveis on les 
persones que puguin ser 
agredides víctimes de vio-
lències masclistes poden 
rebre l’atenció i el suport 
per enfocar, de la mane-
ra que elles decideixin, 
l’agressió o agressions 
patides.

 El Tren dels Llacs 
va estrenar el passat 
dissabte 29 d’agost, la 
dotzena temporada, 
enguany marcada per la 
baixada de l’oferta i les 
mesures de seguretat pel 
covid-19. El servei turístic, 
gestionat per Ferrocarrils 
de la Generalitat (FGC), 
s’havia de posar en marxa 
el passat 4 de juliol, dos 
mesos i mig més tard de 
la data habitual, però el 
confinament del Segrià 
que es va decretar aquell 
mateix dia va obligar a 
ajornar l’estrena de la 
temporada.
 El retard ha provocat 
una disminució dels 
trajectes, ja que han passat 
dels 24 viatges d’una 
temporada normal als 
deu d’aquesta actual, que 
s’allargarà fins al proper 31 
d’octubre.

El Tren dels Llacs arrenca la 
seva temporada ajornada des 
del passat 4 de juliol

Tren dels Llacs

 A banda de l’oferta, 
la principal diferència 
respecte l’anterior edició 
és l’ús obligatori de 
mascareta durant tot el 
trajecte, la instal·lació 
de dispensadors de gel 
hidroalcohòlic al tren i 
el reforç en la tasca de 
desinfecció.
 El Tren dels Llacs 
es va posar en marxa el 
2009 amb l’objectiu de 
convertir-se en un referent 
que contribueixi a la 
dinamització econòmica 
de les comarques de la 
Noguera i el Pallars Jussà.  
 El recorregut permet 
als viatgers retrocedir en el 
temps i gaudir de la natura 
i de les espectaculars 
vistes de l’entorn que 
voreja el trajecte. Uns 89 
quilòmetres, el tren passa 
per un total de 40 túnels i 
58 ponts.

Presentació de la campanya

Mascareta lliurada als i les joves de la comarca

A les xarxes socials es 
farà servir l’etiqueta 
#MeTooNoguera per fer 
visibles les agressions 
de la comarca
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
El pa

Quan reso el parenostre cada nit
i enceto aquell verset del nostre pa,
m’aturo per  donar gràcies del bé 
que cada dia tinc al meu abast.
Al cap els que recerquen
les molles i crostons del pa d’ahir,
ressona dintre meu el seu dolor
i em sento com si fos la seva fam.
Les deixes són la gana que no tinc, 
mig endreçada,
talment com si l’orgànic em salvés
del lleig que  tots plegats hem fet normal.
Conec una persona que venera
del pa fins el més mínim rosegó.
En fa sopes bullides i en contar-m’ho,
no vaig saber com dir-li què en faig jo.

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Uns crits inesperats i 
una trencadissa de vidres 
condueixen una parella 
dels Mossos a una escena 
que els deixa horroritzats: 
troben un noi jove i una 
anciana estesos a terra. 
Totes les portes i finestres 
són tancades per dins i els 
cadàvers estan xops. L’ex-
pert en jocs, Oriol Comas i 
Coma, veí del barri, posa-
rà el seu instint de deduc-
ció al servei d’un cas que 
acaba tenint connexions 
insospitades, nacionals 
i internacionals. Amb un 
domini absolut del temps 
narratiu i amb el caracte-
rístic sentit de l’humor de 
l’autor, Jugar-s’hi la vida 
situa l’acció a cavall de 
la Barcelona actual i la 
històrica Revolució dels 
Clavells portuguesa. I es-
devé, sobretot, un elogi 
del joc pel joc davant del 
joc pel guany.
 Un camell imprudent, 
una persecució vibrant, 
un narcopís al Raval i dos 
morts són les cartes que 
ens reparteix Màrius Ser-
ra a les primeres pàgines, 
d’aquesta novel·la d’in-
triga, on l’autor segueix 
conreant la novel·la ne-
gra. 

