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Sumari

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

En Portada
Nevada a Balaguer

 El dissabte 9 de gener, Balaguer es va despertar 
nevat a causa del temporal Filomena que ha afectat 
a tota la Península.
 Milers de balaguerines i balaguerins van sortir 
a gaudir de la neu per diferents indrets de la ciutat.
 La comarca també s’ha vist afectada per 
aquest temporal, i algunes carreteres s’han vist 
perjudicades. Des de la Paeria i el Consell Comarcal 
es vetlla per la seguretat en carrers i carreteres.
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#Josep Costa va presentar el seu llibre “Eixamplant l’esquerda” a Balaguer
Josep Costa és lletrat de l’administració pública i professor associat de teoria política a la Universitat Pompeu 
Fabra. Autor de diversos articles acadèmics i d’opinió sobre la diversitat cultural i nacional 

# Els Mossos alerten de diverses estafes relacionades amb la vacuna del Covid-19
S’aconsella desconfiar en tot moment de les peticions econòmiques establertes pels conductes habituals

>>BALAGUER
# Les vacances de Nadal han ofert diferents activitats pels menuts

Tot i la pandèmia, s’ha intentat oferir activitats segures durant el 
periode de les vacances escolars

# La Cavalcada de Reixos d’enguany s’ha pogut seguir de manera virtual
Van fer un recorregut per diferents carrers de la ciutat per saludar

# Acord de l’Ajuntament de Térmens i FGC per suprimir el pas a nivell
També s’acceptar reduir l’alçada al mínim del pas superior sobre la via 
a la carretera C-13

 # Una cervesa prehistòrica ofereix la seva vessant benèfica
S’ha fet una tirada limitada d’ampolles d’aquesta cervesa tan espe-
cial, i el seu preu íntegre s’ha donat a la Marató d’enguany

# Fi de la campanya de recollida de joguines de Creu Roja
Cada any Creu Roja Joventut duu a terme la campanya “Els seus 
drets en joc” del projecte La Joguina Educativa a tot el territori català 

# La vacuna ja ha arribat a les residències de la ciutat
En els propers dies també s’administrarà la vacuna als professionals 
del CAP i també als usuaris de les Llar-Residència de l’Estel

>>COMARCA
# Curs de prevenció i detecció d’assetjament juvenil adreçat a joves migrats sols

L’objectiu d’aquest curs va ser informar, conscienciar i prevenir sobre els comportaments agressius i violents 
en les relacions humanes, a través d’una metodologia experimental amb dinàmiques de grup

# L’oficina Jove va convocar un concurs de Nadal a la Noguera a les xarxes
Es tractava de seguir el perfil d’Instagram de l’Oficina Jove (@ojnoguera) i pujar fotografies a la xarxa

>>CULTURA/OCI
# L’esportista Núria Codina ha creat un repte personal solidari a favor de la Marató d’enguany

Un projecte personal, que incloïa fer 100 pujades a Montalegre, fent una donació cada cop que hi pugés. Va 
començar fent de dos a tres pujades per setmana a l’ermita

#  El temporal Filomena sorprèn a la ciutat de Balaguer amb una nevada
Milers de balaguerines i balaguerins van sortir a gaudir de la neu per diferents indrets de la ciutat.

# Les residencies i l’hospital han estat decorats amb postal de Nadal
Hi van participar la Residència Sant Domènec, Santa Maria i Comtes 
d’Urgell més l’Hospital Hestia, amb un total de 135 postals nadalenques

# Els comerciant de l’ACB tanquen la campanya de Nadal
El sorteig dels 3000 euros en vals per comprar o consumir en els 
establiments adherits es farà el proper dimarts 19 de gener
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Les vacances escolars de Nadal han ofert 
diferents activitats pels més menuts

 Les vacances escolars 
que van començar el pas-
sat 22 de desembre, han 
estat cobertes d’activitats 
pels més menuts, activitats 
pensades per les àrees de 
Joventut i Ensenyament de 
la Paeria de Balaguer. 
 La primera activitat va 
ser el diumenge 20 de de-
sembre al Pavelló Molí de 
l’Esquerrà, el Caga Soca, 
on els més petits van poder 
cagar una soca que els va 
portar un regalet i també 
van poder gaudir d’un es-
pectacle teatral “Safari” a 
càrrec de la Cia, La Baldufa. 
L’aforament estava limitat 
i per assistir calia reserva 
prèvia. L’entrada tenia un 
preu d’un euro. A l’entrar hi 
havia instal·lada una guar-
diola solidària en benefici 
de La Marató de TV3.
 El casal de Nadal va 
començar el dimarts 22 de 
desembre i oferia tres fran-
jes, una franja per setmana, 
amb 40 inscrits per franja. 
El casal estava dividit en 
grups per edats i les acti-
vitats eren molt diverses, 

algunes de les que es van 
fer eren les més exitoses al 
Cosmolúdic. Tallers pensats 
per diferents edats i que do-
nava un servei a pares que 
treballaven mentre els seus 
fills es divertien. Hi va haver 
èxit d’inscrits en cada torn, 
que va acabar el 5 de gener 
. Per altra banda les llars 
d’infants municipals també 
van oferir estades pels més 
petits, durant el període de 
vacances escolars.
 Una altra de les acti-
vitats destacades durant 
les festes de Nadal, va ser 
l’espectacle familiar, “Bons 
moments” de la Companyia 
Filigranes, el diumenge dia 
3 de gener al  Teatre Munici-

