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Sumari

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

En Portada
El Gran Recapte

 Enguany el Gran Recapte d’Aliments pren un nou 
format degut a la pandèmia del Covid-19, i enlloc de 
fer recollides d’aliments es farà en dos vessants.
 Per una banda, des del dilluns 16 de novembre 
fins aquest dissabte 23 de novembre les grans 
superfícies comercials de Balaguer que cada any 
hi col·laboren, participaran en la campanya venent 
tiquets per un import de 3 euros, enlloc de posar a 
disposició de les entitats organitzadores un espai per 
dipositar els aliments, evitant possibles contagis.

Amb el suport de
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# Increment de vigilància en floristeries i cementiris per Tots Sants a la comarca
Els Mossos d’Esquadra de la Noguera han augmentat, durant la festivitat de Tots Sants, la vigilància a les flo-
risteries i cementiris de la comarca per tal d’evitar possibles il·lícits relacionats amb estafes, furts, i/o robatoris 

# Balaguer crida a la participació ciutadana per dur a terme un Pla Estratègic de Cultura
Per a l’elaboració del Pla, la Paeria ha contractat els serveis de Bissap, una empresa especialitzada

>>BALAGUER
# Festes del Sant Crist atípiques aquest any a Balaguer degut al Covid

S’han vist totalment afectades en la seva programació, ja que es van 
haver de suspendre tots dels actes d’una festa major de quatre dies

# La Paeria crea una web pels restauradors que ofereixen menjar
Els restaurants interessats es poden inscriure en la mateixa pàgina

#  Asistot nova em presa al CEI de Balaguer per assessorar nouvinguts
La passada setmana es va signar un nou contracte amb l’empresa 
Asistot per la seva ubicació en l’espai coworking del CEI de Balaguer

#  Comença el Gran Recapte d’aliments enguany amb nou format
Cada any els voluntaris ajuden a fer la recollida en els establiments 
d’alimentació i milers de veïns de Balaguer col·laboren en la donació

# El Consell Comarcal contracta joves en el programa Treball i formació
També els formen en prevenció de riscos laborals, llengua catala-
na, i noves tecnologies entre d’altres

# Oposició veïnal en a la supressió de passos a nivell a Térmens
Es considera un malbaratament de recursos públics, quan la continuació 
de l’autovia farà disminuir el pas de vehicles per aquest punt

#  El CEB visitarà la Pedra Blava de Tartareu quan retornin les caminades
És un bon tros d’una paret de muntanya que té aquest color.  La raó per 
donar aquest nom i color és perquè conté un mineral anomenat Aerinita

#  La Paeria ja està pensant en els actes que es faran per la Marató
Es mantindrà l’activitat ‘Penja un estel per La Marató’, amb la venta 
d’estels durant els quatre dissabte de desembre

>>COMARCA
# Mel Alemany implanta el “guaita” per vetllar per la prevenció davant el Covid

Alemany ha estat la primera de les empreses que ha implantat aquesta la que ha ideat la firma d’Almacelles 
Marta Quintana Gestoria Alimentària dirigida per l’advocada especialitzada en Dret Alimentari Marta Quintana

# Renovació del conveni de col·laboració entre La Caixa i el Consell Comarcal de la Noguera
El conveni és per afavorir el desenvolupament de les activitats de caràcter social que el Consell porta a terme 

>>CULTURA/OCI
# L’escriptor Balaguerí Pere Esteve i Yusta publica una novel·la que tanca la seva trilogia

Amb aquesta novel·la que es desenvolupa entre la ciutat de Balaguer, la Sentiu de Sió, Saragossa i Lleida, 
l’escriptor finalitza la trilogia que al llarg de les tres novel·les ha donat vida al seu protagonista Òscar Palau

#  Àlex Pedra guanya el 33è Torneig d’Escacs Escolar Memorial Pijuan-Fundació Estel
Aquest cop i degut a la restriccions per la pandèmia del Covid-19, es va disputar en format on-line per internet 
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Balaguer ha viscut enguany unes Festes 
del Sant Crist atípiques degut al Covid

 Les Festes del Sant 
Crist 2020 s’han vist total-
ment afectades en la seva 
programació, ja que es van 
haver 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 
setmanes anteriors a la 
festa major, es van anul·lar 
tots els actes que fossin 
presencials, així doncs es 
van programar poques ac-
tivitats i a més a més que 
no requerien la participació 
ciutadana, per evitar que la 
gent sortís de casa i hi ha-
gués aglomeracions, com 
les que es vivien davant de 
les ballades de gegants tant 

esperades o els balls de la 
gent gran i concerts.
 El divendres es va fer 
fer una Ofrena Floral, amb 
la presència només de cinc 
alumnes de la ciutat de dos 
centres escolars diferents, 
així com dos representants 
del CF Balaguer i dos de la 
Gent Gran.
 Un pregó que es va 
poder seguir on-line des 
del canal de Youtube de la 
Paeria, que enguany anava 
a càrrec del diplomàtic i 
escriptor, George Carner, 

fill de Carner-Ribalta. En 
l’acte es va poder fer un 
reconeixement a Frederic 
Letamendi, autor de la il-
lustració de la imatge de les 
Festes del Sant Crist d’en-
guany i també homenatge 
a Pepito Planes, conegut 
com a “Xepis”, per la seva 
implicació en totes les fes-
tes de la ciutat.
 Partides d’escacs, en-
tregues de premis, la missa 
solmene... van ser alguns 
dels actes que es van poder 
seguir per internet. Dilluns 
festa del Sant Crist, es va fer 
un espectacle itinerant pels 
més petits, amb la com-
panyia Més Tumàcat que 
van poder gaudir des dels 
balcons de les seves cases, 
ja que van fer un recorregut 
per diferents carrers de la 
ciutat.
 Enguany l’espectacle 
de Focs artificials, es va 
fer des de Santa Maria, per 
poder aconseguir més visió 
des de diferents punts de la 
ciutat.

