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Sumari
En Portada
Lluís Garrofé

-------------------------------------------------------------------------------Lluís Garrofé, de 89 anys i veí de Tartareu, rebrà la
‘Medalla al Treball President Macià’, pel seu esperit
de superació personal, professional i d’emprenedoria.
La cerimònia d’entrega estava prevista pel
divendres 11 de desembre a Barcelona, amb la
presència del Vicepresident de la Generalitat Pere
Aragonès, però s’ha hagut de suspendre l’acte.
Durant els propers dies, s’anunciarà la nova data
d’entrega que es podrà seguir via telemàtica.
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>>BALAGUER
# Molts visitants al Mercat de Santa Llúcia-Fira dels alls
Enguany a causa de la pandèmia es va traslladar de dia el mercat,
habitualment es feia el primer dissabte de desembre
# Arribada de les patgesses de Balaguer acompanyades per la Polsim
La Polsim és el nou personatge que acompanya a les patgesses
#El passat 3 de desembre es va celebrar el Dia de les persones amb discapacitat
La jornada es va fer online i va començar amb la projecció del video “No som Invisibles”, i lectura d’un manifest.
Hi va intervenir l’Hble. Pere Aragonès, Vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya
# Les obres d’ampliació de l’Escola Montroig començaran l’any 2022
Aquesta ampliació fa molts anys, que tant la Paeria com la junta escolar l’estant reclamant
>>COMARCA
# Montgai estrena el Servei d’Intervenció Socioeducativa
Actualment, el SIS de Montgai atén 6 infants d’entre 6 i 12 anys que
gaudeixen de tallers, activitats, programes i projectes
# Més de 700 alumnes de 23 escoles participen al projecte FER
El projecte FER.CAT es va posar en marxa per fomentar les vocacions
# Les esglésies de la Vall de Boí inspiren les caixes d’Art i Torró d’Alemany
Alemany ha promogut el concurs ‘Art Cru Alemany’, en el marc del qual els artistes de cada entitat han presentat
una obra. D’entre totes elles, se n’ha escollit una de cada centre, que és la que s’ha estampat a la caixa d’art
# La Noguera celebra la 3a jornada tècnica d’avaluació en atenció a la infància i adolescència
De manera telemàtica hi van participar els diferents agents implicats en l’atenció i la protecció d’infants i
adolescents de la Noguera dels àmbits de salut, educació, cossos de seguretat i serveis socials
# La Federació confirma que Balaguer serà Ciutat del Basquet Català pel 2021
El programa d’actes de la capitalitat balaguerina es va iniciar el passat
mes de gener, però es va veure afectat per la pandèmia
# La Generalitat atorga la medalla Francesc Macià a Lluís Garrofé
Aquesta medalla s’atorga a les persones que destaquen per la seva
trajectòria laboral i vital
>>CULTURA/OCI
# L’Associació Cultural Grup D’Art 4 porta al teatre l’opera còmica “La Canterina” el 10 de gener
La companyia de Teatre de les Comèdies interpretarà aquesta òpera al Teatre Municipal de Balaguer el
diumenge 10 de gener de 2021 a les 6 de la tarda
# Nova temporada al Teatre amb espectacles nous i altres que s’han reprogramat
Els Manel, Stay Homas i Pot Petit s’han reprogramat ja que estaven previstos per la Festa Major
# Les festes de Nadal amb activitats de petit format
L’arribada i recepció dels Reis Mags pel canal de YouTube de la Paeria
perquè es pugui seguir des de casa
# Enguany la Marató de TV3 també es veu afectada per la Covid-19
S’han hagut de suspendre moltes de les activitats que des de les
diferents associacions i àmbits s’havien pensat per recaptar fons
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El Mercat de Santa Llúcia - Fira dels alls
amb molts visitants tot i les restriccions
Una cinquantena de
parades a la plaça
Mercadal i prop de 5000
persones visiten la Fira
durant tot el dia
El passat diumenge 13
de desembre es va celebrar
el tradicional Mercat de
Santa Llúcia-Fira dels Alls,
en un marc diferent a l’habitual.
Enguany a causa de la
pandèmia es va traslladar
de dia el mercat, habitualment es feia el primer
dissabte de desembre, per
tal de que el confinament
municipal hagués passat
a ser comarcal i la gent de
la comarca hagués pogut
venir a visitar-lo encara
que al final no va poder ser
així. També es va canviar
de dia i va passar a ser amb

Una de les parades del mercat

diumenge per poder celebrar-lo al bell mig de la Plaça Mercadal i poder fer un
restringuit accès d’entrada
i sortida. Així doncs, es va
poder garantir l’aforament
al mercat, l’aforament a
l’interior del mercat era de
250 persones.
Vora 5.000 persones van
passejar durant tot el dia al
Mercat, per poder comprar

Mercat de Santa Llúcia a la Plaça Mercadal

articles relacionats amb el
Nadal, com figuretes del
pessebre i decoració nadalenca, i també alimentació
i productes de proximitat,
entre altres, amb una cinquantena de parades.
Durant el dia es va poder
gaudir d’activitats paral·les,
com una “Marching band”
a càrrec del grup The Hot
Pickles Quintet que va amenitzarar la plaça a ritme de
swing a les 12 del migdia, i
a a les 18.30 h, un concert de
música de nadales a càrrec
de Marina, Capi i Marta, que
es va fer des del balcó de la
paeria de Balaguer.
El mercat tradicional es
va poder celebrar amb èxit,
des de les 10 del matí fins a
les 20h del vespre, amb una
metereologia favorable, ja
que durant el mati va haver
sol i va afavorir el passeig
pel mercat.