pal, on també calia inscrip-
ció prèvia i que va omplir el 
teatre amb famílies que van 
gaudir d’un espectacle de 
pallassos i màgia.
 Una de les altres nove-
tats ha estat el 1r Concurs 
de Pessebres. Els interes-
sats en participar-hi havien 
de fer un vídeo amb una 
durada màxim a de 30 se-
gons. En el vídeo s’hi havia 
de veure tot el pessebre i 
s’havia de publicar a Ins-
tagram amb el hashtag 
#pessebrebalaguer i eti-
quetar @Balaguerjove. Es 
van valorar diferents as-
pectes com el format i la 
creativitat del pessebre. El 
passat 21 de desembre, es 
va fer entrega de premis, 
als tres millors pessebres 
d’un total de 46 pessebres 
presentats. Els premis van 
ser una Nintendo Switch, 
una tauleta Samsung i un 
altaveu JBL. Una activitat 
que s’havia fet fa molts anys 
a Balaguer, i pel seu format, 
totalment compatible amb 
la pandèmia, en poder-hi 
participat tothom des de 
casa, i que ha tingut molt 
bona resposta de la gent i 
que es continuarà de cara 
al proper Nadal.

Entrega primer premi del 1r Concurs de pessebres

Tot i la pandèmia, s’ha 
intentat oferir activitats 
segures durant el
període de les vacances 
escolars

Caga soca al Molí de l’Esquerrà

 Els Reis Mags van 
arribar d’Orient el passat 
dimarts 5 de gener per 
fer arribar a tothom 
els regals demanats. 
Enguany es va viure la 
cavalcada d’una manera 
molt diferent ja que la 
pandèmia no va permetre 
que la gent sortís als 
carrers a rebre a Ses 
Magestats i saludar-los 
de ben a prop. A Balaguer 
com a molt altres llocs, 
es va seguir la nit de 
Reixos de forma virtual, 
així com també des dels 
balcons.
 L’arr ibada va  ser 
a l  M o n e s t i r  d e  l e s 
Franqueses després de 
que el personatge Polsim 
els obrís les portes. 
Melcior, Gaspar i Baltasar 
van fer tot seguit un 
recorregut caminant per 
la Muralla, acompanyats 
per les tres patgesses, 
Albaflor, Dolldargent i 
Ditsdeseda i guiats per 
la llum de l’Estel d’Orient 

Enguany la Cavalcada de Reixos 
s’ha pogut seguir de manera 
virtual amb recorregut alternatiu

Arribada a les Franqueses de Ses Magestats

que estava situat sobre 
Santa Maria.
 Entre el recorregut, 
van arribar al Teatre 
Municipal per fer els 
parlaments i salutacions 
a totes aquelles nenes 
i nens que els estaven 
veient des del canal de 
YouTube de la Paeria. 
Acte  segui t  van fer 
u n  r e c o r r e g u t  a m b 
vehicles, per poder fer-
ho d’una forma més 
lleugera i poder passar 
pel màxim de barris i 
carrers de la ciutat per 
tal que les famílies els 
poguessin veure des de 
balcons i finestres de 
les seves cases i evitar 
aglomeracions.

El Casal de Nadal va substituir el parc Cosmolúdic 
que no es podia celebrar aquest any

Els Reixos van fer un 
recorregut per
diferents carrers de la 
ciutat per saludar des 
dels balcons a la gent
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Josep Costa va presentar el seu llibre 
“Eixamplant l’esquerda” a Balaguer
 El passat 22 de desem-
bre, la sala d’actes de la Pa-
eria de Balaguer va acollir la 
presentació d’”Eixamplant 
l’esquerda”, el darrer llibre 
de Josep Costa, jurista i 
vicepresident primer del 
Parlament.
 L’obra fa balanç d’aques-
ta legislatura, des de la 
no restitució del president 
Carles Puigdemont i de la 
resta del govern legítim fins 
a la incapacitat per consen-
suar una resposta unitària 
a la sentència del Tribunal 
Suprem sobre els presos 
polítics.
 De cara al futur, Costa 
planteja la dicotomia entre 
“persistir o esperar” i asse-
nyala les properes eleccions 
com un doble plebiscit: en 
primer lloc, per refermar la 
majoria independentista al 
Parlament, i en segon lloc, 

per escollir quina estratègia 
prefereix el sobiranisme.
 L’acte, que calia cita 
prèvia, va estar presentat 
per Marc Solanes, coordi-
nador comarcal de Junts 
per Catalunya a la Noguera, 
i va acabar amb un col·loqui 
amb la participació dels 
assistents.

 Josep Costa és lletrat 
de l’administració pública 
i professor associat de teo-
ria política a la Universitat 
Pompeu Fabra. Autor de 
diversos articles acadèmics 
i d’opinió sobre la diversitat 
cultural i nacional en de-
mocràcies liberals i sobre 
processos d’independència.