Ofrena Floral

Només es van fer
activitats que es van 
poder veure on-line com 
el pregó de festa major a 
càrrec de Jo

Espectacle itinerant pels més petits

 La Paeria de Balaguer 
ha posat en marxa el web 
restauracio.balaguer.cat 
per donar a conèixer 
aquells bars i restaurants 
de la ciutat que ofereixen 
menjars per emportar i/o 
servei a domicili.
 A part del que ja s’està 
fent des de fa mesos, que 
és la digitalització dels 
comerços, empreses i 
ser veis de la ciutat, 
aquesta és una web que 
s’ha agilitzat a causa de 
la pandèmia. Actualment, 
la pàgina web compta 
amb prop d’una vintena 
d’establiments inscrits.
 A q u e s t a  p à g i n a , 
senzilla i molt visual en 
la qual hi ha una imatge 
s u g g e r e n t  d e  c a d a 
establiment amb dos 
icones, una per visualitzar 
la carta de plats i l’altra 
per trucar directament a 
l’establiment.
 Aquesta acció se 
suma a altres iniciatives 
que en els darrers mesos 

La Paeria crea una web pels
restauradors locals que
ofereixen menjar per emportar

Imatge de la web per a restauradors

la Paeria ha posat en 
marxa per donar suport 
els sectors del comerç i la 
restauració impulsant la 
seva digitalització a través 
del Directori empresarial, 
comercial i de serveis; 
de la campanya “Troba-
ho a Balaguer”; de la 
guia “Eines per a la 
digitalització del comerç 
de Balaguer - Guia de 
suport per a la venda 
on-line” o amb els  ajuts 
de fins a 1.000 euros 
que es van atorgar als 
petits negocis locals més 
afectats per la COVID-19.
Per formar part del web, 
els establiments s’hi po-
den inscriure consultant 
la pàgina.

Els restauradors de 
menjar per emportar 
interessats es poden 
inscriure des de la 
mateixa pàgina

NOTA AGRAÏMENT
El Dr. Pere Roig Cubino metge dentista amb motiu de la seva

jubilació, agraeix profundament a Balaguer i comarca la confiança 
depositada durant aquests 38 anys.

La clínica dental continua sota la direcció del
Dr. Guillem Salse, excel·lent professional i persona.

Gràcies i fins aviat.
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Increment de la vigilància en floristeries 
i cementiris per Tot Sants en la comarca

 Els Mossos d’Esquadra 
de la Noguera han aug-
mentat, durant la festivitat 
de Tots Sants, la vigilància 
a les floristeries i cemen-
tiris de la comarca per tal 
d’evitar possibles il·lícits 
relacionats amb estafes, 
furts, i/o robatoris. 
Durant els patrullatges, 
i davant l’increment de 
l’activitat comercial que 
solen experimentar durant 
aquests dies les floristeries 
de la comarca, les dotaci-
ons policials han contac-
tat directament amb els 
propietaris i/o treballadors 
d’aquests establiments per 
tal de transmetre’ls con-
sells de seguretat per pre-
venir ser víctimes d’algun 
tipus d’il·lícit patrimonial.
 Es recomana no acu-
mular quantitats impor-

tants de diners a les caixes 
enregistradores, efectuar 
ingressos regulars a les en-
titats bancàries, instal·lar 
xips de seguretat als pro-
ductes en venda i controlar 
les vies d’accés i sortida 
dels establiments en qües-
tió. Així mateix, es recoma-
na ser rigorosos amb les 
targetes de crèdit a l’hora 
de comprovar-ne les dades 
del titular, i pel que fa als 
bitllets, comprovar-ne les 
mesures de seguretat que, 
en cas de trobar-se davant 
un bitllet presumptament 
fals, cal avisar a la policia.

 Per altra banda, i da-
vant l’increment de visi-
tants que solen experimen-
tar durant aquests dies els 
cementiris de la comarca, 
les dotacions policials han 
incrementat també la vi-
gilància a les proximitats 
i aparcaments d’aquests 
llocs per tal d’augmen-
tar-ne al seguretat.
 Davant un fet delictiu, 
cal que aquest es denunciï 
a la policia, i recordar que a 
la comarca de la Noguera, 
el CME disposa de d’ofici-
nes policials a Balaguer, 
Ponts i Artesa de Segre.

Cementiri de Balaguer

Aquest augment de la 
vigilància es va haver de 
duur a terme durant els 
dies pròxims a la festa 
de Tots Sants

Asistot nova empresa al CEI de Balaguer 
per assessorar a les persones nouvingudes

 La passada setmana es 
va signar un nou contracte 
amb l’empresa Asistot per 
la seva ubiacicó en l’espai 
coworking del CEI de Bala-
guer.
 Aquesta empresa es 
dedica a l’assessorament 
per a les persones nouvin-
gudes a fer tots els tràmits 
administratius que els cal 
per una millor adaptació i 
integració, amb un servei 
personalitzat, segons les 
seves necessitats específi-
ques.