Arribada de les patgesses de
Balaguer acompanyades
enguany per la Polsim
El passat dissabte
12 de desembre la
ciutat de Balaguer va
rebre les patgesses
emisàries dels Reixos
a Balaguer, Albaflor,
Dolldargent i Ditsdeseda,
encarregades de
difondre valors com la
sostenibilitat, la igualtat
o l’amor per la cultura.
Enguany
un
nou personatge va
acompanyar les
patgesses de Balaguer,
la Polsim, que va arribar
a la ciutat coincidint amb
l’encesa de llums i que
ha estat l’encarregada
d’omplir de màgia els
carrers de la ciutat,
recollint uns paquets
arribats d’Orient que
els van dipositar a la
Biblioteca Municipal.
Durant la passada

setmana les patgesses
han estat al casal
Lapallavacara, des de
dilluns i fins dijous,
durant els matins, per
rebre tots els nens i nenes
de les escoles de la ciutat.
Les tres patgesses
i els missatgers reials
són els encarregats
de recollir aquest any
les cartes dels nens i
nenes i fer-les arribar als
Reixos. Les cartes per
als Reixos enguany es
podran dipositar en els
comerços de Balaguer
que s’han volgut adherir
a la campanya de la
Pa e r i a “ D e N a d a l a
Reixos”. En aquest cas,
els encarregats de passar
a recollir les cartes per
les botigues seran els
missatgers i missatgeres
reials.

Arribada de les patgesses reials
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El passat 3 de desembre es va celebrar
el Dia de les persones amb discapacitat
El passat 3 de desembre, dia internacional de les
persones amb discapacitat,
l’Associació L’Estel es va
adherir a la campanya de la
Federació DINCAT #NoSomInvisibles per reivindicar
els drets d’aquest col·lectiu
i també explicar la situació
del sector durant la pandèmia.
La jornada es va fer
online i va començar amb
la projecció del video “No
Som Invisibles”, i lectura
d’un manifest. Hi va intervenir l’Hble. Pere Aragonès, Vicepresident del Govern de la
Generalitat de Catalunya, qui

Les obres d’ampliació
de l’escola Montroig de
Balaguer començaran
al 2022, un cop estiguin
fets tots els tràmits
d’adjudicació de l’obra i
la creació del projecte.
El consistori ha posat
una sèrie de condicions per

Taller Estel

també va ser l’encarregat de
la cloenda. Cal denunciar el
gran desconeixement que hi

ha entorn les persones amb
discapacitat intel·lectual i les
seves necessitats.

El grup balaguerí Ksonronda ha compost
una cançó per aquest Nadal diferent

Ksonronda

Les obres d’ampliació de l’Escola
Montroig començaran el 2022

Ksonronda, el grup balaguerí de cançó folk, tradicional, ha compost una cançó
nadalenca en la què volen
expressar com serà el Nadal
d’enguany, i retre un homenatge a totes aquelles persones
que estaran lluny de casa per
diferents motius, a les que
estan en residències, als que
treballen a la sanitat, a les
persones que ens han deixat,
a les que estaran soles... ”Nadal diferent” es pot escoltar a
través de Youtube, Facebook i
Instagram.

Escola Montroig

licitar les obres de l’escola,
les quals es pagaran
d’entrada per la Paeria i
després pel departament
d’ensenyament.
Aquesta ampliació
fa molts anys, que tant
la Paeria com la junta
escolar l’estant reclamant.
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Les esglésies de la Vall de Boí inspiren
les caixes d’Art i Torró d’Alemany

La Noguera celebra la 3a Jornada
tècnica d’avaluació en atenció a
la infància i adolescència

El projecte resumeix els
valors de la marca, “Art,
Cultura, Humanitat”,
promocionant el territori
i no robotitzant processos
d’elaboració

L’à rea d e Ser veis
Socials del Consell
Comarcal de la Noguera
amb el suport del Servei
Territorial d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència
de Lleida van organitzar
el passat dijous 3 de
desembre l a t ercera
Jornada d’avaluació
dels acords en matèria
d’atenció a la infància i
adolescència en risc de la
comarca de la Noguera.
De manera telemàtica
hi van participar els
diferents agents implicats
en l’atenció i la protecció
d’infants i adolescents de
la Noguera dels àmbits de
salut, educació, cossos
de seguretat, entitats del
tercer sector i serveis
socials.
A la jornada es van
avaluar els acords vigents

