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Sumari

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

En Portada
Montgai Màgic

 El Mag Javi El Mago serà l’encarregat d’inaugurar 
Montgai Màgic el dissabte 3 d’octubre amb l’espectacle 
‘Instantes mágicos’, que se celebrarà a 2/4 de 7 del 
vespre. La fira estarà oberta des de les 11 del matí fins 
a les 9 del vespre tots dos dies.
 A més a més del cap de setmana de màgia oberta 
a tothom, divendres 2 d’octubre se celebrarà la tradi-
cional diada dedicada a la màgia solidària, destinada 
en exclusiva a persones amb altres capacitats i que 
compta amb la participació de la federació ALLEM.
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# Nova celebració del Posa’t la Gorra Balaguer amb alguns canvis de format
Es demana a la població  que difonguin la diada penjant, una foto individual o en grup  amb la gorra i la 
samarreta, a les seves xarxes socials amb el #posatlagorrabalaguer. Tots els participants rebran  un obsequi

# La junta local de l’AECC Balaguer prepara una activitat alternativa a la caminada
Tots aquells que vulguin col·laborar en aquesta causa aportin el seu granet de sorra

>>BALAGUER
# Balaguer celebrarà la 32a Festa de la Bicicleta al proper 17 d’octubre

El mateix cap de setmana, Balaguer tenia previst fer Ermitanyos, que 
recorre les tres ermites de la comarca Cérvoles, Montalegre i St. Jordi 

# La Paeria finalitza la campanya informativa sobre la gestió de residus
A partir d’ara es farà el seguiment per barris i s’ampliaran campanyes

>>COMARCA
# Els dies 3 i 4 d’octubre es celebra a Montgai la Fira de Màgia al Carrer

El Mag Javi El Mago serà l’encarregat d’inaugurar Montgai Màgic el 
dissabte 3 d’octubre amb l’espectacle ‘Instantes mágicos’ 

# Balaguer se suma a Reciclos, el sistema de reciclatge d’Ecoembes  
Aquest sistema de reciclatge que incorpora telefonia mòbil

# Torrons i Mel Alemany ha estat guardona als “Great Taste Awars”
Guardonada als premis que es van fer públics el passat 21 de setembre 
a Londres, i considerats els Oscar de l’alimentació gourmet   

# Els Serveis Socials i Creu Roja continuen amb la prevenció agrària
S’ha informat de les mesures d’autoprotecció, s’ha lliurat material 
higiènic, s’ha donat suport de necessitats bàsiques

>>OCI
#  Balaguer celebra una edició especial de l’Harpia aquest dissabte dia 3

La Fira Medieval Harpia 2020 adaptada a les circumstàncies actuals i 
ajorna la majoria dels actes previstos per l’any vinent

#  L’Associació D’Art 4 fa 25 anys i ho celebra amb un espectacle
L’espectacle “Acrobàcies sonores” es celebrarà al Teatre Municipal

# La Col·legiata de Sant Pere d’Àger celebra els 10 anys de la seva restauració
La Fundació Privada Arnau Mir de Tost ha realitzat una trobada, en forma de Simposi, que es va celebrar 
el passat 19 de setembre, que aplegà especialistes de tots els camps implicats en la restauració

# La comarca de la Noguera va fer rècord en recollida d’envasos el passat mes d’agost
S’han recollit 87.500 kg d’envasos lleugers, la xifra mensual més alta que s’ha assolit mai en la recollida selectiva

>>ESPORTS
# El Club Futbol Balaguer visita Anglesola per començar la nova temporada 2020/21

Dissabte passat El CF Balaguer va acabar la pretemporada i comença la setmana treballant el que serà 
el primer partit de lliga, diumenge, contra l’Angulària d’Anglesola, a les 16:30 al Municipal d’Anglesola. 

#  Retorn a les pistes i victòria pel duet format pel balaguerí Iker Castillo i Gerard Navas
Tots aquests mesos sense poder competir han fet especial aquest retorn a les pistes
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 La Paeria de Balaguer 
ha finalitzat la primera 
fase de la campanya sobre 
com s’han de gestionar 
els residus voluminosos. 
Es tracta de la fase 
informativa que han dut a 
terme les agents cíviques 
i a partir d’ara es farà un 
seguiment per saber si 
la ciutadania compleix la 
normativa.
 L’objectiu és que 
la ciutadania prengui 
c o n s c i è n c i a  d e  l a 
importància de complir 
amb els horaris i dies 
d e  r e c o l l i d a  d e l s 
voluminosos.
 La tasca d’informació 
h a  c o n s i s t i t  e n  e l 
repartiment als domicilis 

La Paeria finalitza  la campanya 
informativa sobre la gestió dels 
residus voluminosos

Campanya d’informació 

de la ciutat d’un fulletó 
en què es recorda que 
els residus voluminosos 
cal deixar-los al costat 
del contenidor del rebuig, 
però només els dilluns i 
els dijous al vespre. 
 La campanya s’ha 
fet a tota la ciutat i el 
seguiment també es farà 
arreu de la capital dividint-
la novament per zones.
 L’acció sobre els volu-
minosos forma part d’una 
de les campanyes que la 
Paeria vol dur a terme per 
evitar situacions com la 
que fa unes setmanes va 
obligar a emprendre una 
altra campanya per nete-
jar i arranjar espais verds, 
com el del Barranc dels 
Rucs, una zona molt dete-
riorada pels abocaments 
incontrolats de residus i 
ja es treballa en la nova 
ordenança de residus per 
tal d’acabar amb els abo-
caments incontrolats i les 
males pràctiques en ma-
tèria de reciclatge.   

