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Sumari
En Portada

Castell de Focs

-------------------------------------------------------------------------------Les Festes del Sant Crist 2020 es veuran totalment afectades en la seva programació, ja que
s’han hagut de suspendre els actes presencials que
componien una festa major de quatre dies, degut a
la pandèmia del Covid-19.
Davant l’augment de casos de Covid-19 a tot el
país i avaluades les mesures de seguretat definides
per la Generalitat, la Paeria de Balaguer ha hagut
de prendre la difícil decisió de suspendre bona part
dels actes que estaven previstos per aquets dies.
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>>BALAGUER
# Les Festes del Sant Crist es viuran simbòlicament degut al Covid-19
La Paeria ha intentat fins a l’últim moment poder tirar endavant les
activitats previstes per tal de no afectar més al sector cultural
# Nova campanya del Gran Recapte d’Aliments
La campanya es farà als supermercats els dies 20 i 21 de novembre
# La Paeria augmentarà el nombre d’aparcabicicletes a la ciutat
Els nous aparcabicicletes es situaran en places que actualment ocupen cotxes per fomentar aquest vehicle
de transport, permetran lligar la roda i el quadre
# La Creu Roja realitza la mobilització de recursos més gran de la seva història
A La Noguera, s’han atés 770 persones amb aquest Pla RESPONDE, i s’han realitzat 2276 ajuts de diferents tipus
>>COMARCA
# Castelló inaugura la llar d’infants que servirà per frenar el despoblament
Aquest era un dels principals objectius de l’actual govern, i ara per ara
compta amb cinc infants matriculats
# Donació d’una pintura de Benet Rosell al Consell Comarcal
Va signar el conveni Cristina Giorgi, vídua de l’artista noguerenc
# Montgai ha impulsat la campanya “Tothom recordat” per Tots Sants
Aquesta iniciativa ha sorgit del fet de detectar que hi ha tombes i nínxols que els propietaris (pel motiu
que sigui), no en tenen cura, fet que dona sensació d’oblit de les persones que hi són enterrades
# Commemoració del Dia Internacional de les Dones Rurals de la Noguera
A tot Catalunya, només un 20% de les dones es dediquen professionalment a aquest sector
>>ESPORTS
# El Club Pedala.cat ha participat als Campionats d’Atletisme de Catalunya
Es van disputar a les pistes d’atletisme de les Basses (Lleida), a les
categories Sub-10,12,14 i 16
# El balaguerí Marc Adsuar s’ha proclamat campió de Catalunya de pesca
El campionat es va celebrar en un tram de riu Noguera Ribagorçana
>>OCI
# El Centre Excursionista de Balaguer prepara una sortida a la Serra de Guara
Es pujarà el pic de Fraxinito. La ruta és molt interessant i variada a nivell paisatgístic: boscos, corriols, un bonic
congost, la carena final, grans panoràmiques… totalment recomanable
# Àger homenatja als difunts en temps de pandèmia
El passat 1 de novembre, es va fer la inauguració del nou monument instal·lat al cementiri nou de la vila
# Ja està en marxa la 13a Edició del Concurs Literari Amic-Ficcions
L’objectiu del concurs és impulsar la creació literària i el treball en
equip dels estudiants de Secundària i Batxillerat
# Saüc guanya el primer premi del concurs musical Makot Rock
El quintet havia estat seleccionat entre més d’una vintena de grups per
realitzar un concert en directe amb un aforament limitat
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Unes festes del Sant Crist simbòliques
degut a la pandèmia del Covid-19

>> DIJOUS dia 5
Exposició d’Antoni Camarasa, artista
multidisciplinari de Santa Linya, a la
sala d’actes de la Paeria (fins el 21/11).

Enguany les festes del
Sant Crist es veuen
totalment afectades en
la seva programació a
causa del Covid-19
Les Festes del Sant Crist
2020 es veuran totalment
afectades en la seva programació, ja que s’han hagut de suspendre tots dels
actes que componien una
festa major de quatre dies,
degut a la pandèmia del
Covid-19.
Davant l’augment de
casos de Covid-19 de les
últimes setmanes a tot el
país i avaluades les mesures de seguretat definides
per la Generalitat, la Paeria
de Balaguer ha hagut de
prendre la difícil decisió de
suspendre bona part dels

PROGRAMACIÓ FESTES DEL SANT
CRIST 2020

>> DIVENDRES dia 6

Ballada de sardanes un dels actes de més gent a la Plaça

actes que estaven previstos
per aquets dies.
La Paeria ha intentat fins
a l’últim moment poder tirar
endavant les activitats que
estaven previstes per tal de
no afectar més al sector cultural (un dels molts sectors
castigats per la pandèmia).
Així doncs, s’espera que la
ciutat conservi l’esperit de

Els capgrossos tan esperats pels més petits

la festa major, encara que
sigui d’una manera simbòlica i es visqui de manera
totalment diferent, com alguns actes que s’han pogut
conservar encara que sigui
contemplant-los en format
virtual, com serà el pregó
de la festa major o alguns o
el Torneig d’Escacs. També
una de les activitats infantil
es viurà diferent, ja que
es farà una cercavila pels
carrers de la ciutat però les
nenes i els nens de la ciutat
ho hauran de gaudir des
dels balcons de les seves
cases, com també el tradicional castell de focs.
El sacrifici de no poder
gaudir d’una esperada festa
major, ha de servir per poder disminuir la corba dels
contagis. Així doncs, petits
i grans viurem un Sant Crist
diferent però esperant que
millori la situació actual.

11.00 h. Ofrena Floral d’una representació
dels escolars de la ciutat, acompanyats
pels capgrossos “el padrí i la nena”.
11.15 h. Ofrena Floral d’una representació
del CF Balaguer
11.30 h. Ofrena Floral d’una representació
de la Gent Gran.
19.30 h. Exposició “Josep Carner-Ribalta.
El somni que perdura”, al Museu de la
Noguera. (fins el 28/02/21).
21.00 h. Pregó de festes en línia, a
càrrec del Sr. George Carner, diplomàtic
i escriptor. Homenatge a Pepito
Planes,“Xepis”, i agraïment a Frederic
Letamendi per la seva contribució
fent la il·lustració de la imatge de la
festa d’enguany. Tot seguit es farà el
lliurament dels IX Premis Ziryab Ciutat
de Balaguer amb l’acompanyament
musical de membres de l’Escola
Municipal de Música de Balaguer que
interpretaran les obres premiades
de l’edició anterior. Aquest acte es
retransmetrà pel canal de youtube de
la Paeria.