 En complir nou anys, 
la petita Shunkin, una 
nena rica i malcriada, es 
queda cega, per la qual 
cosa el futur esplendorós 
que li auguraven com a 
dama de l’alta societat de-
sapareix tot d’una. Com a 
reacció, es torna encara 
més capritxosa i només 
permet que la serveixi un 
criat, en Sasuke, que es 
desviu per complaure-la. 
Tot i així, per a ella l’únic 
consol és la música, i en 
Sasuke, per sentir-s’hi 
més a prop, decideix 
aprendre a tocar el shami-
sen, l’instrument que ella 
domina. A partir d’ales-
hores la seva relació evo-
lucionarà d’una manera 
imprevisible. Junichiro 
Tanizaki és un dels autors 
més reconeguts de la lite-
ratura japonesa i el guia 
perfecte per apropar-se 
a l’estètica tradicional 
d’aquell país. Una novel-
la breu que no només 
t’apropa a la tradició lite-
rària japonesa, sinó tam-
bé a la seva mentalitat so-
bre certs conceptes com 
la bellesa. Un clàssic uni-
versal japonès i conèixer 
els pilars sobre els quals 
s’ha basat la resta de la 
seva literatura.
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Jugar-s’hi la vida
Autor: Màrius Torres
Gènere: Novel·la
d’intriga

 El lloc on has nascut 
marca el teu destí, sovint. 
El gos d’aquesta novel·la 
va néixer en un cubell d’es-
combraries, fa pudor de 
sardines, està ple de pu-
ces, el seu pèl sembla una 
catifa vella i el seu club de 
fans són les mosques. Gos 
Pudent no té amics i els 
nens li fugen per la seva 
pudor. I per si fos poc, tam-
bé és força ximple. Però 
malgrat tot, té un cor molt 
gran i és pur optimisme i 
alegria.  L’únic amic que té 
es un gat de nom Gatxafat, 
perquè quan era petit el va 
aixafar un camió i el va dei-
xar pla con un full.
 Gos Pudent només vol 
trobar un amo que el cui-
di i el passegi lligat d’una 
corretja, com als altres 
gossos. I això és el que 
intenta quan comença a 
caminar per la ciutat a la 
recerca d’algú que l’aculli. 
No serà fàcil i viurà moltes 
aventures perilloses.
 Tot i la seva innocèn-
cia i les trampes desagra-
dables que li paren per la 
seva ingenuïtat, finalment 
se’n sortirà amb la seva i 
trobarà algú molt especial 
(la nena de les sabatilles 
vermelles), molt millor que 
si hagués trobar un amo.

Retrat de Shunkin
Autor: Junichiro 
Tanizaki
Gènere: Novel·la

Gos pudent
Autor: Colas Gutman
Gènere: Infantil (+6)
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. 
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes 
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom 
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

La gran escola
Francesc Cucurull i Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sr. Director,
 L’ensenyament és la 
més noble de les professi-
ons, si és que se’n pot dir 
professió. És un art que 
requereix no només talent 
intel·lectual, sinó infinita 
paciència i amor. Estar ve-
ritablement educat és com-
prendre la nostra relació 
amb totes les coses.
 L’Educació actual està 
acoplada a la industrialit-
zació i a la guerra i la seva 
finalitat principal és l’efi-
ciència. Nosaltres ens tro-
bem capturats en aquesta 
maquinària de competèn-
cia despietada i de mútua 
destrucció.
 Si l’educació ens ha 
de portar a la guerra i ens 
ensenya a destruir quin 
significat té? La funció de 
l’educació és crear éssers 
humans ¡ntegrats i, per 
tant, intel·ligents. Els siste-
mes educatius i polítics no 

canvien misteriosament, 
es transformen quan nos-
altres canvien fonamental-
ment.
 D’aquesta manera, 
l’escola ha de ser com una 
roca en que flueixen les ai-
gües de la destrucció i no 
resulta alterada.
 L’individu és de vital im-
portància, no el sistema; i 
mentre l’individu no com-
prengui el procés total de 
la seva pròpia existència, 
no hi haurà sistema que 
pugui portar l’ordre i la pau 
al món.
 Els problemes humans 
són molt complexes, en-
tendre’ls exigeix paciència 
i penetració. Aquesta tasca 
pertany als mestres, pares i 
tota la societat. Ningú està 
lliure de responsabilitat.
 Que siguin intel·ligents 
sense ser creatius, per a 
que els serveix l’educació? 
Els mestres, a part d’apro-