Torrons i Mel Alemany
ha tornat a apostar per l’art
més inclusiu per il·lustrar
les seves caixes d’Art i Torró
d’aquest Nadal de la seva
col·lecció Art Cru. Enguany,
les signen els artistes Joan
Ramon Farré, de l’associació L’Estel de Balaguer, Juan
Castro de la Fundació Ilersis
Shalom, Cristina Mercadé
de la Fundació Aspros, i Miracle Sánchez de La Torxa.
Es tracta d’un projecte de
Torrons i Mel Alemany en
col·laboració amb el tercer
sector, que cada Nadal presenta una edició limitada

Caixes d’Art i Torró d’enguany

Joan Ramon Farré guanyador de l’Estel

inspirada en un motiu diferent.
Aquest any, les caixes
amb valor social han estat
inspirades pel 20è aniversari de la declaració de les
esglésies romàniques de la
Vall de Boí com a Patrimoni
Mundial per la Unesco.
Els guanyadors s’han elegit amb un concurs que

promou l’empresa d’Os de
Balaguer conjuntament
amb les quatre entitats lleidatanes.
Un any més, Alemany
ha promogut el concurs ‘Art
Cru Alemany’, en el marc
del qual tots els artistes de
cada entitat han presentat
una obra. D’entre totes elles,
se n’ha escollit una de cada
centre, que és la que s’ha
estampat a la caixa d’art. El
projecte artístic de les caixes d’art es basa en el concepte ‘Art Cru’, entès com
l’art sense processar, en què
l’important és l’expressió,
més enllà de la formalitat.
Conté els productes
premiats als Premis Great
Taste Awards, els Oscars de
l’alimentació delicatessen,
sent l’empresa més premiada de l’Estat en aquests
guardons de reconeixement
internacional.

Jornada virtual

que es van aprovar el 2018
en relació amb l’atenció i
la protecció a la infància
i l’adolescència de la
comarca de la Noguera,
les actuacions del 2019
i es van establir les
noves línies d’actuació
consensuades per tots els
participants en la jornada
per continuar millorant
l’actuació conjunta i
coordinada.
Cal destacar l’èxit de la
trobada gràcies a l’elevat
nombre de participació
amb professionals
representants dels
diferents àmbits
que vetllen per la
corresponsabilitat de la
intervenció en matèria
de risc que afecta
el col·lectiu d’infants
i adolescents de la
comarca de la Noguera.
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Més de 700 alumnes de 23 escoles de
Catalunya participen al projecte FER

Montgai estrena el Servei
d’Intervenció Socioeducativa
aquest mes de desembre

Durant el curs 2020-2021
més de 700 alumnes de 23
escoles de tot Catalunya
participen al projecte Futurs Emprenedors Rurals,
FER.CAT. Aquest projecte
té com a objectiu principal
fomentar l’emprenedoria
entre l’alumnat de 5è i 6è de
primària de les escoles de
zones rurals, està coordinat
pel Consorci GAL Noguera
Segrià Nord i finançat per
fons FEADER i pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Les escoles de la Noguera i el Segrià Nord que
hi participen aquest curs
són Vedruna de Balaguer,
l’Escola de Ponts, l’Escola
Salvador Espriu de Vallfogona de Balaguer i l’Escola
Alfred Potrony de Térmens.
A més a més, els intercanvis internacionals que
inclou el projecte s’han realitzat entre 11 de les escoles

Des de l’Àrea de Serveis Socials del Consell
Comarcal de la Noguera, el passat dimecres 9
desembre es va obrir el
Servei Intervenció Socioeducativa (SIS) a Montgai. El SIS és un recurs
d’atenció diürna
que
treballa amb famílies en
situació de risc social
per donar-los el suport
necessari per satisfer
les necessitats bàsiques
dels seus fills i filles i assegurar el seu bon desenvolupament de forma
integral, tant en l’àmbit
físic, com psíquic, social
i emocional.
Actualment, el SIS
de Montgai atén 6 infants d’entre 6 i 12 anys
que gaudeixen de tallers,
activitats, programes i
projectes que contribueixen a l’aprenentatge
de valors, actituds, hà-

El logo del projecte

Alumnes participants al projecte

participants a Catalunya i 2
escoles d’Estònia, que també implementen FER amb el
seu idioma. Els intercanvis
permeten una relació entre
escoles que s’envien des
de correus electrònics fins
a vídeos sobre el seu municipi, la seva escola, o el seu
projecte empresarial dins
del projecte FER.

El projecte FER.CAT
es va posar en marxa per
fomentar les vocacions emprenedores entre l’alumnat
de cicle superior d’Educació
Primària de les escoles
ubicades en territoris rurals. Entre els objectius del
projecte destaca despertar el talent emprenedor
entre els joves, facilitar la
cerca d’oportunitats i aprofitament de recursos oferts
pel món rural, difondre la
cultura emprenedora als
centres educatius i incorporar valors relacionats amb
l’emprenedoria, fomentar
el treball en equip, el debat
i les relacions, i introduir
de formà bàsica la cultura
financera a les escoles.
El curs passat 2019-2020
van ser més de 900 alumnes
participants i el curs 20182019 més de 800.

