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En Portada
Festa de la Bicicleta

 Aquest dissabte 17 d’octubre es celebrà la 
32a Festa de la Bicicleta a Balaguer, una popular 
marxa sobre dues rodes per a totes 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 monestir de les Franqueses. 

Amb el suport de
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# Nou grapats l’empresa d’Inserció de Càritas amplia el seu servei de mudances
Aquesta adquisició, s’afegeix a les altres tres opcions de serveis que el client podia contractar: mudances, 
buidatge de pisos i encàrrecs. Així continua apostant per millorar l’oferta del servei

# L’Associació Cultural Grup d’Art 4 ha preparat una exposició en motiu del seu 25è aniversari
Del 5 al 21 de novembre, a la sala de la Paeria de Balaguer, una exposició de l’artista Antoni Camarasa Benseny

>>BALAGUER
# Balaguer se suma a la campanya “Compra i guanya”

Durant el mes d’octubre, prop de 2.000 botigues de 31 municipis 
de tot Catalunya s’ha adherit a la campanya

# Donació a l’Arxiu Municipal d’un fons fotogràfic de l’antic Tiurana
Aquest fons fotogràfic llegat consta de més de 2.000 imatges 

#  L’AECC Lleida celebra la Cursa En Marxa adaptada a la Covid-19
La recaptació  serà destinada a donar continuïtat a la gratuïtat de les 
prestacions i serveis que ofereix l’AECC Lleida a pacients de càncer

#  Visites guiades al patrimoni de Balaguer en motiu de les jornades Europees  
Aquestes visites es poden fer tots els dissabtes de l’any a les 16 hores 
sortint de de la Paeria

# El programa Arrenca d’emprenedoria juvenil s’adapta en format virtual
És la 8a edició del programa, dirigit a joves i empresaris/àries de la 
comarca per a la cerca d’oportunitats laborals en el món rural   

# Nova senyalització del cel fosc als 18 municipis Starlight de la Noguera
Les noves plaques del Projecte Interreg-Poctefa Pirineus la Nuit han es-
tat finançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER

#  Exposició “Silenci que no calla” al Monestir de les Avellanes
El passat 11 d’octubre s’inaugurava l’exposició “Silenci que no calla” 
del barceloní amb arrels mollerussenques, Llorenç Garcia Isanda  

#  La Festa de la Bicicleta el proper dissabte 17 d’octubre
Es celebrarà la 32a Festa de la Bicicleta, canviant el lloc de sortida 
essent aquest any el Molí de l’Esquerrà.

>>COMARCA
# Oberta la segona edició del Premis Àlbum il·lustrat Vila de Térmens

La primera edició del premi la va guanyar l’artista Natasha Damanova amb l’obra El Sr. Mongeta, la Sabata i 
el Botó, escrita i il·lustrada per ella mateixa

# El Consorci GAL Noguera Segrià Nord aprova 25 projectes per crear i millorar empreses
L’objectiu dels ajuts és fomentar la diversificació econòmica en les zones rurals. Creant ocupació al territori

>>OCI
# Presentació de la nova temporada de Tardor al Teatre Municipal

El cicle va començar el passat 11 d’octubre amb ‘Acrobàcies sonores’ organitzat per l’Associació Grup d’Art 4 
de Balaguer. Pel que fa a espectacles musicals, destaca “Tribut a Ovidi Monllor” el dia 29 de novembre

#  El Mag, humorista i comunicador Xema Solé intervé al programa “Toni Rovira i tú” a TeveCat
Es pot veure per la TDT a tot Catalunya, i a través d’altres canals en quaranta-quatre províncies
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Balaguer se suma a la campanya ‘Compra
i guanya’ per comprar al petit comerç

 Balaguer es suma a la 
10a Campanya ‘Compra i 
guanya’ que arriba aquest 
octubre a la ciutat i a 30 mu-
nicipis de tot Catalunya.
 Durant tot el mes d’oc-
tubre, totes les persones 
que comprin als comerços 
adherits dels 31 municipis 
organitzadors, i que estaran 
degudament identificats 
amb el cartell de la campa-
nya, podran guanyar experi-
ències d’un dia o dos, per a 
dues persones, a qualsevol 
dels 31 municipis membres 
de la Xarxa.
 La campanya s’organitza 
de forma simultània als 31 
municipis membres de la 
Xarxa de Barris Antics amb 
Projectes. Gràcies al treball 

col·laboratiu entre ajunta-
ments, com més municipis 
membres formen part de la 
Xarxa, hi ha més premis per 
sortejar, més incentius per 
comprar en el petit comerç, 
més guanyadors i més des-
coberta del territori català.
 A Balaguer, el sorteig tin-
drà lloc el dia 4 de novembre, 
a les 13.30 h al Xalet Montiu, 
seu de l’Institut Municipal 
de Progrés i Cultura. I el lliu-
rament dels premis es farà 
dins el marc de les Festes del 

Sant Crist, el dimarts dia 10 
de novembre, a les 11.00 h a 
la sala d’actes de la casa de 
la Paeria. 
 L’Associació de Comer-
ciants Balaguer Històric per 
la seva part regalarà un xec 
de 200 euros que es sortejarà 
entre els guanyadors/es de 
la trobada a Balaguer que 
tindrà lloc, si la situació ho 
permet, el dissabte dia 29 de 
maig de 2021, amb un atrac-
tiu programa dins el marc de 
l’Harpia 2021.