Presentació del llibre a la sala d’actes de la Paeria

 E l s  M o s s o s 
d’Esquadra han alertat 
sobre presumptes estafes 
relacionades amb la 
vacuna de la Covid19.
 Segons informen 
des de la Comissaria de 
Mossos d’Esquadra de la 
Balaguer, la presumpta 
e s t a f a  e s  p r o d u e i x 
amb una trucada a les 
residències geriàtriques 
demanant un ingrés 
immediat  per  poder 
rebre el lliurament de 
vacunes o el material 
EPI. Els estafadors es fan 
passar pel Departament 
de Salut o un centre de 
vacunació i acostumen a 
telefonar quan saben que 
el responsable del centre 
no hi és per pressionar. 
E n  a l g u n s  c a s o s 
s’amenaça al treballador 
o representant de la 

Els Mossos d’Esquadra alerten 
de vàries estafes relacionades 
amb la vacuna del Covid-19

Cartell informatiu

residència en sancionar 
econòmicament i negar 
el lliurament del material 
en el cas que no es faci el 
pagament. Habitualment 
els estafadors mencionen 
noms dels directius de 
la institució per donar 
credibilitat a la trucada.
 E l s  M o s s o s 
aconsellen a desconfiar 
en tot moment de les 
peticions econòmiques 
diferents establertes pels 
conductes habituals, 
n o  f e r  i n g r e s s o s  o 
transferències sense 
e l  v i s t i p l a u  d e l s 
r e s p o n s a b l e s  d e l s 
c e n t r e s ,  n o  d o n a r 
credibilitat a amenaces o 
urgències que impliquen 
pagaments urgents no 
justificats i  verificar 
sempre la informació en 
cas de dubte.

Les residències i l’Hospital de Balaguer 
han estat decorats amb postals de Nadal

 La campanya institucio-
nal de Càritas per aquestes 
festes tenia el lema: “Bon 
Nadal? Bon Nadal, però per 
a tothom“. Des de Càritas 
Balaguer, han volgut dur 
a terme aquesta campa-

nya, hi han volgut estar-hi 
presents, decorant les re-
sidències de Gent Gran i 
l’Hospital de Balaguer amb 
postals nadalenques pels 
seus usuaris.
 Hi van participar la 

Residència Sant Domè-
nec, Santa Maria i Comtes 
d’Urgell més l’Hospital 
Hestia, on s’hi van portar 
un total de 135 postals 
nadalenques realitzades 
pels alumnes del Reforç 
Educatiu i UEC del centre 
més els seus voluntaris, i 
la col·laboració de l’Escola 
Pia, l’Institut Ciutat de Ba-
laguer i el centre d’educa-
ció especial Esperança de 
Lleida.
 Aquesta activitat ha fet 
que el Nadal entri a totes 
les residències i hospitals 
de la ciutat de Balaguer  in-
tentant guanyar somriures 
i acompanyar-los durant 
aquests dies amb la il·lusió 
dels nens i nenes que han 
fet les postals nadalen-
ques.

Postals fetes pels alumnes de Reforç Educatiu i UEC
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Els comerciants de l’ACB tanquen amb 
satisfacció la campanya de Nadal

Comerç del carrer Barcelona

El sorteig tindrà lloc dimarts 19 de gener a la tarda i 
s’avisarà a partir de dilluns als guanyadors dels vals

 “Aquest Nadal tots su-
mem!” era l’eslògan de la 
campanya, que l’Associació 

de Comerç ACB i  el Gremi 
de Restauració de Balaguer 
havien pensat per aquestes 

festes, unint-se per donar su-
port als sectors més afectats 
a causa de la  crisi sanitària 
i més en concret, la restaura-
ció.  
 L’objectiu era potenciar 
un cop més el comerç i 
restauració de proximitat. 
El sorteig dels 3.000 euros 
en vals, per comprar o 
consumir en els establiments 
adherits a la campanya, 
es farà entre totes les 
compres i consumicions 
d’establiments ACB, bars, 
cafeteries i restaurants 
adherits, realitzades del 4 de 
desembre fins el 6 de gener  
2021. El dimarts 19 de gener 
a la tarda, es farà el sorteig i 
a partir del següent dilluns 
s’anirà avisant als afortunats.
 Aquest any més que 
mai, s’ha demanat ajudar al 

Campanya Nadal comerciants ACB

comerç local i donar-li vida. 
La campanya d’enguany 
ha estat diferent degut a la 
pandèmia, que ha canviat 
la forma de comprar i els 
establiments s’han hagut 
d’adaptar a les mesures 
sanitàries demanades per 
poder oferir la màxima 
tranquil · l i tat  als  seus 
compradors. Un esforç que 
han fet els negocis per poder 
aguantar i donar el màxim de 
servei als seus clients.

 Els establiments adherits 
a l’Associació ACB han lluitat 
contra aquesta situació 
actual, que ha fet tancar 
establiments del sector de 
la restauració i els comerços 
han hagut de controlar els 
aforaments i també lluitar 
contra les ventes per internet. 
Uns moments difícils i que 
toca fer costat als nostres 
establiments, serveis i el petit 
comerç i de proximitat tant 
necessari per tenir una ciutat 
viva i amb futur.
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Curs de prevenció i detecció d’assetjament 
juvenil adreçat a joves migrats sols
 Des dels Serveis Soci-
als del Consell Comarcal 
de la Noguera, a través 
del Pla d’Inclusió Socials 
i els Dinamitzadors Juve-
nils de la Noguera, es va 
organitzar un Taller d’As-
setjament Juvenil adre-
çat als joves del centre 
Antares de Vilanova de 
Meià.
 Aquest taller va ser 
impartit per professio-
nals d’ASPID, i va tenir 
una durada de 6 hores, 
distribuïdes en tres sessi-
ons de 2 hores, els dime-
cres 2, 9 i 16 del passat 
mes de desembre.
 L’objectiu d’aquest 
curs va ser informar, 
conscienciar i prevenir 
sobre els comportaments 
agressius i violents en les 