Tot i les dificultats que
ha causat la situació
sanitària actual, el SIS
no ha deixat d’atendre
als seus usuaris
bits, coneixements, competències i habilitats que
ajuden a formar-los per
viure i conviure d’acord
amb uns valors propis i
amb una responsabilitat
personal i social.
Amb el de Montgai,
ja són 3 els SIS que estan en funcionament a
la Noguera, juntament
amb el de Balaguer i el
d’Artesa de Segre, i atenen un total de 23 famílies: 5 a Artesa de Segre,
13 a Balaguer, 5 a Montgai. A més, s’està treballant per obrir el de Ponts
properament.

Servei Intervenció Socioeducativa a Montgai
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La Federació confirma que Balaguer serà
Ciutat del Bàsquet Català pel 2021
Durant l’any 2021 es
reprogramaran les
activitats que en un
principi estaven previstes
per aquest any
La Federació Catalana
de Bàsquet ha confirmat
que Balaguer serà Ciutat
del Bàsquet Català l’any
2021, prorrogant d’aquesta
manera la celebració inicialment prevista per aquest
any 2020. La decisió va ser
presa durant la reunió que
el Patronat de la Fundació del Bàsquet català va
mantenir el passat 25 de
novembre.
Els motius que s’han
exposat, són que a causa
de la pandèmia, no s’han
pogut realitzar els actes
previstos a la ciutat. Així
doncs, des de la Federació,
conjuntament amb el Club
Bàsquet Balaguer, s’espera poder reprendre el
programa d’activitats i reconduir-lo de manera que
es puguin realitzar amb la

Imatge de Balaguer Ciutat del Bàsquet Català

màxima normalitat.
El programa d’actes de
la capitalitat balaguerina
es va iniciar el passat mes
de gener, però es va veure
afectat per la suspensió de
totes les pràctiques esportives amb el confinament
del mes de març. Quedaven d’aquesta manera fora
de calendari la resta d’actes previstos durant l’any,
i que s’espera que durant
el transcurs del 2021 es
puguin anar celebrant amb
normalitat.
Albert Marvà, tècnic
d’Esports a la paeria de

Balaguer, comenta que
aquesta petició es va demanar al mes d’abril però
que no ha sigut fina ara
que s’ha aprovat
Es preveu modificar
una mica el calendari d’actes que van quedar per fer
i ja s’està parlant amb les
parts implicades per poder
reemprendre tot allò que
va quedar suspès a causa
de la pandèmia que va frenar moltes activitats, entre
elles partits, exposicions ...
i que no es van duur a terme i que es programaran
de nou per l’any vinent.

La Generalitat atorga la “Medalla
al Treball President Macià” a
Lluís Garrofé, veí de Tartareu
Lluís Garrofé, de 89
anys i veí de Tartareu,
rebrà la ‘Medalla al Treball
President Macià’, pel
seu esperit de superació
personal, professional i
d’emprenedoria.
La cerimònia
d’entrega estava prevista
pel divendres 11 de
desembre a Barcelona,
amb la presència
del Vicepresident de
l a G e n e r a l i t a t Pe r e
Aragonès, però s’ha hagut
de suspendre l’acte.
Durant els propers dies,

Lluís Garrofé

s’anunciarà la nova data
d’entrega que es podrà
seguir via telemàtica.
Aquesta medalla
s’atorga a les persones
que destaquen per la seva
trajectòria laboral i vital,
per les seves qualitats
o mèrits personals,
així com a aquells que
hagin prestat ser veis
per l’interès general i als
que hagin demostrat un
alt esperit de superació
personal i/o professional.
Garrofé encara dia a dia
supera nous reptes.
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La Generalitat endega una campanya per
fomentar el consum cultural
Es tracta d’una campanya de promoció de la cultura i de suport a les entitats,
les empreses i les persones que treballen en aquest àmbit
El Departament de
Cultura ha posat en marxa la campanya Més cultura per fomentar el consum cultural. Es tracta
d’una campanya de promoció de la cultura i de
suport a les entitats, les
empreses i les persones
que treballen en aquest
àmbit. L’objectiu és posar
de manifest la funció essencial de la cultura.
La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha expli-

cat que la campanya té un
to “reivindicatiu” i fa èmfasi a com la vivència cultural té efectes directes en
conceptes com ”l’emoció,
la inclusió, la reflexió i la
cohesió”, amb un eslògan
que interpel·la directament
la ciutadania: Quan tu hi
ets, pren vida!.
“Tenim àmbits amb
moltes dificultats, també
confinaments de cap de
setmana, però tot i així,
amb millor o menor me-

sura, podem gaudir de la
cultura i hi volem i hem de
contribuir”, ha manifestat la consellera Ponsa en
la presentació de la campanya, celebrada davant
l’Arts Santa Mònica.
Més cultura és una
campanya multicanal, amb
presència en televisió, cinemes, ràdio, mitjans impresos i digitals, xarxes
socials i espais exteriors
(opis, autobusos i estacions de ferrocarril). La cam-

panya posa de manifest
que tots i totes som consumidors i generadors de
cultura i que el sector cultural necessita de la nostra
participació i implicació
per seguir endavant, ja que
entre tots donem vida a la
cultura.