Presentació de la campanya a Balaguer

Durant el mes d’octubre, 
prop de 2.000 botigues 
de 31 municipis de tot 
Catalunya s’han
adherit a la campanya

Donació a l’Arxiu Municipal d’un fons 
fotogràfic de l’antic poble de Tiurana

 L’Ajuntament de Tiu-
rana ha dipositat a l’Arxiu 

Una de les imatges del fons fotogràfic de Tiurana

Comarcal de la Noguera un 
interessant fons fotogràfic 

de Miquel Vilaret Reig (Bar-
celona, 1957-2020), fotògraf 
aficionat que va fer un ex-
tens reportatge de Tiurana 
i dels seus paratges entre 
els anys 1995 i 1999, just 
abans que quedés inundat 
pel pantà de Rialb.
 L’autor, que va morir el 
gener d’aquest any, va fer 
donació a l’Ajuntament 
de Tiurana d’aquest llegat 
fotogràfic de més de 2.000 
imatges que ajudarà a les 
generacions futures a co-
nèixer com era l’antic mu-
nicipi de Tiurana i el seu 
entorn natural.

 

 Aquest dimarts ha 
tingut lloc la presentació 
d e l  c a r t e l l  d e  l a 
programació jove de les 
Festes del Sant Crist 2020.
 E l s  M a n e l ,  S t a y 
Homas, Nil Moliner i Suu 
seran caps de cartell de 
la programació jove de 
les fetes Festes del Sant 
Crist 2020 a Balaguer, 
uns concerts que es 
celebraran els dies 6, 7 i 
8 de novembre al Pavelló 
Inpacsa.
 Des de la paeria de 
Joventut s’ha explicat 
que els grups escollits  
ho han estat per abastar 
diferents tipus de música 
i franges d’edat i que 
aquests presenten un 

Presentació del cartell de la 
programació jove de les Festes 
del Sant Crist 2020

Presentació de la programació jove de la festa major

espectacle adaptat a la 
problemàtica actual.
 Tots els concerts es 
faran al pavelló Inpacsa, 
que disposarà d’una 
capacitat permesa de 433 
persones per que es pugui 
gaudir de les actuacions 
amb la màxima seguretat 
possible .  E ls  Manel 
actuaran el divendres dia 
6, Stay Homas ho farà el 
dissabte 7 i Nil Moliner 
i Suu el diumenge 8 de 
novembre. 
 Una  a l t ra  de  les 
novetats és que enguany 
es cobrarà entrada en tots 
els concerts. Les entrades 
es vendran a Codetikets, 
aquesta primera setmana 
es podran ja adquirir 
presencialment al casal 
Lapallavacara per tal que 
els ciutadans de Balaguer 
tinguin una certa prioritat 
i no es quedin sense 
entrades. Els dos primers 
concerts per 20 euros 
cadascun mentre que el 
darrer costarà 12 euros.

Els concerts
començaran a les 11 h 
de la nit i hi haurà una 
cabuda limitada de 
433 cadires
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 L’Associació Cultural 
Grup d’Art4 de Balaguer, 
celebra aquest 2020 el 
seu 25è aniversari, i  per 
celebra-ho ha preparat un 
seguit d’activitats.
 E l  p a s s a t  1 1 
d ’oc tubre  a l  Teat re 
Municipal, van oferir 
un concert de l’arpista 
Berta Puigdemasa i el 
malabarista Diegolow.
 D e l  5  a l  2 1  d e 
novembre, coincidint 
amb la Festa Major de  
Balaguer, a la sala de 
la Paeria de Balaguer, 
una exposició de l’artista 
A n t o n i  C a m a r a s a 
Benseny. Camarsa que 
desprès de quaranta anys, 
torna a exposar la seva 
obra a Balaguer. L’obra 
de l’artista nascut a Santa 
Linya, es caracteritza per 
plasmar escenes de la 
vida quotidiana, on hi 

L’Associació Cultural Grup d’Art 4
ha preparat una exposició en 
motiu del seu 25è aniversari

Una de les obres d’Antoni Camarasa Benseny

cobren vida tota mena de 
personatges i animals, els 
quals ens acosten al seu 
univers proporcionant-
nos diverses reflexions 
on els jocs de paraules, 
les metàfores i la ironia hi 
juguen un paper destacat.  
El caire primitivista i ru-
ral de la seva obra, for-
tament influenciada pels 
seus orígens, dona com a 
resultat escenes on aflo-
ren grans dosis d’imagi-
nació, carregades d’hu-
mor i tendresa. 
 Els paisatges i les 
figures creats per Cama-
rasa, combinen tot tipus 
de materials com ara 
ferro, suro, teles, fustes o 
cartrons, la majoria d’ells 
reciclats, on de cop unes 
antigues tenasses es 
converteixen en un ocell. 
L’horari d’11 a 1 del matí i 
de 6 a 8 de la tarda.