var exàmens, caldria que 
sabessin ensenyar el que 
la vida tracta amb la seva 
lluita. Per guanyar-se el 
sosteniment de tot plegat 
haurien de saber-ho i com-
prendre-ho i l’escola és el 
lloc apropiat. Si només els 
ensenyem matemàtiques, 
geografia, història i cièn-
cia, òbviament no en tenen 
prou.
 El més important de 
tot per a vostès és estar 
atents, i preguntar perquè 
les pròpies iniciatives que-
din despertes i aconseguir 
un ordre total a la ment, el 
cor i les activitats físiques. 
L’harmonia entre totes tres 
us farà lliures i forts dins 
de la nostra societat, que 
té un desequilibri inquie-
tant entre el nivell tècnic i 
el nivell ètic.
 La joventut és l’essèn-
cia de la decisió i de l’ac-
ció. Democràticament te-
nim llibertat d’elecció, però 
no podem escollir res i això 
ens porta al conformisme.
 Aquesta societat ne-
cessita valors efectius i re-

ligiosos de civilització que 
en altres temps hi havia en 
algun sentit als cors de la 
gent. La joventut té estudis 
i està instruïda però no és 
lliure del temor i de la in-
humanitat. A través d’un 
coneixement millor de la 
naturalesa i les polítiques 
socials, es posa en dubte 
una vegada i una altra, el 
progrés de 24 segles. Des-
près és aquesta justament 
la pregunta: El progrés ens 
allibera de la inhumanitat i 
del terror? 
 Qui té interès que els 
joves s’estiguin hores la 
carrer? Quina autoritat ho 
controla tot això? Els joves 
s’ho passen molt bé i riuen 
molt, però els pares no els 
fa cap gràcia aquest desor-
dre.
 Quan un és jove, no hi 
ha lluita ni problemes, tot 
és bonic, però algun dia 
hauran de revelar-se con-
tra el sistema; aparador 
on hi ha cotxes, cases i co-
ses fantàstiques, tot molt 
bonic. Tot això esclavitza 
perquè costa diners. Si has 

d’anar sense cotxe i sen-
se luxes a treballar i crear 
una família amb humilitat, 
esforç i sacrifici amb hon-
radesa, arribaràs a ser una 
gran persona i molt alt en 
el camí i recte.
 Els éssers humans són 
exteriorment educats, as-
senyats i intel·ligents, però 
a l’interior són violents. 
Es necessita un món nou, 
una nova cultura que can-
vii l’home interior. Sense 
aquest efecte, la vida ar-
riba a ser una assumpte 
terrible. Necessitem un re-
naixement espiritual i una 
renovació moral, social i 
política. Per aconseguir-ho, 
primer hem de canviar-nos 
nosaltres mateixos i els 
joves són de veritat els 
que millor ho tenen. Sinó 
és així, continuariem amb 
aquesta societat.
 La cultura és l’ànima de 
la vida.

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

On s’ha arribat
C. G. A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Unes quantes hores 
més tard de quan havia 
entregat la meva  col-
laboració al Groc, a Brusel-
les  es va arribar a un 
acord, que semblava bo a 
tots. Tots els detalls no són 
massa coneguts, ni sembla 
que hi hagi una voluntat de 
donar-los a conèixer, però 
sí es sap que no totes les 
mans podran arribar-hi als 
diners. I la que ho faci, serà 
(si no es canvia), a canvi de 
bona i estudiada aplicació 
de la quantitat demanada, i 
que a més s’ajusti al pactat 
en els poders signats.
 Poder tot el dit i més 

es va tractar a la reunió de 
Presidents d’Autonomies 
que al seu dia es va fer con-
vocada pel Presidente del 
Gobierno, i que fins i tot, 
el Sr. Urkullu hi va assistir. 
Fen ben visible el que un 
fi negociador és capaç de 
fer si és intel·ligent, i no un 
simple fanàtic. Clar, també 
s’ha de dir que per a ser 
“quefe” d’una colla d’in-
capacitats dedicats a fer 
la seva política, la primera 
condició que ha de tenir 
és ser el més desentonat 
i amb això el Sr. Torra els 
guanya. Potser per aquest 
motiu no va assistir a la re-