Nova empresa que s’ubicarà al CEI

B A L A G U E R

 A principis del mes 
d e  n o v e m b r e  e s  v a 
presentar pel canal de 
Youtube de la Paeria 
d e  B a l a g u e r  e l  P l a 
Estratègic de la Cultura 
que ha de definir les 
línies mestres de com ha 
de ser la ciutat a nivell 
cultural els propers anys.
 Per a l’elaboració del 
Pla, la Paeria ha contractat 
els serveis de Bissap, una 
empresa especialitzada 
en  aquest  t ipus  de 
temes. Precisament, 
representants d’aquesta 
firma juntament amb 
representants de l’equip 
de govern, el paer en 
cap, Jordi Ignasi Vidal, i 
el paer de Cultura, Arnau 
Torrente, han estat els 
encarregats de presentar 
el procés d’elaboració 
d’aquest Pla Estratègic 
i els passos a seguir per 

Balaguer crida a la participació 
ciutadana per dur a terme un 
Pla Estratègic de Cultura

Acte de presentació

a la seva confecció així 
com el calendari d’actes 
que s’aniran esdevenint. 
La intenció de la Paeria 
és que el Pla Estratègic 
de Cultura defineixi quina 
és l’estratègia a seguir 
culturalment des de 
l’any 2021 fins al 2028. 
El procés es dividirà a 
part i r  d ’ara en cinc 
fases: la sistematització 
d’informació; la diagnosi 
de la situació actual; una 
primera proposta d’acció; 
la proposta de seguiment 
i avaluació de resultats 
i impacte i el document 
final i aprovació del Pla. 
 El procés s’allargarà 
en els propers mesos tot 
i que el calendari previst 
pot variar en funció de 
l’evolució de la pandèmia 
i es fa una crida a la 
població per a que hi 
participin.
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 El Consell Comarcal 
de la Noguera i la Fundació 
“la Caixa” han signat un 
any més el conveni de 
col·laboració per afavorir 
el desenvolupament de 
les diverses activitats de 
caràcter social que el 
Consell Comarcal porta 
a terme a la Noguera en 
el desenvolupament de 
les competències que té 
atribuïdes en matèria de 
Serveis Socials.
 D ’ a c o r d  a m b  e l 
conveni,  aquest any 
CaixaBank canalitzarà 
1 4 . 0 0 0  e u r o s  d e  l a 
Fundació “la Caixa” als 
programes,  Projecte 
À g a p e ,  a l i m e n t s 
solidaris de la Noguera, 
per  a l  manteniment 
del local i la compra 
d’aliments l’any 2020 i 
pel Projecte Temporers-
La Noguera, per atendre 

Renovació del conveni de
col·laboració entre La Caixa i el 
Consell Comarcal de la Noguera

Signatura del Conveni

les necessitats bàsiques 
i  d ’acompanyament 
d’aquest col·lectiu de 
persones que venen a 
la comarca a treballar 
durant la temporada de 
recol·lecció de fruita.
 Gràcies a la seva 
capil·laritat territorial, la 
xarxa d’oficines de Cai-
xaBank pot fer costat a 
la Fundació “la Caixa” 
en la seva labor social, 
detectant necessitats 
d’entitats socials locals i 
canalitzant una part del 
pressupost de la Funda-
ció. El 2019, el 92% de les 
oficines del banc van do-
nar suport a algun projec-
te social. La col·laboració 
entre ambdues instituci-
ons fa possible que mi-
lers de petites i mitjanes 
entitats socials solidàries 
puguin accedir a ajudes 
econòmiques.

Mel Alemany implanta el “guaita” per 
vetllar per la prevenció davant el Covid

 L’empresa d’Os de Ba-
laguer, Torrons i Mel Ale-
many acaba d’implantar 
la figura del “guaita” coin-
cidint amb l’inici de l’ela-
boració del torró d’aques-
ta campanya de Nadal. 
Es tracta d’una fórmula 
que permet que siguin els 
mateixos treballadors els 
responsables de garantir 
la seguretat alimentària a 
través d’una iniciativa a la 
qual hi participen voluntà-
riament i que consisteix en 
vetllar perquè tot l’equip 
compleixi amb la normati-
va sanitària que marca la 
Covid-19. Així doncs cada 

setmana de forma volun-
tària un treballador de 
l’empresa és l’encarregat 
de vetllar perquè es com-
pleixin tots els protocols 
per garantir la normativa 
sanitària i a la vegada la 
seguretat alimentària.
 Torrons i Mel Alemany 
ha estat la primera de les 
empreses que ha implan-
tat aquesta fórmula que ha 

ideat la firma d’Almacelles 
Marta Quintana Gestoria 
Alimentària dirigida per 
l’advocada especialitzada 
en Dret Alimentari Marta 
Quintana. 
 La nomenclatura del 
‘guaita’ s’inspira en els 
guaites forestals i fa re-
ferència a la persona que 
guarda, vigila i defensa un 
indret determinat i segons 
explica l’advocada, “pen-
sem que és una manera 
cooperativa de cuidar-nos 
entre tots i també una 
oportunitat per aprendre a 
millorar processos a l’em-
presa, és a dir, el guaita ens 
permet parlar en positiu 
d’aquesta nova normalitat, 
que prou falta fa”. A més, 
es premia al treballador 
que vol assumir aquesta 
tasca amb un dia de festa 
del que podrà gaudir du-
rant el primer trimestre de 
l’any vinent.

Aplicació d’avís des del mòbil

Supervisió de tasques 
previstes per la
normativa i notificar
a través del mòbil
avisant als companys

Mel Alemany és la pionera en implantar aquesta figura 
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Comença el Gran Recapte d’Aliments a 
la Noguera enguany amb un nou format

Imatge del Banc d’aliments de Balaguer

Organitzat pel Banc d’Aliments de Catalunya i es fa 
sempre un mes abans de les festes de Nadal