Nougrapats l’empresa d’Inserció de
Càritas amplia el seu servei de mudances

 Grapats Mudances, és 
una branca dels serveis de 
NOUGRAPATS que, promo-
guda i dirigida per Cáritas 
d’Ugell, es va crear per tal 
d’oferir una experiència real 
de treball a les persones en 
risc d’exclusió. Té contra-
ctades cinc persones del 
programa d’inserció laboral 
i té la previsió d’arribar a 
la contractació de fins a 8 
persones amb el creixement 
dels seus serveis.
 El Grup Grapats tre-
balla perquè les persones 

en risc d’exclusió tinguin 
l’opció de ser inserides al 
mercat laboral ordinari des 
de l’acompanyament i una 
experiència de treball real.
 Aquesta adquisició, 
s’afegeix a les altres tres 
opcions de serveis que el 
client podia contractar: mu-

dances, buidatge de pisos 
i encàrrecs. Així continua 
apostant per millorar l’ofer-
ta del servei,  realitzant-lo 
d’una forma més eficient i 
alhora, també es podrà llo-
gar la plataforma de manera 
individual, com un servei 
més.

Servei de mudances

Amb l’adquisició 
d’aquesta plataforma 
elevadora podrà donar 
un millor servei als seus 
clients de mudances 

L’AECC Lleida celebra un any més la Cursa 
En Marxa adaptada a la Covid-19

 Davant les mesures 
adoptades a conseqüència 
de la COVID-19, l’AECC – 
Catalunya contra el Càncer 
Lleida i més de 15 Juntes 
Locals de l’Associació cele-
bren del 25 al 31 d’octubre 
la Cursa En Marxa d’aquest 

any amb un nou format 
més lliure. Tots els inscrits 
podran sortir a caminar, 
córrer, en bici... contra el 
càncer en el moment que 
vulguin d’aquests dies fent 
els recorreguts que més els 
interessi.

L’objectiu principal d’aques-
ta edició erà evitar aglome-
racions i poder mantenir les 
mesures de seguretat en 
tot moment. La recaptació  
serà destinada íntegrament 
a donar continuïtat a la 
gratuïtat de les prestacions 
i serveis que ofereix l’AECC 
Lleida a pacients de càncer 
i familiars, 
 La Junta de Balaguer 
davant la impossibilitat 
d’organitzar la caminada 
que va fer l’any passat, s’ha 
sumat amb aquesta iniciati-
va a nivell de província. Les 
inscripcions es faran  des de 
la pàgina web i presencials 
el dissabte 24 d’octubre hi 
seran presents al Mercast 
setmanal. Les inscripcions 
seran a un mínim de 5 euros 
i és lliurar el dorsal.

Cartell de la Cursa En Marxa
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Visites guiades al patrimoni de Balaguer 
en motiu de les Jornades Europees

Foto durant la visita pel Balaguer monumental

Aquestes visites es poden fer tots els dissabtes de 
l’any a les 16 h sortint des de la Paeria

 Aquest cap de setmana 
s’han celebrat arreu de Cata-
lunya les Jornades Europees 
de Patrimoni amb tota mena 

de propostes destinades a 
apropar la població local 
amb el patrimoni descone-
gut del seu entorn. Des de 

Viu l’Oest Guiatges s’hi ha 
volgut participar amb dues 
propostes que han tingut lloc 
el dissabte 10 d’octubre a la 
tarda: la primera ha estat una 
visita guiada pel Balaguer 
monumental, i la segona, 
una visita monogràfica a la 
col·legiata de Santa Maria 
de Balaguer.
 Les dues activitats han 
servit per donar a conèixer 
l’horari de tardor-hivern per 
a les visites guiades que 
s’efectuen des de Viu l’Oest 
tots els dissabtes de l’any a 
Balaguer, que comencen a 
les 16h des de la Paeria, així 
com la possibilitat de fer 
visites guiades a mida per 
a grups privats, en català, 
castellà, anglès, francès i 
italià, sempre a càrrec d’un 
guia oficial de turisme de 
Catalunya.