unió.
 Quan jo escolto bajana-
des del perquè tres o qua-
tre mil empreses van mar-
xar del país em fico a riure. 
Quan escolto que van obeir 
a pressions de Madrid, 
dono gràcies a Déu que 
permet que tants adults, 
travessin el desert de  la 
santa innocència, i es pot 
arribar a la “repera”, quan 
accepten que el mal va ser 
i serà del tot suportable i 
quasi pitjor per elles. San-
ta Innocència, això sí que 
és una imatge pròpia d’un 
tanoca integral. Llegint al 
Sr. Mas-Culell, ens trau 
una opinió molt diferent, 
i per ratificar-ho cal recor-
dar la marxa del Grup de la 
Caixa i del Banc Sabadell, 
seguint la fugida dels de-

pòsits dineraris que va ser 
molt respectable. Recordo 
al Sr. Artur Mas que en un 
míting, va dir que mai se 
n’anirien, perquè Catalu-
nya representava el 20% 
del PIB espanyol. Cal pre-
guntar: Quan representa 
avui?
 Avui en un afany de 
simplificar el proper pas-
sat. Amb tot el llegit, com-
provat i vist, ens volen do-
nar a reconsiderar, amb la 
memòria tendra encara, 
que una colla d’amics na-
cionalistes es van veure 
envoltats per una salvatge 
i exagerada repressió. Que 
cadascú faci el seu pensa-
ment. I amb tot el passat i 
viscut, avui que tenim: Una 
Catalunya socialment divi-
dida. A totes llums més po-

bra per a tots, amb un futur 
no gaire optimista. Una jo-
ventut confosa, i una gent 
gran que remena el cap al 
no entendre res. I no cal ni 
parlar dels nostres polítics 
que han hagut de reconèi-
xer la seva ineficàcia quan 
diuen que ells ho farien mi-
llor. Cosa que no s’ha vist.
 P.D: Sí. Certament 
“hem de fer llum a la me-
mòria”, per veure que ens 
ha aportat l’1 d’Octubre. A 
banda del que hem vist i 
viscut... i perdut.

------------------------------------------
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Recepció a la Paeria al nedador Arnau 
Pifarré pels seus bons resultats
 El nedador del Club Es-
portiu Natació Arnau Pifarré 
va ser rebut a la paeria pel 
paer en cap, Jordi Ignasi 
Vidal,  pels bons resultats 
aconseguits en la passada 
temporada, fent-li entrega 
d’un obsequi.
 La recepció estava pre-
vista inicialment el passat 
mes de març, quan la Selec-
ció de Catalunya de Natació 
es va revalidar el títol com 
a campiona d’Espanya, en 
una concentració en la que 
estava convocat el nedador 
balaguerí i on va aconseguir 
la 2a posició, medalla de pla-
ta estatal en els 200 esquena. 
 Ara s’hi ha sumat tam-

bé, el fet que nedador i 
entrenador han estat selec-
cionats per participar en 
el Campus de Tecnificació 

Aleví de la Real Federación 
Española de Natación, que 
es farà del 3 al 6 de setem-
bre a Sabadell. 

 La Cursa de la Diada 
de Térmens ja ha esgotat 
les inscripcions de cara a 
la seva 34a edició, prevista 
per l’11 de setembre i que 
suposarà el retorn de la 
Lliga Ponent després de 
mig any d’aturada.
 La Cursa de la Diada, 
però, arribarà adaptada 
a la nova realitat i sota 
nou format per donar 
seguretat a tots els atletes, 
tal com s’ha comunicat 
des de l’organització, 
un any més a càrrec de 
l’ACUDIT (Amics de la 
Cursa de la Diada de 

Esgotades les inscripcions per a 
la Cursa de la Diada de
Térmens pel proper dia 11