relacions humanes, en 
àmbits diferents, a través 
d’una metodologia expe-
rimental amb dinàmiques 
de grup.  
 Un total de 25 joves, 
d’entre 16 i 18 anys i de 
diverses procedències 

van assistir a les diferents 
sessions, en les quals van 
participar de manera acti-
va, i van valorar molt po-
sitivament l’experiència 
que els ha permès treba-
llar l’autoconeixement i 
la gestió d’emocions.

Taller d’Assetjament Juvenil

 L’Oficina Jove del 
Consell Comarcal de 
la Noguera va posar en 
marxa a finals de desem-
bre i fins al proper 31 de 
gener un nou curs en lí-
nia que conté tots els co-
neixements necessaris 
bàsics per treballar en 
un menjador escolar.
 La formació que es fa 
telemàtica, ja que degut 
a la pandèmia s’han dei-
xat de fer qualsevol tipus 
de formacions presenci-
als, està dirigida als i les 
joves de la comarca de la 
Noguera, té una durada 
de 45 hores i inclou un 
paquet de fins a tres cur-
sos diferents, correspo-
nents als de manipulació 
d’aliments, animador/a 
de menjador escolar i al-
lèrgies alimentàries. 
 Un altre dels atrac-

L’Oficina Jove  organitza un 
curs en línia per treballar en 
un menjador escolar

tius del curs “pack men-
jador escolar”, impartit 
per la Fundació Verge 
Blanca de Lleida, és el 
preu per apuntar-s’hi, 
de 50 euros, finançat per 
l’Oficina Jove de la No-
guera.
 La primera edició 
d’aquest nou curs en lí-
nia va tancar amb èxit el 
termini d’inscripcions, 
amb totes les places 
previstes cobertes, sent 
una bona oportunitat de 
formar-se pels joves de la 
comarca. 

Captura inici del primer curs

Els tres cursos són: 
Manipulador d’aliments, 
al·lèrgies escolars i 
animador/a de
menjador  

L’Oficina Jove va convocar un concurs de 
Nadal a la Noguera a les xarxes 

 L’Oficina Jove del Con-
sell Comarcal de la Noguera 
va posar en marxa a finals 
de desembre un concurs 
fotogràfic a la xarxa social 
d’Instagram relacionat amb 
les festes de Nadal a la 
comarca. El concurs #na-
dalnoguera va sorgir amb 

la voluntat de fomentar la 
participació, la creativitat i 
els valors socials dels i les 
joves de la comarca. La ini-
ciativa consistia en penjar 
instantànies a la xarxa on 
es mostrava com es viuen 
les festes nadalenques a 
la Noguera, així com tam-

bé paisatges o situacions 
vinculades als dies de Na-
dal a la comarca. El jurat 
del concurs han estat els 
usuaris i les usuàries de la 
xarxa Instagram, que han 
votat la fotografia que més 
els agrada. La instantània 
amb més “m’agrada” serà 
la guanyadora i rebrà una 
càmera esportiva i uns au-
riculars sense fil.
 Les fotos que es podien 
presentar fins el passat 7 
de gener, i han sigut un re-
cull de fotos molt maques 
del Nadal a la Noguera. El 
concurs ha tingut una alta 
participació. De les fotos 
prsentades, cal destacar les 
dos fotos més votades, amb 
els hastag nadalnoguera, 
el primer premi és per a @
shine_in_the_stars2020 i el 
segon premi per @avinielles.

Foto guanyadora del concurs

La família

Pejuan Alcobé
volem agraïr a tot el personal de la

residència Sant Domènec de Balaguer,

la cura i el tracte que va rebre el nostre estimat

Francisco Pejuan Alcobé
fins a l’últim moment dels seus dies.

Moltes gràcies
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Acord de l’Ajuntament de Térmens i FGC 
per suprimir el pas a nivell a la C-13

Reunió informativa del projecte

També s’ha acceptat reduir l’alçada al mínin del pas 
superior sobre la via a la carretera C-13

 Finalment l’Ajuntament 
de Térmens i Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya, 
han arribat un acord per 

suprimir el pas a nivell de la 
carretera C-13 al seu pas per 
Térmens. FGC ha acceptat 
les modificacions de millora 

del projecte de supressió 
dels passos a nivell de la 
línia ferroviària Lleida-La 
Pobla a Térmens proposa-
des pel seu Ajuntament. 
Així doncs, FGC incorporarà 
un nou vial d’accés al muni-
cipi sobre l’antic traçat del 
ferrocarril de “La Sucrera” 
que connecta directament 
amb Menàrguens i que per-
metrà desviar l’actual volum 
de trànsit de pas que ha 
de travessar el centre neu-
ràlgic, descongestionant 
els carrers Estació, Bellvís 
i Sucrera, augmentant la 
seguretat viària en aquesta 
zona. Després que fossin 
rebutjades les primeres 
al·legacions al projecte, 
l’Ajuntament ha condicio-
nat la supressió del pas a 
nivell de la C-13 a la cons-
trucció d’aquest nou vial. 