A partir d’ara es farà 
un seguiment per
barris i s’ampliaran 
les campanyes de
reciclatge

La junta local de l’AECC Balaguer prepara 
una activitat alternativa a la caminada

 La  Junta Local de l’AECC 
de Balaguer està preparant 
una activitat alternativa a la 
caminada que van organitzar 
l’any passat i que va tenir molt 
d’èxit, recaptant diners per a 
la investigació del càncer.
 Enguany per motius de 
seguretat respecte al Co-
vid-19 s’està pensant en una 
activitat alternativa a la ca-
minada, que tots aquells 
que vulguin col·laborar en 
aquesta causa aportin el seu 
granet de sorra.La sortida de la caminada de l’any passat

Balaguer celebrarà la 32a Festa de la 
Bicicleta el proper 17 d’octubre

 El proper dissabte 17 
d’octubre es celebrà la 32a 
Festa de la Bicicleta a Ba-
laguer, una popular marxa 
sobre dues rodes per a to-
tes les edats, des dels més 
petits fins als més grans, 
que recorreran els carrers 
de Balaguer en dues rutes; 
una primera per l’eixample 
i tot el marge esquerra del 
riu Segre i una segona que 
recorrerà el trajecte que 
separarà Balaguer del mo-
nestir de les Franqueses.
 Es mantindrà la jorna-
da habitual en dissabte 
la tarda, canviant el punt 
de reunió i concentració, 
que serà el pavelló Molí 
de l’Esquerrà, per tal de 
reorganitzar les sortides, 
els participants i perme-
tre una millor coordinació 
entre els voluntaris. Una 

de les principals novetats 
d’enguany serà establir 
un límit de participants 
a 200; reestructuració de 
les rutes per facilitar els 
reagrupaments i berenar 
popular amb porcions i 
pícnics individualitzats per 
cada assistent per afavorir 
els hàbits saludables.
 Aquesta jornada es 
presenta com a activitat 
destacada de la setmana 
de la mobilitat sostenible, 
en defensa del medi am-
bient i una optimització 
dels transports urbans. Les 
inscripcions es poden fer 

al web festabici.balaguer.
cat per un preu d’un euro la 
inscripció. L’hora de sortida 
serà les 16 h.
 El mateix cap de set-
mana, Balaguer acollia 
també els Ermitanyos, el 
monogràfic de BTT que 
recorre les tres ermites de la 
comarca Cérvoles, Montale-
gre i St. Jordi, i que s’havia 
convertit en un referent a 
nivell nacional i estatal, 
quedarà suspès per la pre-
sent temporada a causa de 
les dificultats de protocol i 
evitar aglomeracions per de 
contagi de la COVID-19.

Imatge de la Festa de 2019

La jornada presenta
alguns canvis
d’organització per poder 
garantir la seguretat 
dels participants
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Nova celebració del Posa’t la Gorra
Balaguer amb alguns canvis de format

 Sota el lema “El càncer 
no s’atura, Balaguer tam-
poc”, els organitzadors de 

Posa’t la Gorra a Balaguer 
mantenen la celebració amb 
canvis de format. Degut a 

la pandèmia pel Covid-19, 
l’a comissió organitzadora 
d’aquest certament soli-
dari, s’ha vist obligada a 
fer canvis per tal de poder 
celebrar-la i poder continuar 
ajudant ara més que mai,  
els infants i les famílies que 
viuen aquesta dura realitat, 
així com per obtenir recur-
sos per a la investigació i la 
recerca.
 Per qüestions de se-
guretat, la programació es 
veurà afectada i no es faran 
activitats que comportin 
aglomeracions com la cur-
sa- caminada, la fira dels 
somnis i el dinar solidari.
 Es demana a la pobla-
ció  que difonguin la diada 
penjant, una foto individual 
o en grup  amb la gorra i la 
samarreta, a les seves xarxes Instantània de l’any passat

Per motius de seguretat no es podran fer el dinar 
solidari, la fira dels somnis i la cursa/caminada

Presentació Posa’t la Gorra Balaguer 2020

socials amb el #posatlagor-
rabalaguer. Tots els partici-
pants rebran  un obsequi.
 Comprar la gorra i la 
samarreta. 
 Participar a la Cursa - Ca-
minada virtual del diumenge 
11 d’octubre (inscripcions a 
http://posatlagorrabalaguer.
cat) o sortint al carrer el 
mateix dia amb la gorra i la 
samarreta.
 Donar suport com em-
presa amb una pancarta que 

ompli el pont del riu.
 Fer un donatiu al compte 
ES62 2100 5000 5502 0016 
7487 LA CAIXA. 
 L’organització agraeix a 
la ciutadania la participació 
massiva que hi ha hagut en 
les quatre darreres edicions, 
expressada sobretot en re-
captacions molt generoses 
en pro dels infants i adoles-
cents amb càncer infantil i 
juvenil, que també desitgem 
que es realitzin enguany.
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 L’empresa familiar 
d’Os de Balaguer Torrons 
i Mel Alemany ha estat 
guardonada amb 11 
estrel les als  premis 
internacionals ‘Great 
Taste Awards’, que es 
van fer públics el passat 
21 de setembre a Londres, 
i considerats els Oscar de 
l’alimentació gourmet. 
 Alemany es converteix 
en l’empresa productora 
amb més referències 
premiades de l’Estat 
espanyol (ja ho va ser el 
2017 i el 2019 i el 2018 
va quedar en segona 
posició) i ha rebut el 
reconeixement per set 
productes diferents.  
 La Mel de castanyer, 
amb tres estrelles, se si-
tua dins del club exclusiu 
dels 205 productes de tot 
el món que han obtingut 

Torrons i Mel Alemany ha estat 
guardonada amb 11 estrelles als 
“Great Taste Awards”

Ferran Alemany amb la mel de castanyer

el màxim guardó que 
otorga del certamen, de 
les 12.777 referències que 
s’han avaluat. També han 
estat reconeguts amb 
dues estrelles el torró dur 
i el torró de crema torra-
da. Han rebut una estre-
lla la Mel de taronger, la 
Mel amb pistatxo torrat, 
la Mel amb nous del Pre-
pirineu i un dels produc-
tes presentats l’últim any, 
L’OliMel. Precisament, la 
innovació de productes 
com l’OliMel ha estat 
molt valorada pel jurat 
d’aquest premi internaci-
onal. Aquest guardó reco-
neix la qualitat de les tres 
mels de capçalera d’Ale-
many: la Mel de taronger, 
la Mel de romaní i la Mel 
de farigola, totes guardo-
nades amb estrelles Gre-
at Taste.