>> DISSABTE dia 7
11.00 h. Torneig Escolar d’Escacs
Memorial Pijuan-Fundació Estel. Es
farà en línia mitjançant la plataforma
Lichess i estarà obert als jugadors
de l’Escola d’Escacs del Club Escacs
Balaguer i a escolars de la ciutat fins
a categoria sub-16 (màxim nascuts
2004). Posteriorment es faran arribar
els trofeus als guanyadors.
				>>
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La imatge que il·lustra les festes del Sant
Crist d’enguany obra de Letamendi
Enguany la imatge que
il·lustra la imatge de les
Festes del Sant Crist, és una
obra dibuixada per aquesta
ocasió per Frederic Letamendi, reconegut dibuixant
balaguerí.
L’any passat, des de la
Paeria, es va decidir aprofitar el llibre de la festa
major, que la majoria dels
balaguerins i balaguerines
guarden com a document
històric, per tal de retre un
homenatge als artistes locals que, en algun moment,
han volgut plasmar alguna
imatge d’aquesta festa tan
nostra i especial, la Festa
Major o Festes del Sant
Crist, per posar en relleu i
donar visibilitat a aquests
artistes i agrair-los la seva
tasca.
Cal recordar que l’any
passat es va reconèixer
al pintor balaguerí Josep
Ma
Llobet, traspassat a

Letamendi, autor de l’obra

>> DISSABTE dia 7
13.00 h. Lliurament del Premi Encarnació
Vila i Escoda, al despatx del paer en cap
de la casa de la Paeria. Acte tancat
sense públic.

>> DILLUNS dia 9

Imatge de les Festes del Sant Crist

principis de l’any 2019, amb
un quadre que va ser pintat
l’any 2008 a partir d’una fotografia d’una cercavila feta
el dia de Corpus de l’any
1946.
Enguany
Letamendi,
artísticament més conegut com Leta, va proposar
de fer-ne una per l’ocasió,
cosa que se li agraeix des

de la Paeria. De ben segur ens ajudarà a recordar
aquesta època tan difícil
de suportar, amb les mascaretes posades en tots els
personatges,inclosos
els
nostres estimats gegants,
com una realitat més de la
nostra societat actual.
Frederic Letamendi, arquitecte tècnic de professió
i dibuixant autodidacta per
vocació, es caracteritza pel
seu realisme documental,
amant de reflectir en les seves obres els oficis, les festes (com en aquest cas), les
fires, els mercats i la gent
que omple cada racó, sempre representats amb el filtre d’una mirada carregada
d’ironia i comicitat. Un estil
propi basat en la conjunció
d’escenes amb temàtiques
costumistes, un rerefons
humorístic i un domini de
la tècnica excepcional.

11.00 h. Solmne Eucaristia, presidida
per monsenyor Joan-Enric Vives,
arquebisbe i bisbe diocesà, al Reial
Santuari del Sant Crist. Cabuda
màxima d’un 30% .
La missa serà retransmesa també pel
canal de youtube de la parròquia de
Balaguer.
12.00 h. Espectacle Infantil itinerant
amb la Companyia Més Tumàcat amb la
Festa Sobre Rodes especial COVID-19,
per diferents barris de la ciutat. Sortida
des del barri del Secà i recorregut pel
barri del Firal, la Pl. del Mercadal,
l’Avgda de Pere III, el pont Vell, c/ del
Pont, el pont Nou, l’Avgda dels Països
Catalans, c/ d’Almatà, c/ Barcelona, Pl.
de la Sardana, c/ Doctor Fleming, c/
Pare Sanahuja, c/ Noguera Pallaresa,
c/ Urgell, c/ Sant Lluís, el passeig de
l’Estació i arribada a l’estació de trens.
Durada aproximada del recorregut: 2
hores. Es prega als nens i nenes que
surtin als balcons per veure’ls.
19.00 h. Presentació del llibre en línia
El campanar abandonat. Memòries
d’un escriptor exiliat de Josep CarnerRibalta. Aquest acte es retransmetrà pel
canal de youtube de la Paeria.
20.30 h. Espectacle de Focs Artificials
del Sant Crist, a càrrec de la Pirotècnica
Tomàs. Enguany es dispararan des de
davant l’església de Santa Maria per
aconseguir més visió des de diferents
parts de la ciutat i així es gaudeixin des
dels balcons. Es podrà escoltar l’àudio
de la música per Ràdio Balaguer.
**Consulteu canvis d’última hora a la
web: www.festamajor.balaguer.cat
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El Sr. George Carner farà el pregó en línia
d’aquesta festa major diferent
George Carner (Nova
York, 1945) és fill de Josep
Carner-Ribalta. Exercí la
carrera diplomàtica per al govern dels Estats Units d’Amèrica durant quaranta anys.
Fou director de cooperació
internacional amb l’agència
USAID al Senegal, a Tunísia,
a Madagascar, a Nicaragua
i a Guatemala. Abans havia
servit amb l’USAID al Marroc, a l’Afganistan, a Filipines
i a Washington DC. L’últim
càrrec que ha exercit ha estat
el de representant dels EUA
davant del Comitè d‘Ajuda
pel Desenvolupament de
l’OCDE a Paris des de l’any

George Carner

2003 al 2008. Actualment
esta jubilat, viu a la Costa
Brava i fa de conferenciant i

consultor en matèria de desenvolupament i cooperació
internacional.

Enguany el Sant Crist no podrà gaudir
dels seus actes més tradicionals

Tradicional esmorzar a la Plaça amb la coca de recapte

La Pandèmia ens deixarà sense poder viure els
actes més representatius de
la festa major de Balaguer.
L’Ofrena Floral amb tots
els escolars de la ciutat, la
ballada de gegants i capgrossos a la Plaça Mercadal, així com la ballada de
sardanes i l’esmorzar de
coca de recapte i coca de
sucre. L’envelat no podrà
rebre les orquestres de més
renom del país, actes que
haurem d’esperar a l’any
vinent.