 Enguany el Gran Recap-
te d’Aliments pren un nou 
format degut a la pandèmia 
del Covid-19, i enlloc de fer 

recollides d’aliments es 
farà en dos vessants.
 Per una banda, des del 
dilluns 16 de novembre 

fins aquest dissabte 23 
de novembre les grans 
superfícies comercials de 
Balaguer que cada any hi 
col·laboren (BonÀrea, Ca-
prabo, Dia, Lidl, Mercado-
na, Plus Fresc), participa-
ran en la campanya venent 
tiquets per un import de 3 
euros, enlloc de posar a 
disposició de les entitats 
organitzadores un espai 
per dipositar els aliments, 
evitant possibles contagis.
 Per altra banda, les 
persones voluntàries que 
els anys anteriors col-
laboraven a recollir el ali-
ments als supermercats, 
enguany també hi seran 
presencialment amb una 
tasca informativa sobre 
com fer l’aportació. Aques-
tes persones voluntàries 
són les que van respondre 

Presentació Gran Recapte de la Noguera

a la crida que es va fer des 
de l’àrea de Serveis Socials 
del  Consell Comarcal de la 
Noguera a través de diver-
ses associacions i entitats 
de Balaguer.
 La recaptació total es 
destinarà a l’adquisició 
d’aliments bàsics per al 
projecte Àgape, Aliments 
Solidaris de la Noguera, del 
qual són entitats impulso-
res Càritas, Creu Roja i el 
Consell Comarcal.  
 Cal recordar que amb 
la renovació del conveni 

de col·laboració del Con-
sell Comarcal de la No-
guera amb la Fundació  
“la Caixa” aquesta entitat 
també fa una important 
aportació per al funciona-
ment d’Àgape, Aliments 
Solidaris de la Noguera.
 Cada any, centenars 
de voluntaris ajuden a fer 
la recollida en els esta-
bliments d’alimentació i 
milers de veïnes i veïns 
de Balaguer i comarca 
col·laboren en la donació 
d’aliments.
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El Consell Comarcal contracta deu joves 
en el Programa Treball i Formació

Foto dels joves

També els formen en prevenció de riscos laborals, 
llengua catalana, noves tecnologies, entre altres

 El Consell Comarcal 
de la Noguera, a través de 
l’àrea de Serveis Socials, 
ha contractat 10 joves en el 

marc del Programa Treball 
i Formació, dins la Línia 
Joves Tutelats i Ex-tutelats. 
L’objectiu d’aquesta línia és 

proporcionar experiència 
professional a un sector de 
població jove, especialment 
vulnerable, com són els 
joves tutelats i extutelats 
per l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, 
experiència que els ha de 
facilitar les transicions pos-
teriors al mercat de treball 
ordinari.
 La contractació té una 
durada de 12 mesos, amb 
data d’inici el 13 de no-
vembre, i faran tasques de 
manteniment, sanejament 
i millora d’equipaments, 
d’espais i de serveis pú-
blics. Les poblacions on 
prestaran els seus serveis 
són: Àger, Artesa de Segre, 
les Avellanes i Santa Li-
nya, Castelló de Farfanya, 
Montgai, Penelles, Ponts i 
Preixens.

 Un grup de veïns de 
Térmens s’oposen al 
projecte de supressió 
de passos a nivell dut a 
terme per Ferrocarrils 
de la Generalitat, que 
inclou entre altres, la 
construcció de diversos 
talussos de centenars 
de metres de llarg i la 

Oposició veïnal en la supressió 
de passos a nivell a Térmens

Pas a nivell a l’alçada de Térmens

col·locació de passarel·les 
metàli·liques  de més de 
7 metres d’alçada per 
creuar la via.
 E s  c o n s i d e r a  u n 
m a l b a r a t a m e n t  d e 
recursos públics, quan la 
continuació de l’autovia 
farà disminuir el pas de 
vehicles per aquest punt.
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

L E C T U R A

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Quan el jove James 
Herriot, que acabava 
d’enllestir la carrera de 
veterinària a Glasgow, va 
acceptar la seva primera 
feina en una petita loca-
litat del Yorkshire, no sa-
bia ben bé on es ficava. I 
és que literalment hauria 
de ficar-se dintre d’una 
vaca, despullat de cintura 
en amunt, en un estable 
pràcticament a les fos-
ques i amb una tempera-
tura sota zero. Això no ho 
explicaven els seus llibres 
de veterinària. Ni tampoc 
que hauria de saber gua-
nyar-se un a un tots els 
grangers de la comarca, 
que se’l miraven recelo-
sos sota la gorra, maste-
gant una punta de cigar-
reta, molt poc disposats 
a perdre ni un segon amb 
aquell jovenet de ciutat 
massa polit.
 És una història de su-
peració, un viatge perso-
nal en el que en Herriot 
s’haurà de guanyar el 
respecte dels seus veïns, i 
aprendre a tractar els més 
impresentables. A cada 
episodi coneixem les per-
sonalitats tan variades i 
de vegades extravagants 
de tota la gent del poble. 

 Quan la Caroline i en 
Francis reben una oferta 
per fer un intercanvi de 
casa durant una setmana 
no ho dubten. Fa temps 
que miren de salvar el 
seu matrimoni i uns dies 
a soles potser és el que 
necessiten. En obrir la 
porta de la nova casa, 
troben que és una mica 
sinistra i està gairebé 
buida. Resulta difícil ima-
ginar qui hi podria viure. 
No obstant això, la Caro-
line descobreix, a poc a 
poc rastres de vida... de 
la seva pròpia vida. Les 
flors del bany o els CD 
de música podrien sem-
blar innocents als ulls del 
seu marit, però per a ella 
són tot just el contrari: 
són indicis. És com si la 
persona amb la qual han 
intercanviat la casa fos 
algú a qui coneix, algú a 
qui voldria oblidar. Però 
aquesta persona ara està 
a la seva casa...
 Un hipnòtic thriller, 
que comença amb un 
intercanvi de cases i que 
serà el detonant d’una 
crisi matrimonial, amb 
diferents canvis durant el 
llibre. No deixis les 
claus de casa teva a qual-
sevol.
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Totes les bèsties, peti-
tes i grosses
Autor: James Herriot
Gènere: Novel·la