Els dies 3 i 4 d’octubre es celebrarà a
Montgai la 12a Fira de la Màgia al Carrer

 Enguany a causa de 
la pandèmia del Covid-19, 
MontgaiMàgic presenta un 
nou format per tal de garan-
tir la seguretat del públic 
assistent i dels artistes par-
ticipants. En aquest sentit, 
la Fira de la Màgia al Carrer, 
que arriba a la seva dotzena 
edició, se celebrarà al camp 
de futbol de Montgai en 
comptes de places i carrers 
del poble. El nou emplaça-
ment permet mantenir en tot 
moment un aforament con-
trolat i garanteix l’aplicació 
de mesures sanitàries com 
el control de la temperatura, 

l’ús de mascareta, el rentat 
de mans amb gel desinfec-
tant o el manteniment de les 
distàncies de seguretat.
 El Mag Javi El Mago serà 
l’encarregat d’inaugurar 
Montgai Màgic el dissabte 3 
d’octubre amb l’espectacle 
‘Instantes mágicos’, que 
se celebrarà a 2/4 de 7 del 

vespre. La fira estarà oberta 
des de les 11 del matí fins a 
les 9 del vespre tots dos dies.
 A més a més del cap de 
setmana de màgia oberta 
a tothom, divendres 2 d’oc-
tubre se celebrarà la tradi-
cional diada dedicada a la 
màgia solidària, destinada 
en exclusiva a persones 
amb altres capacitats i que 
compta amb la participació 
de la federació ALLEM.
 Per tal de garantir-ne la 
seguretat, l’organització ha 
decidit reduir en una vin-
tena el nombre de mags i 
d’espectacles, que tindran 
com a escenaris les quatre 
cantonades del camp de 
futbol. A diferència d’altres 
edicions, no hi haurà shows 
simultanis, sinó un únic es-
pectacle cada hora en els 
diferents espais marcats, 
el que permet garantir-ne 
l’adequació i la neteja. 

Una imatge de l’any passat

Cartell de la fira d’enguany

El mag Javi el Mago serà 
l’encarregat d’inaugurar 
la Fira el dissabte dia 3 
amb el seu espectacle 
“Instantes mágicos”  
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Balaguer se suma a RECICLOS, el sistema 
de reciclatge amb recompensa d’Ecoembes

 Els habitants de Bala-
guer compromesos amb 
el reciclatge ja podem ob-
tenir recompenses cada 
vegada que reciclin les se-
ves llaunes i ampolles de 
plàstic de begudes. Això és 
possible gràcies a l’aposta 
de la Paeria per RECICLOS, 
el primer Sistema de Devo-
lució i Recompensa (SDR) 
de reciclatge a Espanya, 
que ha estat desenvolupat 
per Ecoembes, l’organitza-
ció ambiental sense ànim 
de lucre que coordina el 
reciclatge d’envasos a tot 
el país.
 D’aquesta manera, 
Balaguer es converteix en 
un dels primers munici-
pis catalans que aposta 
per aquest sistema de re-
ciclatge que incorpora la 
tecnologia mòbil a aquest 
hàbit, i, al seu torn, premia 
els ciutadans recicladors 
amb incentius que ajudin a 
millorar el seu entorn més 
proper.
 Els veïns de Balaguer 
podran reciclar les seves 
llaunes i ampolles de plàs-
tic de begudes en 86 con-

tenidors grocs dels carrers 
de la localitat -als quals 
se’ls ha incorporat tecno-
logia- i obtenir recompen-
ses al fer-ho. Entre aquests 
incentius, destaquen pro-
ductes per fomentar la mo-
bilitat sostenible i accions 
per millorar l’entorn dels 
ciutadans de Balaguer, 
com la plantació d’arbres 
plataners al municipi.
 El Paer de Medi, Soste-
nibilitat i Salut, Xavier Cas-
tellà,  ha agraït a Ecoembes 
el fet d’haver pensat en Ba-
laguer com a 5è municipi 
per implementar la cam-
panya a Catalunya i s’ha 
mostrat convençut que ser-
virà per augmentar el per-
centatge de reciclatge a la 
ciutat. En aquest sentit ha 
recordat que actualment 
aquest percentatge és una 
mica curt i que des de la 
Paeria esperen que amb 
aquesta i altres iniciatives 

que s’estan implementant 
des de l’àrea es pugui ar-
ribar a percentatges més 
elevats l’any vinent.  
 El Paer en Cap, Jordi 
Ignasi Vidal,  ha felicitat a 
Ecoembes per la iniciativa i 
ha agraït el fet d’haver pen-
sat en la ciutat de Balaguer 
per implementar aquesta 
campanya. Pel que fa a la 
campanya, ha recordat que 
en els inicis del reciclatge 
els contenidors de vidre 
eren la guardiola del barri, 
i amb el que es recollia es 
podien fer millores de pro-
ximitat. Aquesta nova cam-
panya l’ha definit com una 
modernització de la idea 
que permetrà que els punts 
acumulats per la gent de 
Balaguer reverteixin en mi-
llores a la pròpia ciutat en 
temes relacionats amb el 
medi ambient, un sistema 
que ha d’incentivar el reci-
clatge.