S’intentarà reprogramar per
més endavant alguns dels actes
que ja estaven contractats
A mitjans del mes
d’octubre es va fer la
presentació del programa
Jove per les festes del
Sant Crist 2020.
El cartell estava
compost per els Manel,
Stay Homas, Nil Moliner
i Suu com a caps
de cartell. Uns grups
que es van escollir per
abastar diferents tipus
de música i franges
d’edat i que presentaven
un espectacle adaptat
a la situació actual, tot i
que el fort increment de
contagis en els últims dies
ha fet que tot i les fortes
mesures de seguretat en
que s’havien planificat
aquests espectacles, no
es puguin dur a terme.
Les orquestres per
l’envelat també s’havien
escollit, així com els
espectacles infantils al

teatre, però que tampoc
es podran dur a terme.
D e s d e l a Pa e r i a
s’intentarà planificar
per més endavant, quan
s’estabilitzi la situació
de la pandèmia, i
reprogramar aquestes
actuacions. Qui hagi
comprat les entrades dels
concerts i vulgui, podrà
optar a la devolució. Si es
vol, es pot esperar a que la
Paeria trobi una nova data
per poder tirar endavant
amb tota la seguretat pels
assistents.
La festa major
d’enguany que era de
quatre dies festius es
veu molt afectada per la
pandèmia, anul·lant part
del programa i deixant
activitats que es puguin
adequar al format digital
o gaudint-los des de una
certa distància.

El grup Stay Homas havia d’actuar el dissabte dia 7
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La Paeria de Balaguer presenta els nous
pressupostos participatius pel 2021
La Paeria dona a
conèixer les propostes
de la ciutadania en els
segons pressupostos
participatius
Els Pressupostos Participatius compten amb una
partida de 150.000 euros,
que es veurà reflectida al
pressupost ordinari de 2021.
Un cop analitzades les
115 propostes presentades,
s’ha fet un primer cribatge.
A partir d’aquí, una valoració tècnica i desprès es

Captura de pantalla de la presentació de propostes

durà a terme una votació del
20 al 30 de novembre, que
es podrà fer online i també

presencial a la Paeria. A
principis de desembre es
donaran els resultats finals.

Reforç Educatiu al centre Sant Domènec
de Balaguer amb protocols Covid-19

Aules de reforç

Aquest mes d’octubre
ha començat el Reforç Educatiu al centre Sant Domènec de Balaguer amb l’activitat Arbre dels Somnis, En
aquest reforç, hi haurà la
participació de 24 alumnes,
quatre de cada un dels sis
centres educatius de Balaguer.
Aquest reforç es fa totalment adaptat amb les
mesures de seguretat pels
participants, amb grups reduïts, distància, mascareta
i material propi.

Nova campanya del Gran
Recapte d’Aliments pels propers
dies 20 i 21 de novembre
La campanya del
Gran Recapte d’Aliments
d’enguany, serà una
campanya marcada
plenament per la crisi
de la pandèmia amb una
alerta de cara a no poder
garantir el repartiment si
en els següents mesos si
continua una demanda
creixent.
Aquesta campanya
que està impulsada
pels quatre Bancs dels
Aliments de Catalunya,
enguany s’eliminarà la
recollida física d’aliments i
la convertirà en donacions
virtuals d’aliments a la
caixa dels supermercats.
La campanya es digitalitza
per minimitzar el risc
de contagi i suprimir
la classificació dels
aliments recaptats que
es fa inviable.
Els Bancs dels

Cartell campanya 2020

Aliments travessen el
pitjor moment des de la
seva creació amb una
xifra rècord de 262 mil
persones ateses, que es
per això que es fa una
crida a la col·laboració.
La campanya es farà
al llarg de la setmana
del 16 de novembre i
fins al dissabte 21 en els
principals supermercats,
serà el mateix personal qui
convidin a la ciutadania a
fer donacions a l’hora de
pagar a caixa, mitjançant
un CODI GRAN
RECAPTE que s’oferirà
al donant. El divendres
20 i el dissabte 21 de
novembre, es reforçaran
aquests supermercats
amb la presència de
voluntariat, que explicarà
la importància de seguir
col·laborant en el Gran
Recapte.
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La Paeria de Balaguer augmentarà el
nombre d’aparcabicicletes a la ciutat

Balaguer va estrenar
un mural dedicat a la
figura de Margarida de
Montferrat a la plaça
Comtes d’Urgell en
el marc de la festa de
l’Harpia d’enguany, del
passat mes d’octubre.
La figura de l’última

Aquests nous
aparcabicicletes es
situaran en places que
actualment estan ocupen
cotxes
El passat diumenge
18 d’octubre va finalitzar
la consulta ciutadana realitzada a través de l’app
Bústia ciutadana per escollir les noves ubicacions
dels aparcabicicletes que
la Paeria de Balaguer instal·
larà durant les properes
setmanes. Amb més d’una
vintena de participants, els
sis punts més sol·licitats i
per aquests ordre, van ser
la Plaça Mercadal (Davant
de la casa de la Paeria), el
carrer Barcelona amb Plaça
de la Sardana, la Plaça Pere
Casaldàliga, el Teatre Muni-

Imatge de les aparcabicicletes

cipal, el Molí de l’Esquerrà
i el Barri Nou (Davant de
l’Estel).
Ubicacions com el cementiri vell, la plaça Sant
Salvador o l’Escola de
Música i el Museu també
van aparèixer a les llistes. Aquests però, estan
pendents de reforma i els
projectes que la Paeria

de Balaguer té en curs ja
contemplen un espai amb
aparcabicicletes que estarà
senyalitzat i que a diferencia dels actuals permetran
lligar la roda i el quadre.
Els nous aparcabicicletes
es situaran en places que
actualment ocupen cotxes
per fomentar aquest vehicle
de transport.