 Seró Espai Transmis-
sor i Cerveses Ponent han 
fet una col·laboració atí-
pica per produir una cer-
vesa artesana inspirada 
en el passat. El productor 
sembra amb tècniques 
i eines neolítiques.  La 
cervesa que en resulta, la 
ZIGA-ZAGA (en referència 

Una cervesa prehistòrica ofereix 
la seva vessant benèfica

Producció limitada per fer una col·laboració

als motius gravats en les 
estàtues-menhir neolíti-
ques de Seró). S’ha fet 
una tirada limitada d’am-
polles d’aquesta cervesa 
tan especial, i el seu preu 
íntegre s’ha donat a la 
Marató d’enguany dedi-
cada a la lluita contra la 
COVID-19.
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. 
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes 
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom 
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

 La  vacuna  ja  ha  ar-
ribat. L’empresa belga 
que fabrica la vacuna 
que el govern d’Espanya 
ha decidit que  serà  la  
que  ens  traurà  de  la 
misèria  ja  ha  començat  
a  plantejar  problemes  
de subministrament.  El  
dubte  és,  com sol  ser  
habitual, quan  es  posa-
rà  en marxa  de  debò  
un programa realista de 
vacunacions. De mo-
ment, a quatre de gener, 
el procés de vacunació 
de la població no arriba 
al 10% del que s‘havia 
previst. Només les co-
munitats autònomes de 
Galícia i Navarra van  per  
un  50% de  les  previsi-
ons  inicials. La  resta,  de  
mitjana,  no  arribem  al 
10%. Si seguim a aquest 
ritme, la pandèmia no 
ens la traiem del damunt 
abans de dos anys.
 El retard i mala gestió 
del procés de vacunes és 
responsabilitat del go-
vern central encara que, 
com el govern dels trile-
ros sol fer darrerament, 
tirarà les culpes cap a 
les comunitats autòno-
mes i fins i tot tenen la 
cara dura de donar les 
culpes a la població en 
general. El ministre res-
ponsable, Salvador  Illa,  
ja ha  fugit amb  la  in-
tenció  de col·locar-se en  
un  altre  lloc  més cò-
mode. El filòsof respon-
sable de que Espanya 
tingui el rècord mundial 
d’incompetència i mala 
gestió del COVID ara  ve  
a  Catalunya. Pobres  de 
nosaltres.  Tenim un  risc  
molt  gran  de que  el  re-
sultat  de  les eleccions 

Vacunes i eleccions
Joan V. Sampedro Cortés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

l’afavoreixi  i desmane-
gui les  tres  o  quatre  
coses  que aquí,  malgrat  
un  govern d’incompe-
tents que  ens  martiritza  
incansable  des  de  fa  
tres  o  quatre  anys, fun-
cionen  més  o menys bé. 
L’Institut Nacional d’Es-
tadística, que és l’orga-
nisme estatal que fa el 
cens de població, afirma 
que el nombre de morts 
pel COVID-19 és superi-
or a 78.000 persones, al 
temps que el govern dels 
trileros afirma que no 
passen de 42.000. D’al-
tra banda, l’associació 
d’empresaris funeraris 
posa una xifra de 78.000. 
Però tenim una altra xi-
fra que és inqüestiona-
ble: durant l’any 2020 
han mort 70.000 perso-
nes ancianes més que al 
2019. El govern dels tri-
leros diu que ja tenim a 
España una mica més de 
700.000 vacunes. M’agra-
daria molt saber on són, 
perquè inoculades a la 
gent, no. Tindrem elec-
cions a Catalunya el dia 
dels enamorats. Aconse-
llo, un cop més, i malgrat 
que el dia invita a fer-ho, 
no votar amb el cor, sinó 
amb el cap.

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

 I tornant a parlar de 
la incertesa que crea un 
galimaties del volum i 
tamany que en tot “l’Es-
tado” s’ha creat, i ens 
volen fer viure en ell. Per 
consolar-nos ara tornen 
a donar-nos la salvació 
en forma de vacuna que 
sense més explicacions 
pot tenir la d’aigua be-
neïda, i potser menys. Jo 
no em crec que aquesta 
colla que diu que treba-
llen a tot drap per nosal-
tres ho fan una miqueta 
menys, només cal veure 
el merder que han armat 
amb els horaris sense 
peus ni cap, es podria 
dir en forma de pregun-
ta, perquè ho varen ac-
ceptar? Si això sembla 
“l’Estado” de les 52 auto-
nomies i no de les disset 
que diuen que som. I el 
camarada Sánchez els hi 
va encolomar la patata 
no calenta, sinó cremant. 
El desitjat protagonisme 
ara el tradueixen en totes 
i cadascuna de les mesu-
res que prenen. El poble 
les pateix i no cal parlar 
de la vergonya, perquè 
ells no en tenen; són po-
lítics.
 Tots juguen amb el 
factor por. Amb corbes 
ascendents i descen-