 La princesa Nin és 
bombera i la princesa 
Zoe, astronauta; la prin-
cesa Cristina porta un 
pegat a l’ull però és la 
millor jugant a futbol; la 
princesa Manuela està ju-
bilada; i la princesa Liang 
va en cadira de rodes i és 
traductora. Aquestes són 
algunes de les princeses 
més valentes. Vine a co-
nèixer-les i descobriràs 
moltes altres princeses 
valentes al teu voltant. 
 Un catàleg de prin-
ceses que s’allunyen de 
l’estereotip de princesa 
del conte tradicional i li-
terari, amb la mostra d’un 
seguit de dones que el 
que fan és lluitar per tirar 
endavant, essent unes 
vertaderes princeses. N’hi 
ha més de les que podri-
em imaginar, ja que cada 
una té una història molt 
particular, són diferents i 
alhora personatges quoti-
dians. 
 Un llibre amb unes 
grans il·lustracions, que 
ens inviten a reflexionar 
sobre el que ens fa espe-
cial a cada un de nosal-
tres, veient que les prin-
ceses reals no són les que 
fins ara havíem vist als 
contes.

L’intercanvi
Autor: Rebecca Fleet
Gènere: Novel·la d’in-
triga

Les princeses més va-
lentes
Autor: Dolores Brown
Gènere: Infantil (+6)

Conversa 2020

Cofat amb un barret estrafolari,
pujava un pelegrí dret cap a Tu,
barbotejant paraules, vaguetats 
i frases emmarcant agraïment.

També un dia d’aquests, no fa pas gaire,
vingueren forasters a regraciar-Te, 
pels bens que els atorgares tan sovint.

Veïns d’aquí i gent ben diferent,
arriben decidits dia per dia
empesos per la fe i la gratitud.

Fa temps que s’endevina una altra llum:
Tocats per la pandèmia bastirem
un món més agraït i més madur.
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 Un grup de veïns hem 
demanat la paralització 
del projecte de supressió 
de passos a nivell dut a 
terme per Ferrocarrils de 
la Generalitat, que inclou 
entre altres la construc-
ció de diversos talussos 
de centenars de metres 
de llarg i la col·locació de 
passarel·les metàl·liques 
de més de 7 metres d’altu-
ra per creuar la via.
 Des del grup es con-
sidera un malbaratament 
de recursos públics al no 
tenir sentit que es cons-
trueixi aquest pont sobre 
la via (que té un cost de 
més de 2 milions d’eu-
ros) quan a escassos 100 
metres hi ha d’anar la 
continuació de l’autovia 
Lleida-Balaguer. Amb la 
continuació de l’autovia, 
el número de vehicles que 
passaran per l’actual pas 
a nivell serà mínim. Per 
tant, el que és defensa pri-
oritàriament és el fet que 
el Departament de Terri-
tori ha de donar-se pres-
sa amb la continuació de 
l’autovia i la construcció 
del nou pont cap a Menàr-
guens.
 De la mateixa mane-

Oposició veïnal al projecte actual 
de supressió de passos a nivell a 
Térmens
Grup Activem Térmens
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ra, posem en dubte que 
es tracti d’un punt negre. 
No ens consta que hi hagi 
hagut cap accident mor-
tal en aquest punt des de 
que hi ha barreres. Si ara 
amb major trànsit no hi 
ha hagut cap accident, el 
dia que n’hi haurà menys, 
encara la possibilitat d’ac-
cident encara serà menor. 
Passos a nivell amb bar-
reres n’hi ha molts arreu 
del país i si el sistema au-
tomàtic de tancament de 
barreres el tenen en bon 
estat i manteniment no hi 
ha d’haver cap problema.
 Cal recordar que el po-
ble ja té actualment diver-
ses barreres que separen 
el poble en pocs metres de 
diferència: el canal, la via, 
la carretera i ara només 
falta una nova barrera (el 
talús aquest d’una banda) 
i el dia que col·loquin els 
armatostes metàl·lics per 
creuar a peu la via.
 La nostra segona pro-
posta és que es convertís 
en tramvia de la mateixa 
manera que està previst 
fer-se a Balaguer. El tren 
ha d’estar integrat dins 
del poble i servir per faci-
litar la mobilitat. Per tant, 

demanem que no es du-
guin a terme aquestes 
obres ja licitades i de 
l’altra que es replan-
tegi tot el projecte de 
supressió de passos a 
nivell.
 Des del grup tam-
bé lamentem que des 
de l’Ajuntament d’una 
banda no hagi informat 
al poble d’aquest ma-
cro projecte (tot i que 
des d’Activem Térmens 
així ho vam demanar en 
pic vam assabentar-nos 
del projecte) i de l’altra 
que pel seu compte no 
ha sabut o no ha volgut 
incidir sobre Ferrocar-
rils perquè ajustessin el 
projecte al que Térmens 
necessita.
 A mitjans dels anys 
90 el poble es va unir 
per forçar a Renfe, per 
a què es duguessin ac-
cions que milloressin 
la seguretat de la línia. 
Durant dies vam tenir 
tancada la via amb ba-
les de palla i altres obs-
tacles i finalment es van 
aconseguir el que es de-
manava. Si 15 anys més 
tard ho hem de tornar a 
fer ho farem.