 Per fer ús de RECI-
CLOS, els ciutadans de 
Balaguer només han de 
descarregar-se la we-
bapp, escanejar el codi 
de barres de l’envàs que 
volen reciclar i diposi-
tar-lo a un dels conte-
nidors grocs. En fer-ho, 
obtindran punts, deno-
minats RECICLOS, que 
podran canviar per les 
diferents recompenses 
que tinguin disponibles.
 El sistema és molt 
senzill per fomentar l’hà-
bit de reciclar i trobar 
maneres per a que el re-
ciclatge continui estant 
a prop de les persones i 
la seva manera de viure.
 “Gràcies a RECI-

RECICLOS digitalitza el reciclatge
de llaunes i ampolles de plàstic
de begudes i premia els
ciutadans compromesos amb el 
reciclatge a través d’incentius 
sostenibles

CLOS, els ciutadans 
compromesos amb el re-
ciclatge, a més d’ajudar 
a estalviar energia o a 
donar una nova vida als 
envasos reciclant al con-
tenidor groc, ara podran 
també contribuir a mi-
llorar Balaguer a través 
de les recompenses que 
obtenen en reciclar. És la 
primera vegada a Espa-
nya que un sistema de 
reciclatge uneix tecnolo-
gia i recompenses per tal 
d’ajudar a reciclar més i 
millor. RECICLOS, lluny 
de ser un projecte de fu-
tur, és ja una realitat”, ha 
afirmat Xavier Balagué, 
gerent d’Ecoembes a Ca-
talunya.

Presentació de la campanya

Balaguer es converteix 
en un dels primers
municipis que aposta per 
aquest sistema de
reciclatge que incorpora 
la telefonia mòbil
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La Col·legiata de Sant Pere d’Àger
celebra els 10 anys de la seva restauració
 Aquest any 2020 fa deu 
anys que finalitzaren les 
obres de restauració de la 
Col·legiata de Sant Pere 
d’Àger més importants que 
ha rebut el monument des 
del seu abandonament de-
finitiu a finals del segle XIX.
Les obres han permès que 
a partir de llavors comen-
cés a realitzar-se activitats 
al monument per tal de di-
fondre la seva gran vàlua 
històrica i arquitectònica, 
especialment a través de 
visites guiades que s’han 
realitzat des de llavors fins 
ara.
 La Fundació Privada Ar-
nau Mir de Tost ha cregut 
necessària la realització 
d’una trobada, en forma de 
Simposi, que es va celebrar 

el passat 19 de setembre, 
que aplegà especialistes 
de tots els camps implicats 
en la restauració, conser-
vació i posta en valor del 
monument, que hi han 
treballat, que s’hi han vist 

implicats i altres que senzi-
llament hi tenen un interès. 
L’objectiu era consensuar 
un full de ruta, un pla di-
rector de la Col·legiata de 
Sant Pere d’Àger, per als 
propers 20 anys.

 Aquest mes d’agost a 
la Noguera s’han recollit 
87.500 kg d’envasos lleu-
gers, la xifra mensual més 
alta que s’ha assolit mai 
en la recollida selectiva 
d’aquesta fracció a la co-
marca. 
 Aquesta dada positi-
va està en sintonia amb 
l’augment continuat del 
volum global de la reco-
llida selectiva de residus 
de la comarca. Amb les 
dades oficials del 2019, 
es constata que en com-
paració amb l’any 2018 la 
fracció paper i cartró s’ha 
incrementat en un 59 %, 
la fracció vidre un 26 %, la 
fracció d’envasos lleugers 
un 66 %, i l’orgànica un 28 
%. Com a conseqüència 
d’aquests augments, en la 
fracció rebuig s’ha produït 
una reducció del 28 %.

La comarca de la Noguera va fer 
rècord en recollida d’envasos el 
passat mes d’agost

Cartell del rècord

 Aquestes dades do-
nen com a resultat que 
durant el 2019 s’ha recollit 
de manera selectiva el 40 
% del total de residus ge-
nerats a la Noguera, per-
centatge a destacar atès 
que el 2017 se situava en 
un 27%, i el 2018 en un 30 
%.
 Des del Consell, enti-
tat responsable d’aquest 
servei als 30 municipis 
de la comarca, es conti-
nua promovent accions 
per millorar aquestes 
xifres, amb serveis com 
la recollida porta a porta 
del cartró en empreses 
i comerços, la recollida 
també porta a porta de 
les restes de poda,  cam-
panyes de sensibilització 
a cada municipi i tallers 
per fomentar el reciclatge 
a les escoles, entre altres.

Col·legiata d’Àger

Els Serveis Socials i Creu Roja continuen 
amb la prevenció a la campanya agrària

 Els Serveis Socials del 
Consell Comarcal de la 
Noguera s’han acollit al 
projecte de Mediadors Co-
munitaris en Salut que ha 
iniciat Creu Roja el mes 
de setembre, que té per 
objectiu pal·liar el contagi 
de COVID-19.  
 Aquest projecte comple-

Campanya agrària

menta les activitats que des 
de l’Àrea de Serveis Socials 
del Consell Comarcal es 
van posar en marxa amb 
el programa de la campa-
nya agrària el passat 25 de 
maig, per sensibilitzar i fer 
entrega de kits de protecció 
(mascaretes, guants i gel 
hidroalcohòlic) a persones 

treballadores temporeres de 
la comarca de la Noguera. 
En aquesta línia i conjun-
tament amb la Creu Roja, 
durant el mes de setembre 
sha actuat als municipis 
que tenen més presència 
de temporers, com Menàr-
guens, Albesa i Torrelameu.
 S’ha informat de les 
mesures d’autoprotecció, 
s’ha lliurat material higiè-
nic, s’ha donat suport de 
necessitats bàsiques, s’han 
proporcionat mòduls i dut-
xes per la higiene, entre 
altres actuacions. 