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

dents que ja ningú en fa 
cas. Amb el que passa 
a altres nacions veïnes i 
més importants, però no 
diuen que ens dupliquen 
en població. I nosaltres 
obeïm per civisme i per-
què sabem que l’Estat 
d’Alarma dona al Gobier-
no el poder tirar pel mig 
sempre que ho cregui 
oportú.
 Ara perquè és dis-
sabte, i ara perquè hi ha 
pont, creuen que donen 
un respir als comerciants 
per poder fer calaix. I no 
es volen donar compte 
que amb la quantitat de 
pagaments que tothom 
tenim, i més els que trac-
ten amb el públic possi-
ble consumidor. Aquest 
aire (?) rebut, serà sols 
per dos minuts més de 
vida comercial. Després 
vindrà: Lloguer, Es tras-
passa, o “Se vende”. 
Al dia d’avui, farà qua-
si una mesada que ens 
parlen de la vacuna, que 
s’ha de tenir l’esperança 
que pugui ser una solu-
ció, i ja es veurà fins on. 
 La incertesa continua 
planejant damunt dels 
nostres caps, però ens 
ha de consolar pensar 
que des del moment que 
naixem fins que morim 

no deixem de moure’ns 
dins una incertesa. És 
una incertesa pensar 
en la llargada de la 
nostra vida en el pas 
que tindrà en aquest 
món. Si tindrem salut 
o no. Si els fills seran 
un cau de problemes 
o de satisfaccions. Si 
els records ens dona-
ran consol, o si per una 
malaltia els perdrem. 
I si aquell doloret tan 
suportable, és la senyal 
d’un càncer que ens 
matarà. Menys mal que 
aquests interrogants 
no venen junts, doncs 
serien motius per aca-
bar “lelos”. En fi, som 
com una fulla que mai 
pot precisar quan cau-
rà i perquè. Si no hi 
pensàvem gaire, ara 
aquesta desconeguda 
dita Covi-19 ens hi fa 
pensar.
 Parlem d’una altra 
cosa. Sembla estrany 
que amb els mitjans 
que tenim no es contro-
li a certs individus que 
vénen el que no es pot 
vendre prop de les por-
tes dels col·legis. Sem-
pre he dit que aquest 
permisivisme el paga-
rem car més aviat que 
tard. I els pares són els 
primers o segons, que 
saben que tot no va bé. 
Tan tanoques no po-
dem imaginar que ho 
siguin.
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 L’odissea d’un jove que 
va arriscar la seva vida 
per un futur millor. Em dic 
Ousman Umar. Sé que vaig 
néixer un dimarts, no sé de 
quin mes ni de quin any, 
perquè això a la meva tribu 
tant se val. Vaig créixer a 
la sabana africana. Tenia 
una vida feliç i senzilla, fins 
que un dia, mentre jugava, 
vaig veure un avió al cel. 
Des d’aquell moment vaig 
voler ser pilot, enginyer, 
tot menys negre. a curio-
sitat per conèixer el món 
em va empènyer a iniciar 
un viatge sense retorn cap 
al País dels Blancs. Quan 
tenia tretze anys vaig tra-
vessar el Sàhara a peu, el 
mar en patera i vaig veure 
morir pel camí la majoria 
dels meus companys de 
viatge. Al cap de quatre 
anys vaig arribar finalment 
a Espanya i, després de 
passar uns quants mesos 
dormint al carrer, una famí-
lia em va acollir. La primera 
nit que vaig dormir a casa 
seva, tot i les comoditats i 
el benestar que sentia, vaig 
plorar com un nen. Per què 
havia patit tant? Per què 
tanta lluita? Què havia fet 
malament? Explica aques-
ta història, perquè no n’hi 
hagi més.

 La Mafalda té nou 
anys i una única certesa: 
en sis mesos deixarà de 
veure-hi del tot. La dis-
tància a la qual divisa el 
cirerer de la seva escola 
serà la unitat de mesura 
de la seva pèrdua de vi-
sió. Cada dia que passa 
hi ha d’estar més a prop, 
per contemplar-lo bé. 
És per això que apunta 
en una llibreta les co-
ses que li agradaria fer 
abans no sigui massa 
tard: comptar les estre-
lles que il·luminen la nit, 
jugar a futbol, pujar al ci-
rerer... Però amb l’ajuda 
de la família i els amics 
descobrirà que les co-
ses essencials no cal 
veure-les per sentir-les. 
Només així podrà deixar 
enrere la ràbia i la por, 
per encarar el seu destí 
sense haver de renunci-
ar a res.
 El llibre és una lec-
tura preciosa i positiva, 
plena de inocència i co-
ratge. El fet que la pro-
tagonista sigui la narra-
dora, fa que empatitzem 
amb ella des de l’inici i 
entenguem la seva por 
i els seus pensaments, 
i com aforntar un futur 
incert.
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Viatge al país dels 
blancs
Autor: Ousman Umar
Gènere: Novel·la

 La senyora Teixó és 
molt vella. Ha vist moltes 
coses. La seva casa és al 
peu d’una petita munta-
nya. Tots els diumenges 
agafa el senderó del fons 
del jardí i camina fins a 
arribar al cim. Pel camí, 
cull bolets, ajuda els seus 
amics i, a vegades, troba 
companyia... Una història 
que ens convida a gaudir 
de les alegries senzilles del 
nostre dia a dia i que ens 
ensenya la importància 
de prendre’s el temps per 
a gaudir-les. Una oda a la 
resiliència i a la transmis-
sió del coneixement entre 
generacions. Un llibre, ple 
d’afecte i significat, que pot 
llegir-se una vegada i una 
altra, sense esgotar mai les 
seves possibilitats.
 Les imatges són netes, 
delicades i de tons suaus, 
descriuen tota l’excursió 
a través del bosc fins a ar-
ribar al cim. I ho fa jugant 
amb diferents plans i com-
posicions, alternant do-
bles pàgines que mostren 
una visió general dels dos 
excursionistes, aquests 
canvis donen el ritme i la 
sensació d’avançar, sem-
pre endavant, però sense 
pressa, aturant-nos a con-
templar el camí i gaudir-ne.