Amb el suport:

La iniciativa forma part
de les mesures concebudes per pal·liar l’impacte
de la pandèmia de la Covid-19, juntament amb les
ajudes econòmiques i el
cens d’Espais de Cultura
Responsables, entre d’altres.
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Incertesa

C.G.A.
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En els dies que ens
toca viure, tot ha agafat un
aire de poca durada per les
notícies que els mitjans
no es cansen de repetir.
Les noves que el Gobierno
d’allà i el Govern d’aquí
van donant a conèixer. I
com la cosa del Covid-l9,
no es per a riure, nosaltres
cada dia obeïm més. I per
un altre costat, remenant
el cap dubtem si és veritat
que saben on anem, el cert
es que el virus aquest s’ha
convertit en un mal son.
Certamen tots els que
viuen del vendre, sigui
productes o serveis i que
han de pagar proveïdors,
impostos, i tot aquest etcètera que la comoditat
ens ha imposat i ens hem
imposat ho està passant
molt malament. Aquest
miserable “bitxo” cada dia
s’assembla més a una plaga més pròpia de l’edat
mitjana i quasi estic convençut que la vacuna tan
esperada no serà la solució total i definitiva. No cal
que us diga que jo desitjo
que ho sigui pel bé de tots.
Caldria dir que tot
comporta un augment de
despesa per les famílies,
en uns moments en que
els diners no estan gaire
sobrats. Ho sigui que plou
damunt de mullat. Les teles funcionen a tot drap,

i tot aquest món que es
mou amb electricitat no
cal dir-ho. El temps ens
dirà, sense cap dubte, si
n’hem tret algun ensenyament. Però avui sols
ens resta de fer la tàctica
del caragol; entelar-nos
i fer un “furancó” prou
fons amb els estalvis que
es puguin arreplegar per
a que costi trobar-nos en
els moments que de segur
vindran.
Fa molts anys llegint al
Lorenz em vaig convèncer
que la rutina no tenia que
ser avorrida, ni pesada,
ni lenta. Ans al contrari.
En temps incerts i amb
un munt de problemes,
aquesta rutina tan diària
ens donarà prou capacitat per endevinar, potser
mirant un arbre, un riu o
qualsevol cosa la possible solució del problema,
doncs la solució està dins
el mateix problema la majoria de vegades. Perquè el
cervell funciona per milers
de circuits que la creació
ens ha donat.
Els que tenim l’avantatge del funcionari de
l’administració (sigui la
que sigui) sense oficina que ens esperi per fer
funcionar algun paperot,
d’aquesta esperança en
surt el nom, tenim tot el
dia de tots els dies, per

aficionar-nos a la lectura. Confesso que jo
la tinc, i sense mentir,
de fa molts anys, i cada
dia i cada cop em porta
il·lusions noves, amb
pensaments ben distrets, coneixements ignorats i cada dia també
l’empreyament d’haver
de marxar, quan Déu
vulgui, sense haver pogut llegir més. Un parell
o tres d’hores de nit entrant ho faig, i quan no
puc diria que el meu
cos se’n resenteix, sóc
un autèntic i fidel addicte.
Fer un cafè llegint
premsa assenyada que
doni la notícia sense
voler-la valorar ni empalmar a la teva vida,
és com el naixement
del teu vici. I sense cap
dubte podràs aprendre
a ser objectiu. I no cauràs en la ignorància que
molta gent està empenyent per a que i siguis.
Falta pocs dies per
que estiguem a Nadal,
per tots Festes ben senyalades que aquest
any no podran seguir
la rutina, o les costums
d’altres anys. Tan diferents que jo al llarg dels
anys que us escric mai
crec n’he fet referència, eren tan normals,
aquesta vegada us
prego que accepteu el
meu desig d’una bona
Felicitació i una bona
Salut. Per Tots.