Aquestes actuacions 
d’informació i ajuda 
s’han fet a vàries
poblacions de la
comarca de la Noguera
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El Centre Excursionista a la descoberta 
d’arbres monumentals de la zona

 El passat agost el Centre 
Excursionista de Balaguer va 
organitzar una sortida pels 
voltants de Les Avellanes 
en la que un dels objectius 
fou conèixer una sorprenent 
alzina centenària. 
 Aquesta veritable obra 
d’art que ens ofereix la na-
tura gaudeix del títol acre-
ditatiu d’Arbre Monumental 
atorgat per la Generalitat 
de Catalunya, la qual cosa 
implica que està protegit i 
tutelat per l’Administració, 
com tots els que trobem al 

país. És un fantàstic exem-
plar amb 130 anys de vida 
que arriba a una alçada de 
13 metres.
 Actualment a Catalu-
nya tenim 272 exemplars 
monumentals de diferents 
espècies. D’aquests a la 

Noguera en tenim 4: 2 els 
podem trobar a Àger, 1 a La 
Baronia de Rialb i el darrer, 
el visitat, al municipi de Les 
Avellanes. Ja teniu un motiu 
més per anar a natura!!! Des-
cobrir aquests majestuosos 
exemplars!!!

Foto als peus de l’alzina centenària

El Centre Excursionista 
de Balaguer proposa un 
calendari mensual de 
sortides per gaudir de la 
natura

El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

El paleta

L’escaire viu d’un bloc de pisos nou
em crida l’atenció. N’admiro l’obra
i em sobta aquell mestratge fet paret,
veient la perfecció. 
Ningú no fa preguntes de si el temps
ha estat o no molt llarg.
La vertical bellesa es fa present
i és l’únic que contemplo.
Esvelta i atrevida mira al cel
i neix la reflexió que duu al silenci.
La minuciosa i fosca lentitud
per abastar el final ara no compta,
només el resultat.
La clau de volta és, de tot plegat,
atènyer allò que fou el seu desig,
saber que és exemplar el seu treball.
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El CF Balaguer Visita Anglesola per
començar la nova temporada 2020/21
 Dissabte passat El CF 
Balaguer va acabar la pre-
temporada i comença la 
setmana treballant el que 
serà el primer partit de 
lliga, diumenge, contra 
l’Angulària d’Anglesola, 
a les 16:30 al Municipal 
d’Anglesola. 
 La pretemporada que es 
resumeix en 5 victòries i 3 
derrotes i que ha servit per 
a poder començar la lliga 
com un equip molt sòlid i 
amb les idees clares. 
 El passat dia 20, el con-
junt de la Noguera va gua-
nyar per 2-3 en la seva visita 
a l’Artesa de Lleida. Durant 
l’encontre es va veure al-
ternància en el marcador i 
tot i que el Balaguer es va 
posar davant 1-0, el conjunt 
local va remuntar marcant 
amb dos gols fruit del seu 
domini a la primera part. A 
la reanudació el Balaguer 
mol seriós sobre el camp va 

tornar a remuntar establint 
el resultat final del partit per 
un ajustat 2-3.
 El diumenge dia 20 al 
Municipal de Balaguer, 
l’equip local va perdre per 
1-3 contra el Lleida Atlè-
tic. Tot i haver jugat el dia 
anterior els “rojillos” van 
aconseguir plantar cara els 
90 minuts a un dels equips 
favorits a guanyar la prime-

ra catalana. 
 L’últim partit de la pre-
temporada ha estat el pas-
sat dissabte contra el CF 
Vilanova de la Barca en un 
partit en el que els jugadors 
balaguerins es van imposar 
per resultar 1-3.
 Ha sigut una pretempo-
rada estranya per les dates 
i les diferents situacions 
que s’han viscut referent 
al Covid-19, però per sort, 
i toquem fusta perquè tot 
segueixi així, ja que el CF 
Balaguer no va haver de pa-
rar cap setmana per casos 
positius. 
 El proper Diumenge 
esperem a tots els socis i 
aficionats del Balaguer a 
fer costat a l’equip en un 
desplaçament que per a 
res del món ens serà fàcil 
i poder tornar a casa amb 
els primers 3 punts de la 
temporada.

 El balaguerí Íker 
Castillo i el seu com-
pany Gerard Navas es 
proclamen campions en 
categoria aleví del I Sú-
per Gran Slam de pàdel 
2020 del Circuit de Me-
nors de la Federació Ca-
talana de Pàdel celebrat 
a les instal·lacions del 
Tarragona Pàdel Indoor 
(TPI) la darrera setmana 
d’agost.
 En la represa de la 
competició, després de 
la cancel·lació de tots els 
campionats a causa de 

Retorn a les pistes i victòria pel 
duet format pel balaguerí Íker 
Castillo i Gerard Navas

Íker Castillo i Gerard Navas

la pandèmia, els lleida-
tans van fer valer la seva 
condició de favorits per 
endur-se el títol guanyant 
còmodament els seus 
partits classificatoris 
fins arribar a la final. En 
aquesta, els seus rivals 
Marc Verdaguer i Àlex 
Escamilla no les ho van 
posar gens fácil. Després 
d’haver de remuntar un 
mal inici de partit, l’Íker 
i el Gerard van imposar 
la seva qualitat per en-
dur-se el torneig amb un 
resultat de 7/6 6/2.
 Tots aquests mesos 
sense poder competir 
han fet especial aquest 
retorn a les pistes i 
aquesta nova victòria en 
una temporada post-co-
vid deixa molt bon sabor 
de boca al jugador de Ba-
laguer i el seu company.