La distància fins al 
cirerer
Autor: Paola Peretti
Gènere: Novel·la

El Camí de la muntanya
Autor: Marianne Dubuc
Gènere: Infantil (+4)

Un altre primer dia

El poble era desert aquest matí.
Divagacions i tombs,
sense cap nord fixat al pensament.
És dia u i són de nou les dos,
al pas que fa per segon cop enguany
la busca de les hores del rellotge.
Esquerp el fred, abriga solituds.
Pensar vol dir remoure les raons
buscant la veritat a cada pas.
Entomo amb displicència les misèries
i criden els meus ulls, el riu, el cel,
la gent a dins les llars, la condició
inhòspita i fatal dels que no estimen.
Parats al cable que travessa el riu,
em sobten els coloms afilerats.
Són l’ample paradigma de la pau,
aquella que, si fos que tot fos just,
podríem construir ara mateix.
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 N ú r i a  C o d i n a , 
amant de l’esport, es 
va proposar a principis 
d e l  2 0 2 0  u n  r e p t e 
esportiu solidari.  Un 
projecte personal, que 
incloïa fer 100 pujades 
a Montalegre, fent una 
donació cada cop que hi 
pujés. Va començar fent 
de dos a tres pujades per 
setmana a l’ermita de 
Montalegre.
 Amb l’arribada de 
la pandèmia i el confi-
nament no podia dur a 
terme el seu repte, però 
quan es va poder sortir 
altre cop, la Núria ho va 
reemprendre fent de 8 a 
9 pujades per setmana 
i recuperar la mitja que 
s’havia proposat.
 Donant dos euros 
per cada pujada a Mon-
talegre, amb l’objectiu 
d’arribar als 1000 euros. 

L’esportista Núria Codina ha 
creat un repte personal solidari 
a favor de La Marató d’enguany

Núria Codina

El repte: Migranodearena 
Projecte 100 Montale-
gres, donarà la seva re-
captació a La Marató del 
2020 a favor del Covid-19.
 Una manera d’as-
solir aquest repte, era 
compartir a les xarxes 
els seu propòsit i fer-ho 
arribar al màxim de gent 
perquè es sumessin amb 
aquesta gran iniciativa. 
La prova final va ser el 
passat 31 de desembre 
i la Núria demanava la 
col·laboració als seus 
familiars, amics, com-
panys i tots aquells que 
alguna vegada havien 
fet aquesta ermita (ja fos 
caminant, corrent, amb 
bici...) o els que cregues-
sin amb aquest projecte, 
fer un petit donatiu a la 
causa i al mateix temps 
gaudint de l’esport, la 
natura i la comarca.

Iter5 aposta per un format mixt entre
curses presencials i virtuals pel 2021
 Iter5 va celebrar a finals 
de desembre una trobada vir-
tual amb una vintena dels or-
ganitzadors de les curses po-
pulars de Ponent, una reunió 
durant la qual es va presentar 
dos projectes que impulsarà 
en breu i que serviran per ga-
rantir el futur d’aquests pro-
ves sigui quin sigui el context 
sanitari que ens envolti.
 D’una banda, l’anome-
nada Lliga Ponent Híbrida, 
una iniciativa tan amb curses 
virtuals com presencials. Per 
participar-hi serà imprescin-
dible haver formalitzat la ins-
cripció a través del formulari.
 La segona iniciativa, a 
través de l’aplicació Run Live 
13_5, que publicarà el resultat 

en directe al núvol, permetent 
que es pugui consultar ins-
tantàniament la classificació 
només trepitjar la meta. Si el 
corredor opta per córrer sen-

Cursa de l’Oli de Borges Blanques del 2020

se el mòbil, també tindrà la 
possibilitat de pujar el GPX 
del seu rellotge amb posterio-
ritat per tal de sortir a la clas-
sificació.

El temporal Filomena sorprèn a la ciutat 
de Balaguer amb una nevada 

 El dissabte 9 de gener, 
Balaguer es va despertar 
nevat a causa del temporal 
Filomena que ha afectat a 
tota la Península.
 Milers de balaguerines 
i balaguerins van sortir a 
gaudir de la neu per diferents 
indrets de la ciutat.
 La comarca també s’ha 
vist afectada pel temporal, 
i algunes carreteres s’han 
vist perjudicades. Des de la 
Paeria i el Consell Comarcal 
es vetlla per la seguretat en 
carrers i carreteres.El Parc de la Transsegre
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Recollida de joguines Creu Roja Joventut

Creu Roja Joventut agraeix als establiments i ciutadans 
la seva col·laboració un any més en ajudar en la 
campanya de Nadal 