Nadal 2020

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

Nadal, Reis i any nou,
la majoria sempre ho esperava amb alegria i reconciliació. Les persones
eren més flexibles i humanes. Aquest any no serà
igual, l’epidèmia és la causa. Molta gent ens ha deixat i els recordarem sempre amb afecte. El que està
clar és que aquest món
tan desigual i materialista
sense escrúpols i falta de
justícia, no pot existir. S’ha
de canviar d’actituds perquè anem millor i complir
els manaments i l’Evangeli, estimar a Déu i al semblant, com a tu mateix. La
perversitat humana pot
acabar amb aquest món.
Tenim líders, economistes, polítics i religions
que no han aconseguit arranjar aquest món. Tenen
les seves pròpies teories
i molts d’ells posseeixen
riqueses. Només confio
en una revolució espiritual interior, millorar-se a si
mateix i donar exemple.
De vegades els coneixements no ens porten a la
veritat. Abans admirava la
intel·ligència, ara admiro
la bondat. Estem connectats de Déu i no tenim força per defensar-nos. Avui
més que mai, no tenim força per defensar el bé.
Hi ha una llei suprema

que diu que ningú es burli,
que estaran jugant en el
cel aquí a la terra.
Els grans homes han
cregut en Déu; la natura
crec que és una sola cosa.
L’esser humà sempre ha
volgut independitzar-se de
la llei de Déu per trobar-la
massa severa. És quan
l’home es destrueix. Ell no
és un dictador; deixa el poble lliure per escollir.
Estem davant d’una
pandèmia global mai vista, una guerra sense armes, amb dubtes si això
és fals amb la raó, només
es pot acceptar i entendre
amb la Fe que és la força
de la vida.
Aquests Nadals no
podem celebrar-los sense
pensar amb les víctimes,
em poso al seu lloc i només demano que encara
que no comprenguem els
designis de Déu que són
proveïts de paciència i esperança. Aquest mal somni s’ha d’acabar.
De tot cor desitjo que
tinguem raonament davant l’adversitat que què
vivim perquè es solucioni
el més aviat possible la
situació i puguem tornar
a la normalitat. Ho dic i ho
prego de tot cor.
-----------------------------------------
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Els voluntaris, l’ànima de l’AECC

AECC província de Lleida
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

El 5 de desembre va
ser el Dia Internacional
del Voluntariat, un dia per
reconèixer i donar visibilitat a l’acció desinteressada que duen a terme
moltes persones i entitats
d’arreu del món.
Els
Voluntaris
de
l’AECC-Catalunya contra
el Càncer de Lleida s’han
compromès amb l’entitat
per contribuir a la lluita
contra el càncer per disminuir-ne l’impacte i millorar la qualitat de vida
dels qui pateixen o han
patit la malaltia i els seus
familiars.
El voluntariat, que promou valors cívics com el
respecte, la solidaritat,
la generositat o la confiança…, contribueix a un
món més solidari i just.
La tasca de totes aquestes persones fa possible

que es continuïn desenvolupant els diversos
projectes de l’associació
i es mantinguin els serveis que l’entitat ofereix
als seus usuaris de forma gratuïta per totes les
persones que passen per
aquesta malaltia, siguin
sòcies o no de la nostra
entitat.
Aquest any, arran de
l’arribada de la COVID-19,
l’activitat del nostre voluntariat s’ha vist afectada. Tots ells són conscients que el càncer ha
estat una malaltia oblidada en temps de pandèmia.
El càncer també provoca
una emergència sanitària,
perquè és una malaltia
que afecta a nivell físic,
emocional, econòmic i laboral al igual que el virus
de la COVID-19.
Però, tot i aquestes

dificultats, els nostres voluntaris han tret pit i s’han
readaptat a la situació per
poder continuar donant
suport a l’associació. Des
de una cursa AECC en
Marxa en format lliure,
a aparadors en rosa en
motiu de la campanya de
mama, a tallers de manualitats adaptats a la nova
normalitat, i a un voluntariat d’acompanyament
d’Hospital que ha passat
a ser telefònic, entre moltes altres activitats.
Els voluntaris estan
en tot moment al peu del
canó i disposats a continuar amb la labor de l’Associació.
Gràcies a tots els voluntaris, delegacions i
juntes locals que formeu
part de l’AECC per la vostra tasca tan noble, oferint
el vostre temps i esforç
perquè puguem continuar
ajudant.
Ara més que mai,
GRÀCIES. Junts donem la
cara contra el càncer!

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Fermesa
Teníem la conversa
d’aquests dies
i ens referíem
noves i conhorts.
El llast
de la pandèmia,
la llum
inabastable
de Nadal,
les coses que ningú
no entén del tot.
Sentíem com el dia,
tanmateix,
amablement li deia
a cadascú,
el gran prodigi que és
en tot el món.
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Nova temporada al Teatre amb espectacles
nous i altres que s’han reprogramat
Els Manel Stay Homas
i Pot Petit s’han hagut
de reprogramat ja que
estaven previstos per la
Festa Major
Degut a la pandèmia
de la Covid-19, propostes que es realitzaven en
altres espais de la ciutat
passaran a realitzar-se
al Teatre per la gran capacitat de l’equipament
i per condicions òptimes
d’espai que garanteix la
màxima seguretat per a
tots els espectadors. En
aquest sentit, hi ha uns
quants espectacles que
estaven previstos de realitzar-se per la Festa Major al pavelló d’Inpacsa
que tindran lloc al Teatre.
És el cas dels concerts
les orquestres Maravella
i Selvatana, els concerts
dels Stay Homas i Manel
o l’espectacle infantil del
El Pot Petit Altres activitats com ara l’Emboirats
(el Cicle d’Hivern d’Espectacles Infantils que es
realitza a diferents espais
culturals la ciutat), aquesta 3a edició es realitzarà íntegrament al Teatre
(Bons temps camí a l’escola i El Pot Petit). També
propostes ajornades del
cicle de tardor (Per fi sol
amb Carles Sans, El pare