Una formació de la ptretemporada del CF Balaguer

Cartell de la Primera Jornada

Aquesta victòria post 
Covid, els deixa un 
bon regust després 
de tants mesos sense 
poder competir
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País de Rècords
Joan V. Sampedro Cortés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Això de la Pandèmia, mal-
auradament, està duent a Es-
panya a esdevenir recordman 
europeu de mals resultats de-
guts a la pandèmia del corona-
virus COVID-19. No disposo de 
dades de tot el món, de manera 
que només faré esmena dels 
rècords d’Europa que hem ba-
tut. Alguns, de llarg. Anem al 
tema.
 Segons dades de l’OMS, 
Organització Mundial de la 
Salut, que agafo amb pinces 
perquè em resulta tant creïble 
com el Govern d’Espanya, aquí 
portem la xifra de 600.000 in-
fectats per COVID-19. Primer 
gran rècord d’Europa, però si 
agafem les xifres que han faci-
litat els hospitals, la xifra se’n 
va  a 900.000. Doblem al segon, 
França.
 La xifra de morts que fa pú-
blica el govern, 30.000, no se la 
creu ni el Tato. Segons l’Institut 
Nacional d’Estadística, orga-
nisme oficial que s’encarrega 
de la elaboració del cens, la xi-
fra ronda els 52.000. Segons el 
Consell de Col·legis de Metges 
d’Espanya, la xifra és 58.000. 
Si fem la mitja perquè no ens 
creiem a cap dels tres, el resul-
tat és que a Espanya anem per 
47.000 morts deguts a infecció 
del COVID-19. Rècord absolut 

imbatible d’Europa.
 La xifra de persones infec-
tades per cada 100.000 habi-
tants, a Espanya és de 18, men-
tre que a Bèlgica, la segona del 
trist ránking, és de 8. Guanyem 
per golejada.
 La caiguda del PIB, pro-
ducte de la riquesa nacional 
produïda en un any, a Espanya 
s’ha calculat que serà del 13%; 
la mitja d’empobriment de la 
resta d’Europa serà del 6,8%. 
Rècord absolut perquè doblem 
la mitja. 
 La taxa d’atur que es cal-
cula per a meitats del 2021, 
quan se suposa que la pandè-
mia estarà en retrocés, serà a 
Espanya del 21,5%, sis punts i 
mig més que el segon, Grècia, 
i més del doble que la mitjana 
europea. Nou rècord.
 El govern socio-comunista 
d’Espanya espera amb cande-
letes els 140.000 milions d’eu-
ros (la meitat són a préstec que 
caldrà retornar amb interes-
sos) que Europa ha previst des-
tinar a la recuperació econò-
mica i sanitària del país, però 
podria ser que no comencés a 
arribar ni un euro si no s’aprova 
un pressupost que agradi als 
organismes econòmics euro-
peus.
 Si tu, lector, tens deu vega-

 Amb la crisis que ha provo-
cat la COVID, els projectes que 
es duen a terme des de l’Asso-
ciació de Familiars de malalts 
d’Alzheimer i altres demències 
de Lleida (AFALL) s’han hagut 
d’adaptar i readaptar a les pe-
culiars circumstàncies. 
 Cal recordar que l’AFALL 
ofereix els seus serveis des 
del 2016 a Balaguer i comar-
ca de la Noguera. El projecte 
dels Grups d’Ajuda Mútua es 
va iniciar amb el suport i  col-
laboració dels Serveis Socials 
del Consell Comarcal de la No-
guera. Aquest servei va adre-
çat als cuidadors i familiars. Al 
2018 es va inaugurar un local 
on s’ubica la seu de l’Associa-
ció a Balaguer, situat al c/ del 
Pont, 57, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Balaguer. 
Amb l’apertura del local es 
va començar a oferir serveis 
d’estimulació cognitiva a les 
persones que tenen la ma-
laltia. Al gener del 2019, amb 
l’objectiu d’estendre el servei, 
els Serveis Socials del Consell 
Comarcal conjuntament amb 
l’AFALL, es va iniciar servei per 
les famílies a Artesa de Segre, 
fent un Grup d’Ajuda Mútua un 
cop al mes.  
Com ja es tradició, el dia 21 
de setembre se celebra el Dia 

Dia Mundial de l’Alzheimer
Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mundial de l’Alzheimer, sota 
el lema “La Dependència fora 
de la Llei”, on es reivindica els 
drets de les persones grans 
i l’estat actual de l’aplicació 
de la Llei de la Dependència. 
Aquest any, degut al moment 
incert que estem vivint no po-
dem fer el que ens agradaria. 
Teníem previst, com ja és tra-
dició, fer diferents actes de di-
fusió i sensibilització: col·locar 
una taula informativa i petitò-
ria al mercat de Balaguer, fer 
una xarrada informativa i de 
presa de consciència a Bala-
guer i a Artesa de Segre, on es 
parlaria sobre la importància 
de tenir una vida activa i plena. 
Ara per ara no això no és possi-
ble i per això fem aquest escrit, 
per commemorar aquest dia i 
no oblidar-nos que cada dia cal 
treballar activament per tenir 
un envelliment saludable i una 
bona qualitat de vida.  Ara cal 
fer-ho amb més urgència que 
mai, ja que hi ha evidència que 
les persones majors de 65 anys 
estan sent un dels col·lectius 
més castigats per efectes de 
la COVID i dels confinaments, 
per això des de l’Associació, 
l’Ajuntament, els Serveis So-
cials del Consell Comarcal i el 
CAP volem enviar un missatge 
encoratjador. 

des més fe en el govern d’Es-
panya que jo, és probable que 
algun dia vegis les engrunes 
de la part que pertoca de 
préstec a retornar, però dels 
diners a fons perdut no espe-
ris ni cinc cèntims amb Pablo 
Iglesias y els comunistes 
ocupant importants càrrecs 
en les esferes del poder. No 
és que no inspirin confiança: 
és que fan por.
Mentrestant el capital, que 
sempre és covard, fugint 
d’Espanya cap a països més 
estables i segurs. Només de 
la Borsa han sortit 300.000 
milions d’euros que se’n han 
anat a mercats més tranquils.
 Tenim el govern que ha 
batut rècords d’ineficàcia, in-
competència i mentida. Això 
sí, sembla ser que era molt 
important traure ara una Llei 
de Memòria Democràtica 
que riu-te’n tu de la Llei de 
Memòria Històrica del Zapa-
tero. Ni és necessària, ni és 
oportuna, ni és convenient 
atès els moments que vivim, 
però ja se sap, qualsevol 
cosa per tal de desviar l’aten-
ció dels autèntics problemes 
del país causats pel govern 
més incompetent, ineficaç i 
mentider que hem tingut en 
quaranta anys. I n’hem tingut 
uns quants, ja.