 Agents de l’Oficina 
de Relacions amb la 
Comunitat dels Mossos 
d ’ E s q u a d r a  d e  L a 
Noguera, tot coincidint 
amb el Dia Internacional 
de la Gent Gran (el passat 
1 d’octubre), van fer 
el lliurament del llibre 
“Petits consells per a 

Mossos d’Esquadra de la Noguera 
lliuren un llibre a les residències

Lliurament del llibre a una residència de Balaguer

grans persones” a les 
residències de gent gran 
de la comarca de la 
Noguera.
 Un manual replet de 
recomanacions, idees 
i consells per ajudar a 
les persones grans a dur 
una vida plena i poder-la 
gaudir amb seguretat.
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 En la convocatòria 
2019 dels ajuts Leader, 
e l  C o n s o r c i  G A L 
Noguera Segrià Nord  
va rebre les sol·licituds 
de 5 ajuntaments i 28 
empreses de la Noguera i 
el Segrià Nord. D’aquests, 
25 han pogut optar a un 
ajut l’import del qual 
oscil·la entre el 20% i el 
40% de la inversió sense 
IVA. Aquests 25 projectes 
suposen una inversió de 
més de 2.539.000 euros 
a la Noguera i al Segrià 
Nord, i  l ’ import dels 
ajuts suma un total de 
642.269,84 euros.
 Pel que fa al sector 
de les inversions, dels 
25 projectes aprovats, 
7  són projectes  del 
sector agroalimentari, 
5 projectes turístics i 13 
relacionats amb altres 
sectors.
 El programa LEADER 
és un ajut del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, 

El Consorci GAL Noguera Segrià 
Nord aprova 25 projectes per 
crear i millorar empreses

Una de les obres d’Antoni Camarasa Benseny

adreçat a empreses i 
emprenedors de territoris 
rurals que vulguin fer 
inversions per crear una 
empresa o bé per ampliar 
o millorar una empresa 
en funcionament. 
 L’objectiu d’aquests 
ajuts és fomentar la 
diversificació econòmica 
en les zones rurals. 
Creant més ocupació 
al territori, afavorint els 
joves emprenedors i 
emprenedores, mitigar 
el canvi climàtic i protegir 
els recursos naturals i 
patrimonials de la zona i 
impulsar la innovació de 
les empreses del territori.
 Ja s’han publicat les 
bases de la convocatòria 
2020 dels ajuts Leader. 
Per aquest motiu,  els 
dies 2 i 23 d’octubre es 
realitzaran dues sessions 
informatives online, per 
tal d’assistir a les jornades 
cal inscriure-s’hi a la web 
www.noguerasegrianord.
cat 

Oberta la segona edició del Premi
d’Àlbum il·lustrat Vila de Térmens

 El premi el convoca 
l’ajuntament del consis-
tori, té un import de 4.000 
euros, i l’obra guanyadora 
es publicarà en una col-
lecció especial. Amb aquest 
projecte, l’Ajuntament de 
Térmens fa una aposta per 
la cultura com a element 
dinamitzador de l’àmbit 
local i ho fa amb l’organit-
zació d’un premi d’àlbum il-
lustrat que entronca amb la 
gran tradició d’il·lustradors 
i il·lustradores que tenim a 
Catalunya.

 Pel que fa a la temàtica 
del premi, es valora especi-
alment que els àlbums facin 
referència al món rural i al 
primer sector, que són els 
eixos de la societat i l’eco-
nomia lleidatana. Tot i això, 
la convocatòria és oberta a 
totes les temàtiques i final-

Entrega de premis de la primera edició

Com a novetat les obres 
es podran presentar en 
format digital i fins el 
proper dia 31 de
desembre

El programa Arrenca d’emprenedoria 
juvenil s’adapta en format virtual 

 La 8a edició de l’Arrenca, 
un programa dirigit a joves 
i empresaris/àries de la co-
marca per a la cerca d’opor-
tunitats laborals en el món 
rural, es convertirà en una 
iniciativa virtual a causa de 
la pandèmia de la Covid-19. 

Aquest projecte, organitzat 
per l’Oficina Jove del Consell 
Comarcal de la Noguera, el 
Grup d’Acció Local (GAL) 
Noguera Segrià Nord i amb el 
suport de la Direcció General 
de Joventut i del Departa-
ment d’Agricultura, Rama-

deria, Pesca i Alimentació de 
la Generalitat, ofereix un pro-
grama d’activitats que inclou 
3 ponències emeses per vide-
oconferència. En canvi, les 
tradicionals visites de joves 
a les empreses s’han hagut 
de suspendre, mentre que 
les xerrades d’empresaris/
àries als centres educatius, 
que també eren presencials, 
es podran seguir en directe 
per Internet.
 Pel que fa a la supressió 
de les visites a les empre-
ses, des de les aules po-
dran conèixer els negocis 
seleccionats a través d’uns 
reportatges audiovisuals 
protagonitzats pels matei-
xos propietaris/àries de les 
empreses, provinents de 
diferents sectors com ara 
l’agroalimentari o el turístic. 