Teatre Municipal

de la núvia amb Joan
Pera i Dame du Cirque).
Aquesta darrera però, es
realitzarà en format online, a través del canal del
YouTube de la Paeria de
Balaguer.
En la programació
dels cicles hivern-primavera propostes com
l’òpera bufa, La Canterina
i les Joventuts Musicals
de Catalunya. Completen
l’apartat teatral de mitjà
format Alguns dies d’ahir,
un text de Jordi Casanovas amb Abel Folk i Míriam Iscla i La cabra o qui
és Sylvia? amb caps de
cartell com Jordi Bosch,
Emma Vilarasau i Jordi
Martínez.
Pel que fa a les propostes del cicle a Escena,
obres protagonitzades per
dones, Preses i la proposta de dansa Big Bounce
de la companyia Big Boin-

cers.
Finalment, en l’apartat musical, a més dels
ja citats, també hi ha espai per a la música per a
cobla, amb el tradicional
Concert de Reis amb la
Cobla Jovenívola i l’espai
de cançó d’autor, gràcies
a la col·laboració de la
ciutat de Balaguer amb
Barnasants, serà a càrrec
de Maria del Mar Bonet
premiada en la darrera
edició amb el premi Comte Jaume d’Urgell. Anirà
acompanyada d’un músic també present en la
primera col·laboració del
Teatre amb Barnasants,
Borja Penalba.

Les entrades només es
venen en format online,
a través del portal www.
entradesteatre.balaguer.cat

L’Associació Cultural Grup d’Art
4 porta al teatre l’opera còmica
“La Canterina” el 10 de gener
L’Associació cultural
Grup d’Art 4 de Balaguer,
que aquest any ha
complert els 25 anys de
la seva fundació, i com
a entitat associada a
Joventuts Musicals de
Catalunya i juntament
a m b l a Pa e r i a d e
Balaguer proposa una
òpera còmica en dos
actes del compositor
Franz Joseph Haydn : “La
Canterina“(1766) escrita
per Domenico Macchia
i amb el llibret adaptat
al català per Marcel
Pascual.
La companyia de
Teatre de les Comèdies
interpretarà aquesta
òpera al Teatre Municipal
de Balaguer el diumenge
10 de gener de 2021 a les
6 de la tarda.
Pensada com una
crítica a les interioritats

Cartell de l’obra

de l’òpera del s.
XVIII, La Canterina
és una caricatura de
la vanitat i l’ambició
dels protagonistes de
l’espectacle operístic.
Les entrades, al preu
de 10 euros, es poden
adquirir al Museu de
la Noguera des del 21
de desembre, al Teatre
Municipal de Balaguer,
una hora abans del
començament de
l’espectacle i també
al web: entradesteatre.
balaguer.cat.
Es tindran en compte
totes les normes que es
deriven de la prevenció
de la pandèmia: com
l’aforament limitat (al 50
%), ús de mascaretes, gel
hidroalcohòlic i distància
reglamentària.Espectacle
en català, està recomanat
per a partir de 12 anys.
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Les festes de Nadal amb activitats de
petit format pels més petits i joves

La Marató de TV3
també s’ha vist afectada
per la pandèmia del
Covid-19, ja que s’han
hagut de suspendre
moltes de les activitats
que des de les diferents
associacions i àmbits
s’havien pensat per
recaptar fons, aquest any
la causa és la Covid-19.
Balaguer ha continuat
amb la penjada d’estels
pel Passeig de l’Estació i
la Plaça Mercadal i en el

Una arribada i recepció
dels Reis Mags pel canal
de YouTube de la Paeria
per pugui seguir des de
les cases
Enguany hi ha moltes
activitats esperades per
les nenes i nens de Balaguer que no es podran
duur a terme a causa del
Covid-19, però des de la Paeria han pensat en opcions
alternatives pels més joves
de la casa que són els que
més gaudeixen d’aquestes
festes, coincidint amb les
seves vacances escolars.
A partir del dimarts dia
22 comença el Casal de
Nadal al Casal Lapallavacara que ofereix tres torns,
amb 40 places per torn,
oferint diversos tallers separats per franges d’edats.

Enguany La Marató de TV3 també
es veu afectada per la Covid-19
concert de la Maravella
al Teatre i al Caga soca
al Molí de l’Esquerrà,
del diumenge 20, s’ha
pogut col·laborar per la
causa. Altres poblacions
també han fet alguns
actes benèfics, així
com en petit format
des de clubs, escoles i
associacions han dut a
terme activitats en petit
format per poder lluitar
per aquesta causa que
toca a tots.