La Creu Roja realitza la mobilització de
recursos més gran de la seva història

Actuacions de Creu Roja La Noguera

Segons dades de finals
de setembre, la Creu Roja ha
desenvolupat tots els seus
recursos d’ajuda, més grans
fins el moment. Trucades
per informar, acompanyar
i tranquil·litzar a persones

Balaguer estrenà el mural de
Margarida de Montferrat

que formen part de diferents
col·lectius vulnerables, distribució d’aliments a diferents col·lectius, amb l’ajuda
de voluntàries i voluntaris
que participen en garantir
l’atenció a les persones

més vulnerables davant la
Covid-19.
Concretament a La Noguera, s’han atés més de
770 persones amb aquest
Pla RESPONDE, i s’han
realitzat 2276 ajuts de diferents tipus (alimentació, alimentació infantil, higiene,
medicació, etc).
El Pla Creu Roja Respon
s’ha posat en marxa gràcies
als recursos propis de l’organització, a les contribucions
de l’Administració Pública,
a les aportacions econòmiques i donatius en espècies
d’empreses i particulars i
gràcies a la col·laboració
dels voluntaris i voluntàries
de l’entitat, que a Catalunya
ja han arribat a més de 2.600
persones.

Imatge del mural

comtessa del Comptat
d’Urgell vigila el Museu
que guarda la seva
història i llinatge.
La Paeria aposta per
l’art urbà i crea el projecte
“balcons il·lustrats”
pintures per posar en
valor la nostra història.
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Castelló inaugura la llar d’infants que
ha de servir per frenar el despoblament
L’ajuntament de Castelló
va inaugurar el passat 27
d’octubre la nova llar d’infants que està integrada dins
de l’escola d’educació infantil i primària del municipi.
Aquest era un dels principals objectius de l’actual
govern, i ara per ara compta
amb cinc infants matriculats. Aquesta iniciativa ha
de servir per oferir a les persones que viuen al poble els
serveis i recursos necessaris
perquè s’hi puguin quedar
a viure còmodament, donat
que les persones que viuen
als pobles han de tenir les

Nova llar d’infants a Castelló

mateixes oportunitats que
les que viuen en ciutats, i

d’aquesta manera fenar el
despoblament.

Donació d’una pintura de Benet Rossell
al Consell Comarcal de la Noguera

Benet Rossell

El Ple del Consell Comarcal de la Noguera va
aprovar en la sessió ordinària del passat 8 d’octubre
signar un conveni amb la

senyora Cristina Giorgi,
vídua de l’artista noguerenc
Benet Rossell, per a la donació a l’ens comarcal d’una
de les pintures de l’artista.

Aquesta donació respon a la
finalitat que la imatge, esdevingui la marca de turisme
de la Noguera, un símbol
potent capaç de representar
la diversitat del patrimoni
històric, natural i cultural,
tangible i intangible, de tots
els pobles de la comarca.
Aquestes actuacions
formen part de la nova campanya, per fomentar el turisme d’interior, que també
inclou la creació d’una web,
obertura de nous canals de
difusió a les xarxes socials,
la creació de noves propostes de turisme, i la publicació de nous materials de
difusió, tant impresos com
digitals.

OliCastelló inaugura la nova
collita i presenta com a novetat
el seu torró de crema torrada
Un any més, Olicastelló de Gabriel Alsina, ha
inaugurat la campanya
de l’oli verd a finals de
setembre, aconseguint
un sabor únic i excel·lent
per als paladars més exigents del seu suc d’oliva
verge extra Arbequina.
Des de les seves instal·
lacions a Castelló, s’elabora més de 20 varietats
diferents d’olis d’oliva,
arbres de diferents parts
del món, plantats al voltant d’un radi de 10km,
a Castelló de Farfanya,
comarca de la Noguera.
És per això, que la
família Alsina pot oferir
un gran ventall d’olis verge extra arreu. Amb les

seves varietats i olis que
destaquen pel seu equilibri, aroma, gust, sabor i
perseverança.
A més a més, Olicastelló torna a sorprendre
de nou. Si fa un temps
enrere juntament amb
Torrons i Mel Alemany,
van presentar una crema untable, anomenada
OliMel (de mel, cacau i
gingebre). Ara, es tracta
d’un Torró, fet de crema
torrada i torró de xocolata amb oli d’oliva verge
extra OliCastelló. Aquest
producte, es podrà trobar
als diferents supermercats, així com també a la
seva botiga física i botiga
online.

Nou Torró de Crema Cremada
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COMARCA

Montgai ha impulsat la campanya
“Tothom recordat” per Tot Sants
L’Ajuntament de Montgai, coincidint amb la festa
de Tot Sants, ha decidit
impulsar la campanya ‘Tothom recordat’ que omplirà
els 2 cementiris d’aquest
municipi del Baix Sió a la
comarca de la Noguera de
flors.
Aquesta iniciativa ha
sorgit del fet de detectar
que hi ha tombes i nínxols
que els propietaris (pel motiu que sigui), no en tenen
cura, fet que dona sensació d’oblit de les persones
que hi són enterrades. Així
doncs, aquest dilluns 2 de
novembre, l’Ajuntament
amb la col·laboració del
Consell d’Entitats de Montgai i Butsènit ha guarnit
amb flors els nínxols i les
tombes que no van rebre
ofrenes durant el cap de

Ofrena floral en la campanya “Tothom recordat”

setmana.
Enguany, la pandèmia
i les noves mesures que
restringeixen la mobilitat
en caps de setmana, poden
haver incrementat aquesta
tendència per les dificultats
que ha generat el confinament perimetral i municipal.

La idea era que les veïnes i veïns del poble, poguessin fer aquesta ofrena,
però degut a la pandèmia
s’ha hagut de fer en petit
format, però tot i amb això,
els difunts desatesos han
rebut una ofrena floral de
part del poble.