Cartell jornades Arrenca

ment el que el jurat valorarà 
serà la qualitat i l’originali-
tat dels treballs presentats.
 La primera edició del 
premi la va guanyar l’artista 
Natasha Damanova amb 
l’obra El Sr. Mongeta, la 
Sabata i el Botó, escrita i 
il·lustrada per ella mateixa.
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Nova senyalització de cel fosc als divuit
municipis Starlight de la Noguera

 Un total de 18 municipis 
de la Noguera estrenaran 
aquest mes la nova senyalit-
zació que els certifica com a 

municipis amb un cel sense 
contaminació lumínica. Els 
nous cartells informen que 
s’entra en Zona Starlight, 

especificant que es tracta 
d’una àrea on la foscor na-
tural de la nit té un valor 
especial i està protegida.
 Les noves plaques indi-
catives del Projecte europeu 
Interreg-Poctefa Pirineus la 
Nuit han estat finançades pel 
Fons Europeu de Desenvolu-
pament Regional FEDER, i és 
una iniciativa dedicada a la 
conscienciació de la neces-
sitat de la protecció del medi 
nocturn, i on hi participen 
el Consell Comarcal de la 
Noguera conjuntament amb 
dues entitats de Navarra i 
tres del sud de França.
 El projecte reconeix 5 
municipis com a Destinació 
i Reserva Starlight, que són 
Àger, Camarasa, les Avella-
nes i Santa Linya, Vilanova 
de Meià i Alòs de Balaguer. PAM

Aquest mes aquests divuit municipis de la comarca 
de la Noguera estrenaran la nova senyalització 

Presentació de la senyalització

A més, un total de 13 muni-
cipis compten amb el reco-
neixement en la categoria 
de Reserva Starlight, que 
són Algerri, Artesa de Se-
gre, Balaguer, Baronia de 
Rialb, Castelló de Farfanya, 
Cubells, Foradada, Ivars de 
Noguera, Oliola, Os de Bala-
guer, Ponts, la Sentiu de Sió 
i Tiurana.
 El Projecte Pirineus la 
Nuit, iniciat l’any 2018, ha 
permès posar en marxa 
iniciatives com l’exposició 

permanent del COU, que és 
interactiva i està dedicada 
a l’astronomia, les ciènci-
es de l’espai i la protecció 
del medi nocturn. També 
ha permès que l’any vinent 
Lleida pugui acollir la 7a 
International Conference 
on Artificial Light at Night 
(ALAN) 2021, considerada 
com l’esdeveniment cien-
tífic més important a nivell 
mundial sobre contamina-
ció lumínica i afectació de 
la llum a la nit.
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El CF Balaguer comença la lliga amb dos 
victòries davant l’Angulària i el Bellpuig
 Victòria del Balaguer 
en la primera jornada en, 
possiblement, el camp més 
complicat de la lliga.
 Als 10 minuts de partit 
l’equip local es va avançar 
al marcador amb un gol de 
jugada assajada, però un 
penal a favor del Balaguer, 
al minut 27 va fer que Edu 
Raya igualés el marcador.  
 La segona part comen-
ça amb molta igualtat, però 
l’àrbitre torna a ser prota-
gonista del partit xiulant 
un penal a favor de l’equip 
local, afortunadament pel  
Balaguer el davanter local 
falla el penal i tot segueix 
igual. Els dos equips van 
disposar de dos xuts als 
pals i semblava que la pi-
lota no volia entrar, però va 
ser Edu Raya, qui, gràcies 
a un altre penal va fer  el 
segon gols pel Balaguer. 
Un altre cop en una jugada 
molt discutida per l’equip 

local que acaba amb expul-
sió del número 24, Aliou. 
Això va fer que l’Angulària 
marxés del partit i estigué 
més pendent de l’àrbitre 
que de jugar. El Balaguer 
aprofita la situació i amb el 
plus que donen els reserves 
aconsegueix fer 2 gols amb 
el resultat final 1-4.
 Al segon partit jugat 
aquest passat diumenge, 

el Balaguer es va imposar 
amb molta autoritat a un 
Bellpuig que no va poder fer 
res per a evitar la golejada. 
El locals, ben situats al 
camp i efectuant una bona 
pressió, es van avançar al 
marcador amb un gol de 
Marc Sánchez al minut 5. 
Es manté la pressió i Jordi 
López suma el segon al 
marcador al minut 15. 
 A la segona part, se-
gueix el domini local i al poc 
d’arrancar Joan Martínez 
amb una gran rematada de 
cap i un altre cop Marc, amb 
una bona execució de falta, 
sentencien el partit. Amb 
els 3 punts assegurats, Edu 
Raya va incrementar encara 
més el marcador, amb un 
hat-trick que va deixar el 
resultat final, 7-0 i pensant 
ja en la pròxima jornada, on 
rebran la visita d’un compli-
cat rival com és el Cervera.