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

 No cal dir que el Sr. 
Sánchez és un gran dribla-
dor. En la seva carrera polí-
tica ho ha demostrat, fins i 
tot a costa dels seus cama-
rades. I això  és bo per un 
polític. Però les seves ma-
teixes virtuts poden fer-lo 
decaure en la empatia que 
fa sentir, si per aconseguir 
un  objectiu, per exemple 
aprovar el Pressupost, ha 
de dir amén a condicions 
que automàticament li 
tancaran les portes a la 
seva credibilitat, davant de 
molts que el van votar.
 Ara s’ha vist que el seu 
driblatge no ha pogut tenir 
enganyat a tot un poble 
que anant emmascarat 
d’una manera exemplar, 
pagava un IVA abusiu. I 
el pitjor és que la senyora 
que defensa el Pressupost 
de l’Estat parla massa i no 
s’ajusta al que vertadera-
ment és necessari.
 Un 0’90 per cent, pot 
semblar ridícul per la im-
mensa família del funcio-
nariat. Jo no sé què pensa-
rien si fossin sanitaris als 
que tots tan devem.
 No cal dir que el “show” 
de Madrid, on la senyora 
Presidenta ha ballat i fet 
ballar a tot el Gobierno al 
ritme que ella ha volgut. 
Amb tot el que ha passat 
pot semblar que el traspàs 
de responsabilitats a les 
autonomies, no deixa de 
ser una mostra de com es 
treu la patata calenta que 
crema en les mans, i si 
continua cremant,  no serà 
per culpa del Gobierno, 
sinó de cadascú que l’ha 
recollit amb la millor de 
les intencions.
 Tot fa que la confusió i 
l’emprenyament vagi aug-
mentant. Convençuts com 
estem que no van saber 
gestionar la primera ona-
da del Covid-19. Algú amb 

Jugant? A què?
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

nom i cognoms ens va en-
ganyar i no va dir la veritat, 
quan se’ns va convidar a 
tots a gaudir de la llibertat 
de la “nova normalitat”. I 
que ens ha portat a aques-
ta nova anormalitat. I la 
majoria pensem que no 
saben que cal fer per po-
sar el revés al dret.
 I cada setmana que 
passa la credibilitat va 
fent-se més petita. Però 
aquest Gobierno va néixer 
amb fòrceps i cada dia  en 
veurem de noves i més 
fresques.
 I no ens ha d’estranyar 
perquè a Catalunya vam 
viure escoltant a un presi-
dent, escolanet major d’un 
fugit de la justícia, que 
amb tota la seva boca va 
dir que la legislatura s’ha-
via acabat, i no va saber 
ficar data per unes elec-
cions que hagués estat 
el normal i correcte. Però 
amb totes les aberracions 
que ens han fet viure, uns 
i altres, ens estem acostu-
mant a tot. Certament avui 
el President en funcions 
va ficant fil a l’agulla. I les 
mesures estan plenes de 
justificació i de seny, i els 
fruits no tardaran en arri-
bar.
 Una notícia per acabar 
i per pensar-hi i riure. Als 
Estats Units, amb tot el 
seu poder i riquesa tenen 
tres (3) operadors telefò-
nics. La Xina, amb 1400 
milions de habitants, en 
tenen cinc (5). La Unió Eu-
ropea  (350). I Andalusia 
150.
 La dita notícia amb 
aquest comentari: deu ser 
que els andalusos parlen 
molt. O bé que el regula-
dor està de vacances. El 
malpensar també hi cap.

----------------------------------------
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 El passat dissabte 7 
de novembre, en el marc 
del que havien de ser 
les festes del Sant Crist, 
es va disputar la 33ena 
edició del tradicional 
torneig Escacs Escolar 
M e m o r i a l  P i j u a n -
Fundació Estel, organitzat 
pel Club Escacs Balaguer 
i amb la col·laboració 
de  l ’A juntament  de 
Balaguer.
 Aquest cop i degut 
a la restriccions per la 
pandèmia del Covid-19, 
es va disputar en format 
on- l ine  per  internet 
mitjançant la plataforma 
L ichess ,  fe t  que  va 
permetre poder mantenir-
lo dins la programació 
d’actes de la Festa Major 
de Balaguer d’aquest 
any., acte que no es va fer 
presencial i es va poder 
disputar igualment per 

Àlex Pedra guanya el Torneig 
d’Escacs Escolar Memorial
Pijuan- Fundació Estel

Foto d’alguns jugadors en línia

internet.
 El torneig és un dels 
més veterans de tot 
Catalunya a nivell escolar 
i està limitat a jugadors 
d e l  C l u b  d ’ E s c a c s 
Balaguer i/o escolars de 
la ciutat fins als 16 anys.
 Les partides es van 
disputar durant 1h i 10 
minuts una mitja de 
vuit rondes de 7 minuts 
per jugador, el campió 
del torneig va ser l’Àlex 
Pedra del Club Escacs 
Balaguer, jugador sub-
14 que nomes va cedir 
unes taules durant tot 
el torneig, guanyant les 
7 rondes restants, en 
2a posició va quedar el 
Joan Barri, jugador sub-
12 també del Club Escacs 
Balaguer i en 3a posició 
el Pau Bergé, jugador 
sub-14 del Club Escacs 
Vallfogona de Balaguer.