Cursa de la Diada de Térmens de l’any passat

Térmens i l’Ajuntament 
de la població.
 Així, es disputarà 
una única cursa de 10 
kilòmetres. Les inscripci-
ons estan limitades a 250 
participants. Durant la 
cursa, els atletes hauran 
de mantenir la distància 
de seguretat de 2 metres 
i s’hauran d’obrir per rea-
litzar avançaments.
 Prèviament a la cur-
sa, tots els atletes i es-
pectadors passaran el 
control de temperatura 
en accedir a l’àrea de 
sortida, ubicada al polí-
gon la Noguera. Els par-
ticipants hauran de por-
tar la mascareta per tal 
d’accedir a la zona de la 
sortida, i se l’hauran de 
tornar a posar en acabar 
la cursa. Els espectadors 
l’hauran de dur en tot 
moment. 

El paer en cap, Arnau Pifarré i el seu entrenador

A partir del dia 1 de setembre ja s’han 
iniciat moltes de les activitats esportives

Poliesportiu 1 d’octubre

 Des de l’Àrea d’Esports 
de la Paeria de Balaguer, 
s’han preparat totes les instal-
lacions esportives perquè els 
diferents clubs esportius de 
la ciutat puguin començar els 
seus entrenaments de cara a 
la propera temporada.
 Seguint la normativa, hi 
ha algunes novetats en l’ús 
d’aquestes instal·lacions, 
com no poder utilitzar vesti-
dors o limitar l’assistència de 
públic, entre altres mesures 
de seguretat.

Un màxim de 250
participants i amb
sortides esglaonades 
seran algunes de les 
mesures aplicades 
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El Centre d’Interpretació de l’Or penja el 
cartell de “no hi ha places disponibles”

 L’activitat, “A l’estiu l’or 
el busquem al riu”, és una 
proposta única, emocio-
nant i molt divertida que 
convida el públic a viure 
l’experiència dels autèntics 
buscadors d’or en un entorn 
incomparable com és la 
llera del riu Segre a l’alçada 
de Balaguer.
 Té una durada de dues 
hores, descobreix  la histò-
ria de l’explotació d’aquest 
valuós metall al Segre, la 
seva procedència, els usos i 
propietats, i ensenya  també 

la tècnica manual per poder 
extreure l’or fàcilment de 
l’arena amb l’ajuda d’un 
instrument en forma de plat 
anomenat àbac o batea. Les 
palletes d’or trobades es 
posen dins un vial de plàs-
tic que tothom s’emporta a 

casa de record.
 Aquest final d’estiu, i 
davant la gran demanda de 
places, s’ha decidit ampliar 
l’activitat de recerca d’or 
al riu als dies 2,5,9 i 12 de 
setembre, únics dies encara 
amb places disponibles.

Activitat de recerca d’or al Segre

 Joan Blau presenta el 
3r single col·laboratiu on 
aquest cop apareix amb 
la balaguerina Edvrne, 
presentant una cançó que 
narra un amor impossible 
entre una persona i la 
lluna, “Temps i espai”. 
Els dos cantants que els 
uneix una gran amistat, 

Edvrne col·labora amb Joan Blau 
i presenten “Temps i espai”

Joan Blau i Edvrne

fan una oda a aquest astre 
tant estimat i present. 
Marc Adam és el fotògraf 
que ha realitzat la foto 
per la portada del single 
“Temps i espai”. Una 
imatge realitzada a Àger, i 
on es mostra una persona  
observant la lluna amb 
devoció.

Aquest estiu s’ha ampliat 
els dies d’activitat ja 
que hi ha hagut una forta 
demanda
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Anuncis breus classificats
TREBALL
------------------------------------
EMPRESA DE LA 
COMARCA necessi-
ta personal per aten-
dre a públic en ma-
gatzem, amb do de 
gents i experiència 
o nocions per portar 
carretilla elevadora. 
Incorporació immedi-
ata. Interessats enviar 
Currículum a: contra-
tacionsempleomf@
gmail.com. Total dis-
creció pels col·locats.
------------------------------------
REPASSOS d’anglès. 
Primària, ESO i Batxi-
llerat. Raó: 698383277. 
-----------------------------------
S’OFEREIX professora 
nativa per fer classes 
particulars d’anglès. 
Possibilitat de fer clas-
ses de conversa, en 
grups molt reduïts o 
particulars. Informa’t 
ja, sobre els horaris 
disponibles. Raó telè-
fon: 650422582.
------------------------------------