Una formació del Balaguer contra l’Angulària

Una jugada del partit contra el Bellpuig

 Enguany s’ha cele-
brat un Posa’t la Gorra 
Balaguer diferent a cau-
sa de la pandèmia. L’or-
ganització que va haver 
de canviar la data original 
de la gran festa solidària 
a favor del càncer infan-
til (festa programada pel 
maig), va ser canviada 
pel mes d’octubre espe-
rant que la situació hagu-
és millorat. Al no ser així, 
es va decidir que per la 
seguretat de la població, 
que no es faria enguany 
la cursa/caminada, ni el 
bosc dels somnis ni el di-
nar solidari.
 Acceptant la situació, 
es va convidar a tothom a 
comprar la samarreta i la 
gorra igualment i poder 
fer la cursa o la camina-
da de manera virtual, ca-
dascú a la seva manera, 

Balaguer i comarca celebren un 
Posa’t la Gorra diferent a causa 
de la pandèmia

La gorra d’enguany

fent el recorregut pel seu 
compte. Enguany s’ha 
col·laborat amb la com-
pra de samarretes i gor-
res, amb les pancartes 
de les empreses i també 
amb donacions directes.
 Una festa que es re-
capta diners a favor del 
càncer infantil, per l’Afa-
noc i la casa dels xuclis.
 Aquesta festa soli-
dària ha estat un èxit en 
participació i també amb 
recaptació des de la pri-
mera edició que es va 
celebrar ara fa cinc anys 
a la ciutat, on Balaguer 
i comarca es van bolcar 
per ajudar amb aquesta 
gran causa.
 Les persones que han 
difós les seves fotos per 
les xarxes amb el hastag 
#posatlagorrabalaguer, 
rebran un obsequi.
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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.

 Es pot començar un 
escrit com es vulgui, però 
quan s’ha deixat en l’aca-
bament, una punta sense 
explicar el propi parer, ha 
d’ésser el principi del se-
güent. I aquí va.
 No vaig trobar gens bé 
que en una diada de festa 
per la xavalada es polititzés 
amb la presència de Quim 
Torra i la seva Guàrdia Pre-
toriana. Em va entristir. 
Amb tot el temps d’ésser 
vicari, ara s’ha recordat de 
Balaguer. Si va ser invitat 
va ser un error. No serà mai 
Rector, per no tenir present 
que el que necessitem és 
gestió i no gesticulació po-
pulista a l’apropar-se elec-
cions. Ara ja està dit.
 Com no podia ser d’una 
altra manera em vaig em-
portar una sorpresa al veu-
re la Santíssima Trinitat 
(amb perdó). Poder veure 
fotografies als tres expre-
sidents  de la Generalitat, 
i les paraules dites per ells 
estan plenes d’un amar-
gant ensenyament. Els tres 
estan desposseïts por el 
Gobierno corresponent, i 
per lleis fetes complir per 
un poder judicial. Lleis que 
poden no agradar, però que 
mentrestant no es canviïn 
són lleis, i ells ho sabien.
 El Puigdemont de les va 
“pirar” abans que fos con-

Tres en uno?
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

demnat, per tant sabia que 
hi havia una quasi una cer-
tesa que ho farien. Va deixar 
esposa i fills i als companys 
que van parar el cop amb 
una llarga, llarguíssima di-
ria, estada a la presó, i que 
l’havien seguit  en la seva 
bogeria, o rauxa. En un ver-
tader  tsunami d’inspiració.
 En Torra, ja hem vist 
del que ha estat capaç. En 
tot moment en lloc de cri-
dar a una seguretat i a una 
pau, ha gargamellat tot el 
contrari, cap gest per la 
tranquil·litat del poble i de 
les empreses. Ha dit el que 
li mana el Puigdemont, i la 
seva arrel de l’únic cervell 
que té: el d’activista, ben 
barroer per cert.
 El Sr. Mas, va brandar 
haver format “un govern 
dels millors”. Poc va durar, 
acceptant l’envit de la CUP 
del tot o res, i va quedar en 
res. Els pocs que tempera-
ven l’ambient van marxar. 
D’aleshores al dia d’avui 
sols hem vist confusió i 
augment de la pressió que 
dos societats socials han 
anat fent augmentar al car-
rer sobre un poble indefens 
i fastiguejat, amb les seves 
postures radicals. Quan la 
mínima prudència  aconse-
lla una mà oberta i gestos 
que cridin a una empatia 
amb la part que has de ne-