L’escriptor Pere Esteve i Yusta publica 
una nova novel·la que tanca la trilogia

 L’escriptor de Balaguer 
Pere Esteve i Yusta ha pu-
blicat la que és la seva ter-
cera novel·la que porta per 
tìtol “Jo vaig ser una nena 
robada”. 
 Amb aquesta novel·la 
que es desenvolupa entre 
la ciutat de Balaguer, la 
Sentiu de Sió, Saragossa i 
Lleida, l’escriptor finalitza 
la trilogia que al llarg de les 
tres novel·les ha donat vida 
al seu protagonista Òscar 
Palau.
 A causa de la pandèmia 
aquesta novel·la no podrà 
ser presentada al públic 
com van ser les altres dos, 

no obstant tots aquests 
entrebancs l’escriptor ba-
laguerí ja té en marxa la 
seva pròxima novel·la que 
portarà per títol “Bausen”.
 La novel·la recentment 
publicada comença amb 
l’apropiació de forma in-
deguda d’una nena de dos 
anys a la població de la 
Sentiu de Sió, l’any 1938. 
Aquest fets ens portarà a 

conèixer com va ser la seva 
vida robada a la ciutat ara-
gonesa de Saragossa. 
 En l’obra de Pere Este-
ve la veurem créixer i fer-se 
dona, fins a convertir-se en 
inspectora de la Policia Na-
cional.
 El destí va voler que du-
rant l’any 1978 fos destina-
da a la comissaria de Llei-
da, on haurà d’enfrontar-se 
a membres de l’extrema 
dreta lleidatana, i resoldre 
uns assassinats comesos 
l’any 1982 a Balaguer i a 
la Sentiu de Sió, on per un 
petit detall fortuït, desco-
brirà les seves autentiques 
arrels.
 Pere Esteve té acos-
tumats als seus lector a 
novel·les i relats que es de-
senvolupen a la ciutat de 
Balaguer i rodalies com a 
“Sota la boira de ponent”o 
a “L’enigma del Cristo de 
Balaguer”

Pere Esteve

A causa de la pandèmia 
aquesta novel·la no 
podrà ser presentada al 
públic com van ser les 
altres dos obres

Portada del nou llibre
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El CEB visitarà la Pedra Blava de Tartareu 
quan puguin retornar a les caminades

Propera sortida a Tartareu

Des del Centre Excursionista de Balaguer proposen 
aquesta sortida tant curiosa que tenim tant a prop

 S’han quedat moltes 
activitats per fer degut a les 
restriccions del Covid-19, 

però des del Centre Excur-
sionista de Balaguer, estan 
esperançats per poder-les 

reprendre el més aviat pos-
sible.
 Una de les sortides, era 
anar a visitar la pedra blava 
de Tartareu. És un bon tros 
d’una paret de muntanya 
que té aquest color.  La 
raó per donar aquest nom 
i color és perquè conté un 
mineral anomenat Aerinita. 
Al damunt d’aquesta paret 
no s’hi troba cap tipus de 
planta o flors, ja que aquest 
mineral no en deixa créixer. 
El seu pigment s’utilitzava 
per decorar les esglésies 
romàniques dels llocs on 
se’n podia trobar.  
 Una troballa interes-
sant i amb molta història, 
que aviat podrem conèixer 
i gaudir d’aquest valor que 
tenim tant a prop, en quan 
es pugui tornar a reprendre 
les sortides.

 Des de la Paeria ja 
s’està pensant en els 
actes que es duran a 
terme per la Marató de 
TV3, que enguany estarà 
dedicada a la Pandèmia.
 No es poden organitzar 
actes multitudinaris però 
s’està pensant en actes 
igualment solidaris. Es 

La Paeria ja està pensant en els 
actes que es faran per la Marató

Els estels penjats a la Plaça Mercadal i al Passeig

mantindrà l ’activitat 
‘Penja un estel per La 
Marató’, amb la venta 
d’estels durant els quatre 
dissabte de desembre.
 Per altra banda es farà 
un caga soca i un  concert 
de l’Orquestra Maravella, 
previst pel  de desembre, 
per recaptar fons.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-----------------------------------
BALAGUER: lloguer 
de pisos, despatxos i 
places d’aparcament. 
Raó: 973443800.
------------------------------------
LLOGUER LOCAL co-
mercial 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.
------------------------------------
ES TRASPASSA per no 
poder atendre. Quiosc, 
papereria, objectes de 
regal a Bellcaire d’Ur-
gell. Molt ben situat i 
en ple rendiment. Raó 
telèfon: 973586699.
-----------------------------------

A CAMARASA es ven 
terreny a peu de car-
retera. Terreny rústic, 
amb reg, dos parcel-
les (aprox. 10.000 
m2 cada una). Raó 
telèfons: 973446011-
629725009
------------------------------------
ES TRASPASSA a 
Balaguer, botiga de 
roba infantil, total-
ment 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 compta-
ble a mitja jornada, per 
empresa a Balaguer. 
Interessades enviar 
currículum amb foto 
recent a l’Apartat de 
Correos, 145 de Bala-
guer.
------------------------------------ 
S’OFEREIX professora 
nativa per fer classes 
particulars d’anglès. 
Classes de conversa, 
en grups molt reduïts 
o particulars. Raó te-
lèfon: 650422582.
------------------------------------
REPASSOS d’anglès. 
Cursos de Primària, 
ESO i Batxillerat. Raó: 
698383277. 
-----------------------------------

VARIS
------------------------------------
VENC DOSSIER com-
plet 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).
-----------------------------------
ES VEN CÀMERA Sony 
Alpha 3000. Càmera 
mirorless, en prefec-
te estat. Cap ratllada. 
S’inclou dos objectius 
(SEL 18-55 i 55-210). 
Amb motxilla Hama. 
Preu: 325 euros. Raó: 
620817088.
------------------------------------