Commemoració del Dia Internacional de
les Dones Rurals de la Noguera
El passat 15 d’octubre,
Dia Internacional de les
Dones Rurals, el Consell
Comarcal de la Noguera
va voler retre homenatge
a aquestes dones a partir
de dos activitats en què les
protagonistes són les dones
de la Noguera. D’una banda,
donant veu a quatre noguerenques que es dediquen
professionalment al sector
primari. S’ha editat un vídeo, que es pot visualitzar a
través de les xarxes, i on la
Gemma, la Griselda, la Judit
i la Lídia comparteixen les
seves experiències relacionades amb la presència de
la dona al món rural i el seu
treball diari.
Per l’altra banda, amb
una intervenció artística en
un espai públic de Vilanova

Nova campanya “Desmuntem
falsos rumors i prejudicis” a les
xarxes socials comarcals
L’any 2019, l’Oficina
d’Inclusió i Diversitat
dels Ser veis Socials
del Consell Comarcal
de la Noguera va
iniciar una campanya
de sensibilització
per contrarestar els
efectes provocats per
l’existència de rumors,
estereotips negatius i
prejudicis contra diversos
col·lectius de la societat
i la diversitat cultural,
“Desmuntem falsos
rumors i prejudicis”.
Aquesta campanya va
començar amb un curs
de formació de quatre
sessions adreçades a
professionals dels
àmbits de serveis socials,
immigració, joventut,
gènere i ciutadania,
educació i persones
interessades que volien
adquirir eines i recursos
per contribuir a desfer
rumors, estereotips
o prejudicis sobre la
diversitat cultural etc.
Ara, tot i la complexitat

Presentació de la campanya
Mural dones rurals a Vilanova de l’Aguda

de l’Aguda, per retre homenatge a les dones rurals de
la Noguera a través d’una
obra mural que es va inaugurar el passat 29 d’octubre.
Amb aquesta intervenció
es respon als objectius de
visibilitzar les dones rurals,

reforçar i recuperar valors
que de vegades oblidem, i
revitalitzar espais dels municipis de la nostra comarca.
A tot Catalunya, només
un 20% de les dones es dediquen professionalment a
aquest sector.

del moment, des dels
Serveis Socials del
Consell Comarcal de la
Noguera es vol donar
continuïtat a la campanya
iniciada “Desmuntem
falsos rumors i
prejudicis” difonent-la
per les xarxes socials
Facebook i Instagram. El
format serà un seguit de
publicacions setmanals
amb arguments que
desmunten rumors i
prejudicis molt arrelats
a la nostra societat
i que sovint tenim tan
interioritzats que els
difonem inconscientment.
Amb aquest nou
impuls, es treballa per
assolir una Noguera
inclusiva, activa i crítica,
compromesa amb els
drets humans de les
persones, una Noguera
que promogui una
convivència intercultural
que refusi la intolerància i
tot tipus de discriminació.
Una comarca oberta a
tothom i per a tothom.
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ESPORTS

El Club Pedala.cat ha participat als
Campionats d’Atletisme de Catalunya

Gerard Hernández al podi

El C.E. Pedala.cat va estat present als Campionats
de Catalunya d’atletisme a
les categories Sub-10,12,14
i 16 que es van disputar a

les pistes d’atletisme de les
Basses (Lleida), a principis
del mes passat. La participació del club balaguerí,
va acabar amb uns grans

resultats, destacant la victòria de Gerard Hernández
a la cursa del 600 metres
llisos i el subcampionat
als 80 metres llisos. També
han participat altres atletes
del club amb els següents
resultats: Jana Utgé 7a als
3.000 metres llisos, Clàudia
Martínez 6a 300 metres
llisos i 8a als 100 metres
llisos, Blanca Duran 9a als
2.000 metres llisos, Pere
Viola 7é als 100 metres llisos
i 12é als 200 metres llisos i
Yasir El Amoud 7é als 3.000
metres llisos.
Els atletes del Pedala.
cat mostren el treball de
mesos d’entrenament sobre
la pista.

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Confinament

He vist les margarides arrelant
al formigó, creixent a les parets.
Es fan a les fissures dels carrers
ara deserts i allunyen de l’entorn
un aire de polsim endormiscat,
estranyes vaguetats i solitud.
Hi surten altres flors vermellejant
arran de terra, al peu mateix del mur,
com si volguessin saludar tothom
i regalar-nos companyia.
És la distància sorda que ens ha clos
lluny de tothom, a prop de cadascú.
abril- 2020

El balaguerí Marc Adsuar s’ha proclamat
campió de Catalunya de pesca

ficcions

El campionat es va
celebrar al riu Noguera
Ribagorçana en un tram
de pesca controlada a
Pont de Suert
El pescador balaguerí de
29 anys, Marc Adsuar es va
proclamar campió de Catalunya de pesca a mosca en
categoria absoluta, celebrat
el passat 10 i 11 d’octubre
en el tram de pesca controlada sense mort d’El Pont
de Suert, al riu Noguera
Ribagorçana.
El campionat, es va haver d’adaptar a les mesures
que exigeix la pandèmia
de COVID-19, obligant a
extremar les mesures de
seguretat d’acord amb la
normativa de l’administració i els protocols esportius.
El següent campionat

Marc Adsuar

que disputarà, serà l’any
vinent, el campionat d’Espanya que es celebrarà a
León si la situació sanitària
ho permet.
En Marc ja va ser campió de Catalunya en tres
cops, un cop campió d’Espanya, i va participar amb
dos mundials , un d’ells
quedant en segona posició, tots ells en categoria

juvenil.
Durant aquest període
ha tingut dos operacions
de genoll o lesions que han
privat de la continuïtat necessària per a competir en
aquest esport. Ara s’espera
que les condicions físiques
li permetin continuar competint i que la situació de la
pandèmia millori i no suspenguin competicions.
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Democràcia en perill

Joan V. Sampedro Cortés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

D’acord que la pandèmia
del COVID-19 es prengui gairebé tota la nostra atenció
perquè es tracta d’una situació d’emergència sanitària
i econòmica global. Tot el
món occidental es troba a
dia d’avui sotmès a la dictadura d’aquesta emergència,
sens dubte. Naturalment els
xinesos, que varen muntar tot
aquest sarao, es parteixen de
riure.
Encara que nosaltres, i
evidentment els nostres governants, tinguem posats els
nostres esforços en la lluita
contra una malaltia que ens
va agafar sobtats i distrets
i ens ha desorientat de tal
manera que de vegades no
sabem cap on tirar, no devem
oblidar altres matèries que
mereixen, o millor dit, requereixen, la nostra atenció.
Una d’aquestes és la deriva evident cap el control
de la Justícia – dels Òrgans
rectors de la Judicatura – que
el govern de Pedro Sánchez

i Nicolás Maduro, perdó,
Pablo Iglesias, està duent a
terme fins el punt que la Comissió Europea els ha fet un
toc d’atenció per la deriva totalitària de la Llei que volen
aprovar i que pretén canviar
de manera radical el sistema
d’elecció del jutges del Tribunal Suprem.
El control de la Justícia va
ser el primer pas que el dictador Hugo Chávez, ben instruït
per gent de Unidas Podemos,
va aplicar per a continuació
tenir les mans lliures i implementar un control absolut
de la premsa, acabant amb
la llibertat d’expressió i manifestació. Va tancar diaris i
canals de televisió que no li
eren afins i va empresonar
periodistes i opositors sense
judici ni cap garantia constitucional. Poc després també es va carregar la llibertat
d’empresa i comerç. I així va
el país. A continuació, per tal
de consolidar-se definitivament en el poder, va canviar