gociar. Tota la raó la té el 
sr. Tardà que va denunci-
ar-ho ja fa molt de temps.
 Es dona el cas xocant 
de que ex-president Pujol, 
despullat de tot pels que li 
deuen tot, en el seu llarg 
mandat, que va durar més 
que el que pugui durar la 
inestabilitat que ens pro-
porcionin aquests  tres 
fotogènics de Perpinyà, 
va dir que  la Generalitat 
ho podia fer tot “menys 
posar en perill l’autogo-
vern”. Aquests tres ju-
guen amb la política, fins 
i tot, amb macarròniques 
maneres per no perdre 
la caixa ben rendible del 
govern dit autonòmic. Si 
s’han d’ajuntar ho faran i 
podrem veure una versió 
nova del Tripartit. I abans 
ens han d’aclarir, als que 
un dia hem d’anar a votar, 
que vol dir “la confronta-
ció intel·ligent”, i quant 
pensem fer-la durar. Quan 
tot el món intenta enten-
dre’s, uns no volen enten-
dre que els polítics que te-
nim són part del problema 
existent.

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

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

Indesinenter

12 d’octubre

Enceto alguna cosa que conec
i em deixo de recels i prejudicis,
per tot el que diran i no diran.
Cada filtre té la seva llum
i és molt el que segueix encaminat.
L’essència, però, nostra i genuïna,
s’està de ser present cada cop més.
Per tot s’ha deformat i s’ha malmès,
amb ideals sembrats sense cap nord.
Ho varen fer fa anys a sang i foc,
dient que conquerir era salvar,
i avui encara es té com la gran gesta.
Lleganys de núvol veig encimbellats,
que em parlen de l’efímer del seu cel.
Se’n van i tornen, sempre com són ells.
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 El mag, humorista i 
comunicador lleidatà Xema 
Solé Solà, ha establert un 
conveni de col·laboració, 
per intervenir de forma 
periòdica i habitual al 
programa “ Toni Rovira i 
Tu “ que s’emet diàriament 
excepte els dissabtes , a les 
12 de la nit a “ TeveCat “.
 Es pot veure per la TDT 
a tot Catalunya, i a través 
d’altres canals en quaranta-
quatre províncies entre les 
quals es troben: Madrid, 
Barcelona, València, 
Melilla, i Formentera; i les 
comunitats d’Andalusia, 
País Basc, Cantàbria, i 
Castella Lleó, encara que 
algunes ho emeten en 
diferent horari. També li 
donen difusió diverses 
TV de parla hispana del 
continent americà.
 Xema ja va participar 
durant la temporada 

El mag, humorista i comunicador 
Xema Solé intervé al programa 
“Toni Rovira i tu” a TeveCat

Toni Rovira, Lucrecia i Xema Solé

2017, en aquest mateix 
programa presentat i dirigit 
per Toni Rovira, emès des 
d’una altra cadena de TV. 
Ja que aquest espai té una 
antiguitat de gairebé vint 
anys en antena, en emissió 
diària.
 En aquesta nova etapa, 
gairebé tot just iniciada, 
ja ha participat en alguns 
programes en què ha 
aprofitat per realitzar els 
seus trucs de màgia a 
la cantant Lucrecia o a 
Agustín Ramírez solista del 
mític i llegendari grup Los 
Diablos. El monologuista i 
mag està present al plató 
durant tot el programa, i a 
petició del seu presentador 
Toni  Rovira,  inter vé 
esporàdicament al llarg 
del mateix, interpretant, 
cantant, ballant o el que 
s’escau, a el pur estil de 
l’espectacle americà.

Presentació de la nova campanya de la 
temporada de tardor al Teatre Municipal

 El paer de Cultura Arnau 
Torrente, va explicar du-
rant la presentació que s’ha 
apostat per una temporada 
variada amb dansa, teatre 
i circ, on destaquen dues 
obres ajornades des de la 
temporada passada. A ban-
da, també s’inclou el cicle A 
Escena, amb espectacles de 
petit format en què actors i 
espectadors comparteixen 
escenari, una elecció que ha 
definit com més arriscada. A 
part s‘ha decidit presentar 
només la temporada de tar-
dor per les circumstàncies 
actuals que poden portar a 

Obra ‘Dame du cirque’ el 20 de novembre

‘El pare de la núvia’ el 10 de novembre

A causa de la
pandèmia no s’oferiran 
abonaments i es reduirà 
l’aforament del teatre a 
part d’altres mesures

haver de fer algun canvi a la 
temporada d’hivern.
 ‘Per fi sol’ es podrà veu-
re el 7 de novembre i ‘El 
pare de la núvia’ el dia 10, 
totes dies en el marc de 
les Festes del Sant Crist 
d’aquest 2020, mentre que 
‘El gallardo español’ està 
prevista pel 13 de desembre. 
El cicle ‘A escena’, inclou tres 