 Cada any Creu Roja 
Joventut duu a terme la 
campanya “Els seus drets 

en joc” del projecte La Jo-
guina Educativa a tot el ter-
ritori català amb la finalitat 

de poder garantir joguines 
noves, no sexistes, no bèl-
liques i cooperatives als in-
fants que es troben en una 
situació de vulnerabilitat. 
Aquesta campanya 2020/21 
Creu Roja a La noguera 
ha atès a 52 famílies amb 
un total de 102 infants, 3 
d’elles derivades pels ser-
veis socials comarcals i la 
resta ateses per Creu Roja.
 S’han recollit 25 jo-
guines noves, cobrint la 
compra de joguines neces-
sàries destinant una part 
econòmica del conveni  
d’atenció als més vulne-
rables que tenim amb la 
Paeria de Balaguer.
 La pandèmia ha afectat 
a gran part de la població 
catalana, incrementant la 
demanda de sol·licituds de 
joguines. 

  El Departament de 
Saliut ja ha fet arribar 
la vacuna a la ciutat, i 
els  residents de les 
residències geriàtriques 
de la ciutat de Balaguer 
ja han rebut la primera 
dosis.
 En els propers dies 
també s’administrarà la 

La vacuna ja ha arribat a les 
residències de la ciutat

Vacunació a les residències de Balaguer

vacuna contra el Covid-19 
als professionals del CAP 
i també als usuaris de les 
Llar-Residència de l’Estel.
 L e s  r e s i d è n c i e s 
geriàtriques de Balaguer 
han patit un alt contagi 
durant  els  di ferents 
m e s o s  q u e  d u r a  l a 
pandèmia.

Fi de la campanya de recollida de joguines 
de Creu Roja “Els seus drets en joc”
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Anuncis breus classificats
TREBALL 
------------------------------------
S’OFEREIX professora 
nativa per fer classes 
particulars d’anglès. 
Classes de conversa, 
en grups molt reduïts 
o particulars. Raó te-
lèfon: 650422582.
------------------------------------

IMMOBLES
-----------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa. Total-
ment equipat: amb 
mobles i també elec-
trodomèstics. Llar de 
foc, aire condicionat i 
bomba de calor. Raó 
telèfons de contcate: 
639920281-973447752.
-----------------------------------

LLOGUER LOCAL co-
mercial a Balaguer, 
de 32 m2, al c/ Girona. 
Instal·lació d’aigua i 
llum. Amb porta d’alu-
mini i també vidre i rei-
xa. Raó tel: 973450555.
------------------------------------
ES TRASPASSA a Ba-
laguer, botiga de roba 
infantil, equipada i en 
ple funcionament a Ba-
laguer. Raó: 973450555.
-----------------------------------

VARIS
-----------------------------------
CHICO serio de 52 
años, busca chica se-
ria para una relación 
estable. Tel. 682484556. 
Solo whatsapp.
----------------------------------- 

COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes antigues, rellot-
ges, àlbums de cro-
mos, postals, fotos an-
tigues, còmics, llibres 
antics, programes de 
cine, plomes estilogrà-
fiques, nines Nancy, 
escalextric, coberteries 
de plata i antiguitats. 
Raó: 676803205.
-----------------------------------
REBAJAS! Liquida-
ción estoc! Avon, per-
mufes Today, Tomo-
rrow de mujeres: 14 
euros (50 ml). Perfu-
mes Today, Tomorrow 
de hombres: 13 euros 
(50 y 75 ml). Más ofer-
tas Avon al teléfono: 
642428457.
-----------------------------------

ES VEN CÀMERA Sony 
Alpha 3000, mirorless. 
Objectius (SEL 18-55 i 
55-210). Amb motxilla 
Hama. Preu: 325 euros. 
Raó: 620817088.
-----------------------------------
GRÀCIES pels llibres i
gràcies per confiar en
nosaltres en aquest 
difícil 2020. Seguim, 
oferint llibres a tot-
hom, per gaudir del 
que contenen: aven-
tures, contes, mèto-
des, imatges, viatges 
i tot un món per des-
cobrir. Comandes al 
665800356 i email: sal-
vallibres@gmail.com 
Llibreia Salvallibres, 
carrer d’Avall, 38 de 
Balaguer.
------------------------------------

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
-----------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, 
us podeu informar 
adreçant-vos al telè-
fon 973448273 o visi-
tar-nos a les nostres 
oficines del carrer 
Sant Lluís, 36-38 en-
tresòl de Balaguer. 
Informa’t sense com-
promís o visita el nos-
tre web: www.revista-
groc.com
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

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

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

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA 973455286

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

ALGERRI

GÁLLEGO-REÑÉ 973426189

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

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

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

BELLCAIRE D’URGELL 

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

PÉREZ TORRES, ROSA M. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

M. JOSÉ MAS LACRUZ 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

PILAR GINÉ 973430358

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

TÉRMENS

EVA CAMPIÑEZ 973180037

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

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

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

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

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

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

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

De les 8 de la tarda del del 7 de gener              a les 8 de la tarda del 14 de gener SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 14 de gener              a les 8 de la tarda del 21 de gener MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 21 de gener              a les 8 de la tarda del 28 de gener ALDAVÓ

** Els horaris de trens canvien 
constantment. Aconsellem confirmar 
horaris al web www.fgc.cat .Horaris 
de trens actualitzats 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
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