Reis Mags

Aquest casal substitueix al
saló Cosmolúdic. També
les llars d’infants municipals ofereixen les seves estades.
Per una altra banda, i
com ha novetat, el primer
concurs de Pessebres,
que tots els que estiguin
interessats en participar,
han de penjar un video de
30 segons a l’Instagram,

Lapallavacara oferirà un casal de Nadal

abans del dia 21. Una altra
novetat, el primer campionat de Fornite el 23 de desembre a Lapallavacara.
El dissabte 26, festivitats de Sant Esteve, es
podrà gaudir del concert
dels Stay Homas al Teatre,
que ja s’han exhaurit les
entrades i un concert a la
Basílica del Sant Crist a
càrrec de la pianista Marta
Mesalles, amb les millors
bandes sonores originals,
a partir de les 17.30 h. Pel
diumenge 3 de gener al
Teatre Municipal es podrà
veure l’espectacle familiar “Bons moments” de la
Companyia Filigranes.
Queda per confirmar
la ruta que faran els Reis
Mags per la ciutat, però
l’arribada es podrà seguir
des del canal de YouTube
de la Paeria.
En les activitats presencials, cal inscriure’s.

Els estels penjats a la Plaça Mercadal i al Passeig
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BREUS

Anuncis breus classificats
TREBALL

-----------------------------------SE OFRECE chica para
cuidar gente mayor
y para trabajos del
hogar. Disponibilidad
tardes y noches. Razón: 642301508. Con
referencias.
----------------------------------S’OFEREIX professora
nativa per fer classes
particulars d’anglès.
Classes de conversa,
en grups molt reduïts
o particulars. Raó telèfon: 650422582.
------------------------------------

IMMOBLES

----------------------------------PIS CÈNTRIC es ven,
amb calefacció, 4 habitacions, terrassa 25
m2, balcó, traster gran.
Bon veïnatge, a prop
de comerços, farmàcia, llar d’infants. Manteniment econòmic i al
dia. Raó: 652141122.
-----------------------------------

LLOGUER LOCAL comercial a Balaguer,
de 32 m2, al c/ Girona.
Instal·lació d’aigua i
llum. Amb porta d’alumini i també vidre i reixa. Raó tel: 973450555.
-----------------------------------A CAMARASA es
ven terreny a peu de
carretera. Terreny
rústic, amb reg, dos
parcel·les (aproximadament de 10.000
m 2 cada una). Raó
telèfons informació:
973446011-629725009
-----------------------------------ES TRASPASSA a Balaguer, botiga de roba
infantil, equipada i en
ple funcionament a Balaguer. Raó: 973450555.
----------------------------------ES LLOGA parcel·la
de quatre places de
pàrking amb les seves
portes d’accés corresponents, al carrer
Marc Comes. Raó:
669117026.
-----------------------------------

VARIS

----------------------------------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. . Raó:
676803205.
----------------------------------GRÀCIES pels llibres i
gràcies per confiar en
nosaltres en aquest difícil 2020. Seguim, oferint llibres a tothom,
per gaudir del que contenen: aventures, contes, mètodes, imatges,
viatges i tot un món per
descobrir. Comandes
al 665800356 i email:
salvallibres@gmail.
com Llibreia Salvallibres, carrer d’Avall, 38
de Balaguer.
-----------------------------------

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.

VENC DOSSIER de
premsa de la Fura dels
Baus i Los Rinos. Preu
NO negociable: 150 €.
Raó: 973586284 (Joan).
----------------------------------ES VEN CÀMERA Sony
Alpha 3000, mirorless.
Objectius (SEL 18-55 i
55-210). Amb motxilla
Hama. Preu: 325 euros.
Raó: 620817088.
-----------------------------------

MOTOR

----------------------------------ES VEN Scooter elèctric, 4 rodes per minusvàlids o persones
amb dificultat de mobilitat. Molt bon estat
i molt bon preu. Raó:
973445244.
----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per posar anuncis
en aquesta secció de
breus
classificats,
us podeu informar
adreçant-vos al telèfon 973448273 o visitar-nos a les nostres
oficines del carrer
Sant Lluís, 36-38 entresòl de Balaguer.
Informa’t sense compromís o visita el nostre 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 del 17 de desembre a les 8 de la tarda del 24 de desembre
MARCH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 24 de desembre
a les 8 de la tarda del 31 de desembre
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 31 de desembre
a les 8 de la tarda del 7 de gener
DOLSET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del del 7 de gener
a les 8 de la tarda del 14 de gener
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 15/11/2020.

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
“
07.40
“
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
“
15.23
“
17.30
“
17.53
“
18.00
“
19.15
“
09.20
SEU D’URGELL
16.50
“
13.35
SOLSONA
16.35
“
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 db.
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. + dg.
diumenge
dissabte
dl. a dv.
diari
diari
dl., dm., dj., dv.
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 15/11/2020.
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