Ordre, autoritat i disciplina

Francesc Cucurull i Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

L'ordre matemàtic més
gran és el de la total negació
del desordre; crec que actualment no en tenim i sense ell
no podem arribar molt lluny
i viure molt. El desordre és la
mare dels vicis i per aquest
rar camí una persona mai arriba a assolir una veritable sensibilitat a tot acte d'anarquia
i rebel·lió. És inútil assenyalar
un error als qui mai han vist i
comprès l'autoritat. Per a ensenyar-los la seva falta, s'ha
de conèixer i llavors serà responsable i a l'hora negarà el
que és fals, lluitarà molt fort
en dominar-se a si mateix i
entendrà que som semblants
i ens hem de protegir i no ser
individus separats; al no veure-ho així crea inestabilitat
i de vegades està investit de
poder i no compleix la llei i no

diu tota la veritat.
No és fàcil tenir contacte
amb l'autoritat i requereix estar dotats de prestigi i de suport moral, indispensable per
a totes les accions. Ni ells mateixos no s'atreveixen a donar
consells ni dominar ningú. El
seu mòbil és parlar en defensa dels principis de la justícia
i la veritat, amb prudència i
cura, tot i que ells no se n'adonin, albiren i representen l'autoritat suprema.
De cap manera vull eludir
tal problema que es un treball
global i hem de tenir atenció
al procés del temps i portat
la seva pròpia disciplina. En
un sentit, ningú pot donar-los
llibertat i ordre. S'ho ha de
descobrir un mateix, però és
de cabdal importància que els
que ens representen i gover-

dues vegades la constitució. Nicolás Maduro ha
aprés bé la lliçó i també ha
fet canvis constitucionals
amb la finalitat de perpetuar-se, ben assessorat, com
he dit, per gent de Unidas
Podemos.
D’altra banda penso
que caldria prendre nota i
atenció del que ha passat
al país veí, França, del qual,
encara que no ho volem
reconèixer, estem a anys
llum quan a desenvolupament democràtic. El primer
ministre de França i dos exministres de Sanitat estan
essent investigats pels tribunals per la seva pèssima
gestió de la pandèmia. Fins
i tot s’han fet registres als
seus domicilis particulars
degut a que el jutge que segueix el cas té sospita que
han pogut ocultar qualcuna informació. No hi ha aforaments a França. Els polítics estan tant sotmesos a
la Justícia ordinària com
qualsevol altre ciutadà.
Ens falta moltissim
desenvolupament democràtic; no ho dubteu, lector.

nen reuneixin les condicions i posin tots els mitjans
possibles per a arribar a fi
de bé. De ben segur que si
estiguessin a un bon nivell,
nosaltres estaríem millor
i el jovent no estaria orfe
d'un model negatiu i de la
llunyania i absència de persones especials, però tots
tenim por d'estar sols i de
pensar un per a tots i fins
i tot, si és necessari contra
tots si no resolem aquest
assumpte de l'ordre, autoritat i disciplina i no ens remuntem al capdamunt tota
l'economia, els productes
i assalariats i si un no veu
les perspectives a mig termini anem a la deriva, així
de clar.

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

Una historieta

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

En aquest món tot sembla que canvia, i ara potser
amb més rapidesa de l’aconsellable. Amb tot el lloable
del món digital no ens diuen
els perills que hi ha com sol
passar, quan s’abusa del seu
ús. Tots hem vist i veiem la
quantitat de gent amorrada
al Mòbil. Amb auriculars a
les seves orelles. Aïllats del
que els envolta. Els seus dits
movent-se amb velocitat.
Recoi!!,cada cop em meravello més.
Jo em confesso un inadaptat, un inadaptat voluntari total. I em sento feliç de
ser-ho. També he de dir que a
la meva edat no em cal gaire
més aprenentatge. La vida
m’ha ensenyat molt, massa
diria. I total, potser no tindria
temps. Si en el temps que
bado (que són molts) recordo,
que amb totes les mancances
que teníem en altres temps,
la vida era més favorable a la
tranquil·litat i a l’enriquiment
personal, íntim i anímic. No
era una continua cursa per
aconseguir més, per tenir
menys. Però, és la vida la que
ens porta i molts es deixen
portar.
Fa ja molt de temps que
vaig creure que essent català de soca-rel, tenia d’afanyar-me en saber escriure en
català. Al meu temps d’estudiant tot l’ensenyament es
donava en castellà. I l’únic
català que escoltàvem era el
del Pares Escolapis i no tots, i
el de la família i amistats.
Per tant decidit a fer-ho.
Durant més d’un any em vaig
abstindré de llegir res que no
fos el Josep Pla. Des del Quadern Gris a tota la seva obra
que vaig adquirir de cop. I puc
dir que a excepció de les Guies Turístiques, on fa un enamorat cant de la seva terra i
del seu mar, l’he llegit tota.
I això amb la lentitud que
ho vare fer se’m va emportar molt de temps, molt més
d’un any. Cal dir que en aquell
temps només llegia l’Avui,
que va afegir uns fulletons