IMMOBLES
-----------------------------------
ES VEN finca de rega-
diu amb una extensió 
de 35.083 m2, amb pan-
tà fet. Ideal per cons-
truir granges. Al terme 
de la Sentiu. Informa-
ció: 00376341824.
-----------------------------------
ES LLOGUEN una o 
dos habitacions a pis 
compartit a Barcelo-
na. Molt bona situació 
(bus i metro a prop). 
Raó: 630018750.
-----------------------------------
L LO G U E R  LO C A L 
comercial, 32 m2, c/ 
Girona. Instal·lació 
d’aigua, llum, porta 
d’alumini i vidre i reixa. 
Raó: 973450555.
------------------------------------
A CAMARASA es ven 
terreny a peu de car-
retera. Rústic, amb 
reg, dos parcel·les 
(aprox. 10.000 m2 cada 
una). Raó: 973446011-
629725009
------------------------------------

ES TRASPASSA bo-
tiga de roba infantil, 
totalment equipada i 
en funcionament. Raó: 
973450555.
-----------------------------------
BALAGUER: lloguer 
de pisos, despatxos i 
places d’aparcament. 
Raó: 973443800.
------------------------------------
ES LLOGA habitació a 
Barcelona, a 5 minuts 
de ka Universitat Pom-
peu Fabra Ciutadella. 
Raó: 616449820.
------------------------------------

VARIS
------------------------------------
FORA TRASTOS, per-
sones de confiança i 
de casa. Buidem pi-
sos, trasters, magat-
zems... No llencis res, 
recollim tot el que no 
facis servir. Servei de 
mudances. Informa’t 
sense compromís: 
649232923.
-----------------------------------

SI ERES una mujer que 
quiere amistad, bailar, 
divertirse ... Llámame 
al 646214205. Pido se-
riedad. Soy deportista 
jubilado.
-----------------------------------
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.
-----------------------------------

ES VEN BICICLETA 
per nena, de color 
rosa, per nenes de 
6 a 12 anys. Marca 
Connor, BTT. Prac-
ticament nova. Tel: 
667476172.
------------------------------------
-----------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, us 
podeu adreçar a les 
nostres oficines, per 
telèfon o bé omplint 
el formulari del nostre 
web.
------------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------

EMPRESA DE LA COMARCA
necessita personal per atendre a públic en magatzem, amb do de gents i experiència

o nocions per portar carretilla elevadora. Incorporació immediata.
Interessats enviar Currículum a: contratacionsempleomf@gmail.com

Total discreció pels col·locats.

LLOGUER LOCAL comercial,
32 m2, c/ Girona.

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

i també reixa.
Informa’t al telèfon:

973450555

La familia de Antonio Solé Tribó
queriamos agradecer a la Residència Geriàtrica Sant Domènec,

por estos 11 años los cuales hemos sido una familia,
como una segunda casa.

En esta residencia hemos conocido a gente fabulosa, tanto los
trabajadores como los residentes y sus familiares. Desde la dirección, 

pasando por todas y cada una de las personas que allí trabajan
y han trabajado. Queriamos daros las gracias porque habéis hecho

que estos años fueran mas llevaderos.
Gracias de parte de Estrella Mantas Rosauro y toda mi familia.

La família de NÚRIA GENDRE i CARDONA
volem agraïr i reconèixer públicament l’esforç, l’eficàcia i 

la labor rebuda per part del

SEM de BALAGUER
I en el meu nom, Josep Lluís Serral i Gendre,

rebeu tot le meu suport i confiança,
i us encoratjo a continuar amb la vostra gran tasca.

Rebeu el meu més sincer agraïment i
una forta abraçada per a tots.

Us la mereixeu. Moltíssimes gràcies a tots, de tot cor.
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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 27 d’agost a les 8 de la tarda del  3 de setembre SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 3 de setembre a les 8 de la tarda del  10 de setembre MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 10 de setembre a les 8 de la tarda del  17 de setembre 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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