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.
----------------------------------
Per posar anuncis en 
aquesta secció, adre-
ceu-vos al 973448273 
o al c/ Sant Lluís, 36-
38 entresòl de Bala-
guer. Informa’t: www.
revistagroc.com
----------------------------------
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                   973 455 004
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                  973 426 013
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 445 200
IMPIC                                                   973 446 606
URGÈNCIES                                                      112
MOSSOS D’ESQUADRA               973 457 700
GUÀRDIA URBANA                        973 450 000
CÀRITAS BALAGUER                     973 351 266
CONSELL COMARCAL                  973 448 933
BOMBERS                                         973 445 080
CAP II                           973 446 028 / 973 447 714
CAP II, DEMANAR VISITES          902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL                973 450 408
A MEDICS                                           973 447 513
CENT. MÈDIC RECONEIX.                 973 448 113
CREU ROJA                                       973 445 795
RENFE                                                                 012
ALSINA GRAELLS                            902 422 242
TAXIS PÚBLICS                                973 445 022
CORREUS                                           973 445 826
JUTJAT N.1, 2 i 3                                         973 679 020
JUTJAT DE GUÀRDIA                     973 679 032
REGISTRE CIVIL                               973 679 031
SALA DE PROCURADORS           973 451 177
DESPATX PARROQUIAL               973 445 342
ESGLÉSIA EVANG. PENT.               973 446 457
FUNERÀRIA SANT JOSEP           973 445 786
                629 447 113 - 629 377 476 - 973 390 862
CASAL GENT GRAN                        973 446 259
--------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT                                  973 586 005
--------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT                                  973 420 009
--------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT                                  973 428 007
--------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT                                  973 459 005
--------------------------------------------------------------------------

GERB
AJUNTAMENT                                  973 446 099
--------------------------------------------------------------------------
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC                            973 445 018
--------------------------------------------------------------------------
LA SENTIU
AJUNTAMENT                                  973 424 005
CASA DEL METGE                           973 424 058
--------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT                                  973 454 004
--------------------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT                                   973 180 205
--------------------------------------------------------------------------
MONTGAI
AJUNTAMENT                                  973 430 005
METGE                                                 973 430 107
--------------------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 438 004
CONSULTORI MÈDIC                     973 438 003
RESIDÈNCIA                                      973 438 169
--------------------------------------------------------------------------
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC                            973 420 003
--------------------------------------------------------------------------
SANTA LINYA
TELÈFON PÚBLIC                                     973 454 002
--------------------------------------------------------------------------
TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC                            973 454 003
--------------------------------------------------------------------------
TÉRMENS
AJUNTAMENT                                  973 180 010 
DISPENSARI MÈDIC                           973 181 181
--------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 432 008
CASA DEL METGE                           973 432 055
--------------------------------------------------------------------------
VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC                            973 454 019
--------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA 973455286

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

ALGERRI

GÁLLEGO-REÑÉ 973426189

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

BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214
F. DOLSET- Sant Lluís, 6 973445384
F. MARCH- C. Barcelona, 10 973445280
F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

BELLCAIRE D’URGELL 

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

PÉREZ TORRES, ROSA M. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

M. JOSÉ MAS LACRUZ 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

PILAR GINÉ 973430358

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

TÉRMENS

EVA CAMPIÑEZ 973180037

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

Horari de trens
SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
06.58 (1) 07.24
08.15 (4) 08.41
08.18 (5) 08.44 
10.08 (1) 10.34
11.15 (2) 11.41
12.08 (7) 12.34
14.07 (7) 14.33
14.08 (2) 14.34
16.22 (8) 16.48
16.23 (7) 16.49
16.37 (4) 17.03
17.58 (5) 18.24
18.08 (4) 18.34
19.17 (8) 19.43
20.03 (4) 20.29
20.07 (8) 20.33
20.28 (7) 20.54
20.53 (3) 21.19
21.43 (7) 22.09
22.02 (2) 22.28
22.53 (6) 23.19

BALAGUER LA POBLA
05.52 (4) 07.00
08.15 (1) 09.22
11.15 (2) 12.22
15.31 (7) 16.38
17.31 (8) 18.38
17.56 (3) 19.03
19.51 (6) 20.58

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
05.25 (4) 05.52
06.20 (1) 06.46
07.47 (1) 08.15
08.50 (7) 09.16
09.05 (2) 09.31
10.47 (2) 11.15
11.10 (7) 11.36
13.30 (1) 13.56
15.05 (7) 15.31
15.30 (2) 15.56
17.05 (5) 17.31
17.30 (4) 17.56
18.44 (8) 19.10
19.05 (7) 19.31
19.25 (4) 19.51
21.05 (7) 21.31
21.30 (2) 21.56

LA POBLA BALAGUER
07.08 (4) 08.15
10.08 (2) 11.15
13.00 (7) 14.07
15.15 (8) 16.22
15.30 (4) 16.37
19.00 (8) 20.07
19.21 (7) 20.28
19.46 (3) 20.53
21.46 (6) 22.53

(1) Tots els dies.
(2) Tots els dies excepte dissabtes.
(3) De dilluns a dijous feiners.
(4) De dilluns a divendres feiners.
(5) Dissabtes, diumenges i festius.
(6) Només circula divendres feiners.
(7) Només circula els dissabtes.
(8) Només circula diumenges i  festius.

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                              dl. a ds.
07.55                                “                                                  diari
19.40                               “                                                    dg.
19.55                                “                                                    dg.
20.25                                “                                           dl. a ds.
06.10                         TÀRREGA                                 dl. a db.
06.50                                 “                                           dl. a db.
07.50      “                       dl. a dv.
12.00                                 “                                           dl. a db.
14.00                                “                                           dl. a db. 
19.30      “ dl. a db.
06.30      LLEIDA dl. a dv.
07.15 “ dl. a dv.
07.40 “ dl. a db.
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.
15.23 “ 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.
16.35 “                           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 15/11/2020.

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 12 de novembre          a les 8 de la tarda del 19 de novembre SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 19 de novembre    a les 8 de la tarda del 26 de novembre MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del del 26 de novembre    a les 8 de la tarda del 3 de desembre ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del del 3 de desembre    a les 8 de la tarda del 10 de desembre DOLSET

** Els horaris de trens canvien 
constantment. Aconsellem confirmar 
horaris al web www.fgc.cat .Horaris 
de trens actualitzats el 15/11/2020.
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