col·leccionables del català
escrit. M’han fet be, però són
per un català quasi perfecte, i
jo tampoc ho pretenc, l’ús que
em faig és molt esporàdic. El
que sí uso és el llibretó dels
verbs conjugats del Xuriguera
que és ben necessari tenir-lo.
Tot ha donat un fruit i en que
la meva biblioteca castellana
cada dia va tenint més veïns en català. I ho he acabat,
amb La Vanguardia en català
els dissabtes i en castellà els
diumenges: Un català que reconeix ser espanyol. El sentiment de la catalanitat no vull
que es confongui amb el catalanisme, són i han d’esser
complementaris. Els dos es
donen forces, i els dos poden
i han de fer per Catalunya.
Per ara ha estat a l’inrevés, i
s’han omplert moltes butxaques parlant del catalanisme
i quan més radical més rendible ha estat. D’una forma u
altra, amb una pràctica quasi
caciquil, s’han creat una nova
espècie de funcionariat per
aquests fidels tan patriòtics
que no sabem si funcionen
gaire be, però sí en la parentela. I amb un petit sentit
de vergonya no cal dir res de
quantitats.
Estem en uns moments
molt delicats en la història de
tots, fermats a una epidèmia
que ha portat disposicions i
ordres cada quatre dies canviants, i podem donar gràcies
a Déu de tenir un Gobierno
d’esquerres. Doncs si per
vertadera mala sort manés la
dreta que avui tenim, l’acabament podria ser dramàtic.
Que avui ja ho és pel paro i
negocis tancats, i la incertesa d’un futur que es preveu
molt negatiu ens neguiteja a
tots i ens fa sentir una tristesa difícil de poder controlar. I
si un escriu és per dir el que
pensa i no per justificar-se de
res. Ara sí que desitjo que en
els propers dies tinguem paciència i cerquem camins per
tenir més pau, i ella ens ajudi
a trobar solucions, i entre tots
ho farem tot.
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El Centre Excursionista de Balaguer
prepara una sortida a la Serra de Guara
Joan Quesada (626643456) és l’organitzador de la
sortida, qui pot ampliar informació de l’activitat
El proper 22 de novembre
el Centre Excursionista de Balaguer durà a terme l’ascensió
a un dels cims emblemàtics

de la Serra de Guara, a Osca.
L’objectiu triat és el Pic de
Fraxinito i, de passada, el cim
veí Punta de Corcurezo.

Imatge del paisatge de la sortida

Els seus 1.735 metres
d’altitud són un mirador privilegiat cap a la “Hoya de Huesca” i cap al conegut Tozal de
Guara. Una ascensió molt recomanable que demana però
certa exigència física donat el
desnivell a superar, 1.050m.,
i la distància a recórrer, uns
18km.
La ruta és molt interessant i variada a nivell paisatgístic: boscos, corriols,
un bonic congost, la carena
final, grans panoràmiques…
totalment recomanable.
La sortida, com totes les
que fa el club, es farà sempre
que les circumstàncies ho
permetin i seguint tots els protocols de seguretat indicats
per la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya
(FEEC). És a dir amb seguretat.

Àger homentaja als difunts en
temps de la pandèmia
El passat 1 de
novembre, es va fer la
inauguració del nou
monument instal·lat al
cementiri nou de la vila,
per a recordar i homenatjar
a totes les persones que
s’hi han enterrat aquests
darrers mesos, des que
va començar la pandèmia

Monument commemoratiu

de la Covid-19, i que han
pogut tenir un comiat com
els seus familiars i amics
haguessin volgut retre’ls,
arran de les restriccions
sanitàries.
El monument fet per
l’artista local Jesús Sanuy,
és una placa amb el nom
d’aquestes persones.
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Ja està en marxa la 13a Edició del
Concurs Literari Amic-Ficcions
Des del passat 5 d’octubre els interessats ja es
poden inscriure a través del web ficcions.cat
“A M I C - F I C C I O N S ,
l’aventura de crear històries” és un concurs de crea-

ció literària per a joves que
aquest curs arriba a la seva
tretzena edició. L’any passat

Imatge nova del concurs Ficcions

hi van participar més de
3.660 estudiants de segon
cicle d’ESO, Batxillerat i
CFGM de Catalunya, Illes
Balears i País Valencià. Des
del 5 d’octubre de 2020 i fins
al 8 de febrer els estudiants
que vulguin participar es
poden registrar a través del
web www.ficcions.cat.
A més, enguany el concurs renova la seva imatge
amb un nou disseny i un
nou logo.
L’objectiu del concurs és
impulsar la creació literària
i el treball en equip dels
estudiants de Secundària i
Batxillerat amb inquietuds
literàries i culturals. AMICFiccions vol continuar creixent i consolidar-se com el
concurs de creació en llengua catalana de referència
per als joves.

Saüc guanya el primer premi del
concurs musical Makot Rock
El grup balaguerí
de rock dur Saüc es va
alçar amb el 1r premi del
concurs musical Makot
Rock celebrat el passat 11
d’octubre a Alguaire.
El quintet havia estat
seleccionat entre més
d’una vintena de grups
per realitzar un concert en

directe, amb un aforament
limitat i davant d’unes
estrictes mesures.
El premi consisteix en
l’enregistrament d’un EP
als Nomad Studios, on el
grup entrarà a grabar el
proper mes de febrer ja que
actualment es troben en ple
procés compositiu i artístic.

Entrega de premis al grup Saüc
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BREUS

Anuncis breus classificats
IMMOBLES

----------------------------------LLOGUER LOCAL comercial a Balaguer,
de 32 m2, al c/ Girona.
Té feta la instal·lació
d’aigua, llum. Té porta
d’alumini i també vidre
i reixa. Raó informació:
973450555.
-----------------------------------A CAMARASA es ven
terreny a peu de carretera. Terreny rústic,
amb reg, dos parcel·
les (aprox. 10.000
m 2 cada una). Raó
telèfons: 973446011629725009
-----------------------------------E S T R A S PA S S A a
Balaguer, botiga de
roba infantil, totalment equipada i en
ple funcionament a
Balaguer. Raó telèfon:
973450555.
-----------------------------------

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 comptable a mitja jornada, per
empresa a Balaguer.
Interessades enviar
currículum amb foto
recent a l’Apartat de
Correos, 145 de Balaguer.
-----------------------------------S’OFEREIX professora
nativa per fer classes
particulars d’anglès.
Classes de conversa,
en grups molt reduïts
o particulars. Raó telèfon: 650422582.
------------------------------------