 Sempre he manifestat els 
mals records que em porta el 
mes de setembre. Per a mi ha 
estat un mes de l’any amb ma-
joria de dies, que podríem dir, 
en conjunt “horribilis”.
 Aquest any, per no ser di-
ferent, ho ha estat “in crescen-
do”, per un conjunt de perso-
nes compost per milers en tot 
el món. I el fotut és que no es 
veu un final proper.
 No tinc cap dubte que es-
tem veient i vivint la mort d’una 
manera de viure, per donar 
pas a una altra desconeguda 

El que va venint
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

encara. Si un és optimista pot 
pensar que serà millor. Si un 
és realista, que desitjo que ho 
sigui, no podrà per menys que 
sentir-se pessimista.
 S’ha donat una importàn-
cia que segurament no té, a 
tot l’agradós. A tot el que es 
pot aconseguir d’una manera 
gratüita del tot. S’ha mentit 
amb excés per subsidis, des-
comptes, i qualsevol benefici 
que pugui anar a la butxaque-
ta per poder-los cremar, i que 
doni al beneficiari un status 
que no és de veritat el seu.

 No crec en les ruqueries 
dites pel Bosé, però sí crec que 
s’ha pitjat massa l’accelerador 
per fer nèixer un nou sistema 
aprofitant el moment en que 
es viu, que no era el més opor-
tú. Tot un món d’interrogants 
s’obre davant de la nostra vida, 
i d’una manera repetitiva dins 
una crisis econòmica brutal, 
fruit d’una cosa desconeguda, 
i que farà que duri més del de-
sitjat.
 No ha de beneficiar en res 
la quantitat de gent arribada 
de fora del país i res tenen, 
perquè res tindran en tant que 
duri la crisis, sols la caritat si la 
troben. Doncs el que passa als 
barris del Sur de Madrid, pot 
passar en qualsevol lloc d’Es-

panya, inclosa Catalunya.
 Cada dia veiem més gent 
amb uniforme, i cada dia patim 
més robatoris. Cada dia veiem 
més cotxes condiuts per gent 
sense carnet i sense assegu-
rança, i no cal recordar la ITV. 
Cada dia veiem pisos de pocs 
metres habitables plens per 
colles familiars, o no. Cada dia 
coneixem més cares que ve-
nen porqueries als nostres fills. 
I tot ens ho mengem com una 
cosa natural, quasi inevitable 
que volem comprendre i creem 
l’excusa que el temps ens ho 
ha portat. I una vegada més ho 
permetem.
 L’etern tema de conversa 
de policia i jutges, s’acaba 
aquí. Els jutges, perquè vo-

len i és la seva obligació, que 
és complir la llei, al cap i a la 
fi és la seva vocació.  Tot que-
da igual, no oblidem que els 
agents estant treballant amb 
un protocol manat i l’han de 
complir, i els protocols estan 
fets pels polítics de torn. Cap 
es mullarà pels que l’han votat. 
D’això se’n diu PAU SOCIAL. 
Aquesta permisivitat ja va do-
nant els seus fruits. Només són 
dolços pels que n’abusen.
 Per cinquena vegada es va 
celebrar la festa d’Encontats, i 
per fer-ho més lluit es va hono-
rar al creador d’una figura dels 
seus contes, el rovelló. Fins 
aquí ho trobo encertat del tot. 
Ja en tornarem a parlar.
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Balaguer celebra una edició especial de 
l’Harpia aquest dissabte dia 3 d’octubre

Instantània de l’any passat

Margarida de Montferrat i les dones a l’edat mitjana 
seran les protagonistes d’aquesta jornada

Cartell de l’edició d’enguany

 La Paeria de Balaguer ha 
preparat una edició especial 
de la Fira Medieval Harpia 

2020 adaptada a les circum-
stàncies actuals i ajorna per 
l’any vinent la celebració del 

desè aniversari de la festa 
per tal de no limitar l’ampli 
programa d’activitats que hi 
havia previst. 
 Tots els actes previstos 
passaran a l’edició de l’any 
2021, no obstant això i per 
tal de no perdre l’essència 
de l’Harpia a la ciutat, 
s’aprofitarà la celebració 
de la II Jornada rei Pere el 
Cerimoniós, prevista pel 
dissabte 3 d’octubre.  
 La II jornada d’Estudis 
rei Pere el Cerimoniós tindrà 
enguany un format diferent. 
Al matí les sessions es faran 
a la sala d’actes de la Paeria 
de Balaguer, dedicades al 
600 aniversari de la mort de 
la comtessa Margarida de 
Montferrat, amb tres confe-
rències que tractaran sobre 
la figura de la comtessa i les 

dones a l’edat mitjana. Per 
la tarda es faran a la Plaça 
del Pou, on amb el format 
“Història sota els porxos” 
els joves historiadors Clara 
Jáuregui de la Catedral de 
Barcelona, Frederic Aparisi 
de la Universitat de València 
i Raúl Villagrasa del Conse-
jo Superior de Investigaci-
ones Científicas parlaran 
sobre “Emmalaltir i guarir 
a l’edat mitjana i el Renai-
xement”. Precisament, en 

el marc d’aquest aniversari, 
la ciutat presentarà el mural 
de Margarida de Montferrat 
a la plaça Comtes d’Urgell 
obra de l’artista Oriol Arumí.
 L’organització ha cre-
gut convenient suspendre 
el mercat artesanal i la nit 
de tavernes degut al mal 
temps que està previst per 
aquest cap de setmana i el 
poder oferir un lloc alterna-
tiu per ubicar aquestes acti-
vitats.
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 L ’ A s s o c i a c i ó 
Cultural Grup d’Art 4 de 
Balaguer, que enguany 
compleix 25 anys,  s’ha 
vist en la necessitat de 
suspendre el 10è Concurs 
Internacional de Cant 
Líric “Germans Pla,Ciutat 
de Balaguer” i posposar-
lo pel proper any.
 Sense intenció de 
tancar les portes al món 
de la cultura i juntament 
a m b  l a  D i p u t a c i ó 
de Lleida, Joventuts 
Musicals de Catalunya i 
Paeria de Balaguer, han 
preparat una sèrie d’actes 