propostes: ‘After the party’, 
de Thomas Noone el dia 16 
d’octubre; ‘Dame du cirque’, 
de Troposfera XYZ el dia 20 
de novembre; i ‘Estranyes 
relacions’, de la companyia 
Frec a frec el 4 de desembre.
 El cicle va començar el 
passat 11 d’octubre amb 
‘Acrobàcies sonores’ orga-
nitzat per l’Associació Grup 
d’Art 4 de Balaguer. Pel que 
fa a espectacles musicals, 
destaca “Tribut a Ovidi Mon-
llor” el dia 29 de novembre, 
l’espectacle de música infan-
til “Xiula”, que també tindrà 
lloc en el marc de la Festa 
Major de Balaguer, i també 
hi ha l’obra de teatre musical 
“Al sud del Paral·lel”, una 
comèdia musical basada 
en la trajectòria de Carlos 
Gramaje, un dels actors més 
representatius de la història 
del Teatre musical a Catalu-
nya per la seva trajectòria 
amb Dagoll Dagom.



13<<O C I

Exposició “Silenci que no calla” a la sala 
capitular del Monestir de les Avellanes

Instantània de l’exposició

L’exposició es va inaugurar el passat 11 d’octubre i 
es podrà veure fins el proper 29 de novembre

 El passat 11 d’octubre 
s’inaugurava l’exposició 
“Silenci que no calla” del 

barceloní amb arrels molle-
russenques, Llorenç Garcia 
Isanda. Emprant un vers del 

poeta Francesc Garriga com 
a títol, l’artista ens convida 
a reflexionar sobre la natu-
ra i l’impacte de l’activitat 
humana en ella. 
Habitualment relacionem 
el silenci amb la manca de 
paraules. Però hi ha silen-
cis que no callen, perquè 
no tenen res a veure amb 
la veu ni els sons. Llorenç 
Garcia Isanda ens convida 
a escoltar les veus d’uns si-
lencis que sovint ens diuen 
més que les paraules. Mirar 
el silenci, valorar la bellesa 
de les formes humils de la 
natura, capturar moments 
efímers, crear noves formes 
a partir de l’observació de 
l’entorn. Intuïcions sug-
gerents que ens proposen 
una reflexió sobre la natura 
i els efectes de l’activitat 
humana.

 Aquest dissabte 17 
d’octubre es celebrà la 
32a Festa de la Bicicleta 
a Balaguer, una popular 
marxa sobre dues rodes 
per a totes les edats, 
des dels més pet i ts 
fins als més grans, que 
recorreran els carrers 
de Balaguer en dues 

La festa de la bicicleta el proper  
dissabte 17 d’octubre

Imatge de la Festa de 2019

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 monestir de 
les Franqueses. 
 Canvia el  l loc de 
sortida essent el Molí de 
l’Esquerrà.
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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.
-----------------------------------

IMMBOBLES a Cam-
brils i també pels vol-
tants. Amb uns preus 
raonables. Informa-
ció sense compromís: 
977007051.
------------------------------------
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.
-----------------------------------
ES LLOGA parcel·la 
de 1.800 m2, a peu de 
camí, amb dos tomes 
de reg, per fer hort o 
cultius intensius. Raó: 
699798857.
-----------------------------------

TREBALL
------------------------------------
ES PRECISA admi-
nistrativa a mitja jor-
nada, per empresa a 
Balaguer. Interessades 
enviar currículum amb 
foto recent a l’Apartat 
de Correos, 145 de Ba-
laguer.
------------------------------------ 
S’OFEREIX professora 
nativa per fer classes 
particulars d’anglès. 
Classes de conversa, 
en grups molt redu-
ïts o particulars. In-
forma’t ja, sobre els 
horaris disponibles i 
les condicions de les 
classes oferides. In-
forma’t. Raó telèfon: 
650422582.
------------------------------------

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

VARIS
------------------------------------
COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes antigues, rellotges 
(totes les marques), 
àlbums de cromos, 
postals, fotos anti-
gues, còmics, llibres 
antics, programes de 
cine, plomes estilogrà-
fiques, nines Nancy, 
escalextric, coberteri-
es de plata i antigui-
tats. Truca’m abans 
de desfer-te d’alguna 
cosa. Raó: 676803205.
-----------------------------------

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

MOTOR
------------------------------------
ES VEN Hyundai Tuc-
son de l’octubre del 
2015, diesel, 115 cv, 
impecable, cuidat al 
màxim. De particular a 
particular. Molts extres 
i totalment equipat. 
Revisions al dia. Tel: 
628718339.
-----------------------------------
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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 8 d’octubre a les 8 de la tarda del 15 d’octubre DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 15 d’octubre a les 8 de la tarda del 22 d’octubre SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del del 22 d’octubre a les 8 de la tarda del 29 d’octubre MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del del 29 d’octubre a les 8 de la tarda del 5 de novembre 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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