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

VARIS

-----------------------------------VENC DOSSIER complet de premsa (2,5
kg de pes) sobre la
Orquestra Mondragón,
amb alguns posters
i cartells, més fotos
de concerts. Preu no
negociable: 600 €. Més
informació i contacte
al telèfon: 973586284
(Joan).
----------------------------------ME GUSTARÍA encontrar señora de 45 a 65
años, para amistad,
salir y divertirse. Me
gusta hacer deporte y
viajar. Espero tu llamada. Ante todo seriedad.
Tel.: 646214205.
-----------------------------------

COMPRO monedes,
bitllets, segells, joguines antigues, rellotges
(totes les marques),
àlbums de cromos,
postals, fotos antigues, còmics, llibres
antics, programes de
cine, plomes estilogràfiques, nines Nancy,
escalextric, coberteries de plata i antiguitats. Truca’m abans
de desfer-te d’alguna
cosa. Raó: 676803205.
----------------------------------

-------------------------------------------------------------------Per posar anuncis en
aquesta secció, us
podeu adreçar a l telèfon 973448273 i a les
nostres oficines del c/
Sant Lluís, 36-38 entresòl de Balaguer. Informa’t al web: www.
revistagroc.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Farmàcies

Telèfons útils
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
--------------------------------------------------------------------------

ÀGER
F. JOSA

973455286

------------------------------------------------------------------ALGERRI
GÁLLEGO-REÑÉ

973426189

------------------------------------------------------------------BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10
F. DOLSET- Sant Lluís, 6
F. MARCH- C. Barcelona, 10
F. SALA- Pl. Mercadal, 38

973450214
973445384
973445280
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

------------------------------------------------------------------RÚBIES PRAT, NÚRIA

605010097

------------------------------------------------------------------MONTGAI
PILAR GINÉ

973430358

------------------------------------------------------------------OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA

973438136

------------------------------------------------------------------TÉRMENS
EVA CAMPIÑEZ

973180037

------------------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 29 d’octubre
a les 8 de la tarda del 5 de novembre
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 5 de novembre
a les 8 de la tarda del 12 de novembre
DOLSET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del del 12 de novembre a les 8 de la tarda del 19 de novembre
SALA

DEMANI’NS
PRESSUPOST

SORTIDES
BALAGUER
06.58 (1)
08.15 (4)
08.18 (5)
10.08 (1)
11.15 (2)
12.08 (7)
14.07 (7)
14.08 (2)
16.22 (8)
16.23 (7)
16.37 (4)
17.58 (5)
18.08 (4)
19.17 (8)
20.03 (4)
20.07 (8)
20.28 (7)
20.53 (3)
21.43 (7)
22.02 (2)
22.53 (6)

ARRIBADES
LLEIDA
07.24
08.41
08.44
10.34
11.41
12.34
14.33
14.34
16.48
16.49
17.03
18.24
18.34
19.43
20.29
20.33
20.54
21.19
22.09
22.28
23.19

BALAGUER
05.52 (4)
08.15 (1)
11.15 (2)
15.31 (7)
17.31 (8)
17.56 (3)
19.51 (6)

LA POBLA
07.00
09.22
12.22
16.38
18.38
19.03
20.58

LES AVELLANES

AIGUABELLA ALENTA, G.

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

Horari de trens

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

SORTIDES
LLEIDA
05.25 (4)
06.20 (1)
07.47 (1)
08.50 (7)
09.05 (2)
10.47 (2)
11.10 (7)
13.30 (1)
15.05 (7)
15.30 (2)
17.05 (5)
17.30 (4)
18.44 (8)
19.05 (7)
19.25 (4)
21.05 (7)
21.30 (2)

ARRIBADES
BALAGUER
05.52
06.46
08.15
09.16
09.31
11.15
11.36
13.56
15.31
15.56
17.31
17.56
19.10
19.31
19.51
21.31
21.56

LA POBLA
07.08 (4)
10.08 (2)
13.00 (7)
15.15 (8)
15.30 (4)
19.00 (8)
19.21 (7)
19.46 (3)
21.46 (6)

BALAGUER
08.15
11.15
14.07
16.22
16.37
20.07
20.28
20.53
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.

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
06.10
BARCELONA
07.55
“
19.40
“
19.55
“
20.25
“
06.10
TÀRREGA
06.50
“
07.50
“
12.00
“
14.00
“
19.30
“
06.30
LLEIDA
07.15
“
07.30
“
07.40
“
07.45
“
07.48
“
07.55
“
08.00
“
09.10
“
09.15
”
09.53
”
10.45
“
10.50
“
12.00
“
13.15
“
14.55
“
15.15
“
15.18
“
15.20
“
15.23
“
17.30
“
17.53
“
18.00
“
19.15
“
09.20
SEU D’URGELL
16.50
“
13.35
SOLSONA
09.20
PONTS
13.35
“
16.35
“
16.50
“
19.10		 “
13.17
AGRAMUNT
19.17
“

CALENDARI
dl. a ds.
diari
dg.
dg.
dl. a ds.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dissabtes
dl. a db.
dl. a db.
dm./dc./dv.
dl./dj./dv.
dl. a db.
dl. a dv.
dissabtes
diumenges
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv. + dg.
diumenge
dissabte
dl. a dv.
diari
diari
dl., dm., dj., dv.
diari
dl. a dv.
divendres
diari
dl. a dv.
dl. a ds.
dl. a dv.

SORT.
14.20
19.10
20.40
06.30
07.20
14.00
14.20
14.25
19.10
20.40
08.25
12.45
14.45
12.00

DESTINACIÓ
ESTERRI D’ÀNEU
“
“
ÀGER
“
“
“
“
“
“
ALMENAR
“
“
ALBESA

CALENDARI
dl. a dv.
dissabte
dl. a dv.+dg.
dl. a dv.
dissabte
dissabte
dl. a dv.
dl. a dv.
dissabte
dl. a dv. + dg
dl. a dv. feiners
dissabtes
dl. a dv. feiners
disbt mercat

SORT.
07.15
08.00
08.05
08.45
08.50
09.10
09.15
10.00
10.05
11.10
11.15
12.30
12.35
13.00
13.40
13.45
14.10
14.15
15.00
16.00
16.15
18.30
18.35
20.00
20.05
20.15
20.20

LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
diari
diari
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
divendres
de dilluns a diumenge
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres + diumenge
de dilluns a divendres + diumenge
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres

** Els horaris de bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al
web: www.alsa.es . Actualitzat el 19/05/2020.
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