L’Associació Cultural Grup d’Art 4 
fa 25 anys i ho celebra amb un 
espectacle d’acrobàcies sonores

Berta Puigdemasa i Diegolow

fins a finalitzar l’any.
 El  pr imer serà el 
diumenge 11 d’octubre 
al Teatre Municipal de 
Balaguer a les 6 de la 
t a r d a ,  l ’ e s p e c t a c l e 
“Acrobàcies Sonores” 
realitzat per l’arpista 
Berta Puigdemasa i el 
malabarista Diegolow, 
una fusió de dos mons 
màgics com són el circ i 
el de l’arpa. Un espectacle 
creat per la complicitat 
de  mans i 20 dits que es 
mouen hipnòticament 
transformant l’atmosfera 
i fent viatjar l’espectador 
on la seva imaginació el 
vulgui portar... esferes 
de vidre ballant dolces 
melodies  i  d iàbolos 
rodant i saltant al voltant 
de ritmes i acords...
 L’espectacle adreçat 
a tots els públics, tindrà 
l’aforament limitat.

El 10è Concurs
Internacional de Cant 
Líric “Germans Pla, 
Ciutat de Balaguer” 
pel proper any

Exposició “Alhambra de Granada” per la  
Casa de Andalucía del 16 al 28 d’octubre
 La Casa de Andalucía  
de Balaguer, ha organitzat 
una exposició a la Sala 
d’exposicions de la Paeria 
de Balaguer, anomenada 
“Alhambra de Granada” que 
es podrà veure del 16 al 28 
d’octubre.
 Una exposició sobre 
aquest majestuós edifici. 
S’inaugurarà el dia 16 a les 
19.30 h i l’horari per poder 
visitar-la serà d’11 a 14 h i 
de 17 a 20 h tots els dies.

Cartell de l’exposició

El Festival Llavors tanca amb èxit la seva 
1a edició tot i suspendre actes dissabte

Espectacle d’Iria Llena

 El festival Llavors – Cul-
tura en creixement, celebrat 
aquest passat cap de set-
mana a Balaguer va tenir un 

final inesperat a causa de 
l’anul·lació per les ràfegues 
de vent i l’amenaça de pluja 
el dissabte al vespre. Des de 

l’organització es va decidir 
suspendre l’activitat de tar-
da i vespre per no posar en 
risc als artistes ni al públic 
assistent ja que aquesta es 
desenvolupava tota a l’ex-
terior del monestir de Santa 
Maria de les Franqueses i les 
ràfegues eren de més de 40 
Km/h.
 Tot i no poder dur a terme 
la programació d’exterior, 
des de l’Àrea de Cultura de la 
Paeria de Balaguer es valora 
de forma molt positiva l’ex-
periència i ja es treballa en 
consolidar la idea de festival 
pluridisciplinar adreçada a 
públics de totes les edats pel 
2021.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-----------------------------------
LLOGUER LOCAL co-
mercial, de 32 m2, al 
c/ Girona. Amb instal-
lació d’aigua, llum, 
porta d’alumini i vidre 
i reixa. Raó: 973450555.
------------------------------------
A CAMARASA es ven 
terreny a peu de car·
retera. Terreny rústic, 
amb reg, dos parcel·
les (aprox. 10.000 
m2 cada una). Raó: 
973446011·629725009
------------------------------------
ES TRASPASSA a 
Balaguer, botiga de 
roba infantil, total-
ment equipada i en ple 
funcionament. Raó: 
973450555.
-----------------------------------

PARTICULAR LLOGA 
una habitació a la ciu-
tat de Barcelona, a 
cinc minuts de la Uni-
versitat Pompeu Fabra 
Ciutadella. Informa’t 
sense compromís. Raó 
telèfon: 616449820.
------------------------------------
PIS DÚPLEX en venda 
a Vallfogona de Bala-
guer, amb cinc habi-
tacions, tres banys, 
saló menjador, cuina, 
dos terrasses i dos 
balcons. Raó telèfon 
informació: 609906784-
973450565.
-----------------------------------
BUSCO pàrking zona 
Miranda per llogar. 
Capacitat cotxe gran. 
Raó: 620817088.
-----------------------------------

MOTOR
------------------------------------
SE VENDE Hyundai, 
pequeño, 4 puertas. 
Impuesto muy peque-
ño. Perfecto estado. 
Precio muy económi-
co. Tel: 660865459 (Ba-
laguer).
-----------------------------------

TREBALL
------------------------------------
S’OFEREIX professora 
nativa per fer classes 
particulars d’anglès. 
Classes de conversa, 
en grups molt reduïts 
o particulars. Informa’t 
ja, sobre els horaris 
disponibles. Raó telè-
fon: 650422582.
------------------------------------

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

VARIS
------------------------------------
FORA TRASTOS, per-
sones de confiança i 
de casa. Buidem pisos, 
trasters, magatzems... 
No llencis res, et re-
collim tot el que ja no 
facis servir. També ser-
vei de mudances. Raó: 
649232923.
-----------------------------------
VENC BICICLETA 
BTT nena, color rosa, 
(de 6 a 12 anys). Marca 
Connor. Practicament 
nova. Raó: 667476172.
--------------------------------------

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 anunci en 
aquesta secció, adre-
ceu-vos al  telèfon 
973448273 o bé per 
mail al web: revista-
groc.com
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
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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 24 de setembre a les 8 de la tarda de l’1 d’octubre SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’1 d’octubre a les 8 de la tarda del 8 d’octubre MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del del 8 d’octubre a les 8 de la tarda del 15 d’octubre DOLSET

** 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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