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Sumari

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

En Portada
Estació de tren
a Balaguer

 Els treballs començaran al pas de vianants al 
costat de l’estació d’aquí poques setmanes. La pre-
visió era que comencessin a finals de gener, però 
els treballs s’han retardat per falta d’una part del 
material.
 La intervenció comportarà el tancament de la 
calçada quan s’iniciïn els treballs de substitució del 
paviment de cautxú, tant de vehicles com pel pas de 
vianants, afectant a la circulació d’aquesta zona de 
la ciutat, que s’intentarà fer el més ràpid possible.

Amb el suport de
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#El balaguerí Pau Culleré “Culli” estrena el seu primer single amb un gran èxit
Ha estrenat el seu primer single “Volaremos” a Youtube amb un videoclip produït per «La Performance 
Produccions» en el que en menys de 24 hores ha tingut més de 4.500 reproduccions

# Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovar`el pas a nivell del centre de la ciutat
Aquestes obres formen part del manteniment que ferrocarrils ha e fer a la línia de Lleida-La Pobla

>>BALAGUER
# Presentació del Carnestoltes del Congre 2021, enguany virtual

Es podrà participar en diferents modalitats, enregistrant un video i 
compartint-lo a les xarxes socials

# La biblioteca Margarida de Monferrat ofereix servei “Biblioteca a casa”
S’ofereix des del dia 18 de gener a les persones amb mobilitat reduïda

# Visita a Balaguer del Conseller Chakir el Homrani
Durant la seva visita a Balaguer es va reunir amb representants del 
Consell Comarcal de la Noguera a la seu de l’entitat

# El Consorci per la Normalització Lingüística obre noves inscripcions
Els dies 11 i 12 de gener va obrir la inscripció preferent per als ex 
alumnes del darrer any i els dies 13, 14 i 15, per al públic en general

# Més de 200 alumnes ja participen al concurs Amic Ficcions 
Aquest concurs literari està adreçat a estudiants de 14 a 18 anys i es 
poden apuntar fins el proper dia 8 de febrer

# La Paeria manté actiu el programa “De la mà”: acompanyament a la gent gran
El programa està finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i les 
inscripcions estan obertes a persones majors de 65 anys interessades

>>COMARCA
# Àger perd una alzina centenària després de les ventades de la setmana passada

L’Ajuntament d’Àger ja ha iniciat els contactes per demanar  que  l’alzina centenària sigui  replantada al  
mateix  lloc,  tot  i  que  els Agents  Rurals han  advertit  que és possible que els danys no es puguin sanar

# Nous territoris europeus interessats en el projecte FER d’emprenedoria a les escoles
L’objectiu de la sessió se centra a iniciar possibles col·laboracions si els GAL internacionals tenen interès

>>ESPORT/OCI
# Iter5 aposta per un format mixt entre curses presencials i virtuals er l’any 2021

La Lliga Ponent Híbrida va completar el passat diumenge 17, la seva primera prova, la Cursa Virtual per la 
Salut Mental, que va aplegar uns 70 participants

#  Quatre nedadors del CEN Balaguer tornen a les competicions després de mols mesos
Van disputar l’Open Internacional de  Catalunya de Natació Absolut i Júnior al Club Natació Terrassa

# Aquest diumenge 31 de gener concert d’Stay Homas al Teatre
Aquest concert formava part del cartell de concerts de les Festes del 
Sant Crist, però que degut a la pandèmia es va haver de posposar

# Ja s’ha fet el sorteig dels 3.000 euros en vals per gastar en comerç
Els 300 guanyadors dels vals de consum per gastar a la ciutat seran 
avisats per telèfon
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Presentació del Carnestoltes del Congre 
2021 enguany es farà en format virtual

 Balaguer celebrarà els 
propers dies 20 i 21 de febrer 
el “Carnestoltes del Con-
gre”.
 Les regidories de joven-
tut i educació de la Paeria 
de Balaguer, ja ho tenen to 
preparat per tornar a cele-
brar un any més la festa del 
Carnestoltes a Balaguer, 
però aquest cop serà un 
carnestoltes virtual.
 Amb la voluntat de no 
perdre l’alegria en el mo-
ment de pandèmia en que 
ens trobem, i per seguir po-
tenciant la cultura popular, 
fomentar les tradicions festi-
ves i motivar als balaguerins 
i balaguerines a participar 
d’aquesta festa, s’han orga-
nitzat diferents concursos 
en modalitat virtual.
 Tothom qui vulgui parti-
cipar ho podrà fer en els di-
ferents concurs, el “concurs 
de disfresses” i el “concurs 
de comparses”.
 Pel que fa al concurs de 
disfresses, cadascú haurà 
de triar una disfressa i ins-
criure’s en la modalitat en 
que es vulgui participar, ja 

sigui en modalitat Individual 
adult o infantil, modalitat pa-
rella adult o infantil, modali-
tat “grup bombolla familiar” 
o “grup bombolla escolar”. 
 Pel que fa al concurs de 
comparses, hauran de triar 
una disfressa, preparar una 
coreografia i inscriure’s en 
modalitat grup bombolla 
familiar o modalitat grup 
bombolla escolar.
 Per participar caldrà 
inscriure’s des del web  ba-
laguer.cat, inscriure’s en la 
modalitat que es vol parti-
cipar, enregistrar un vídeo 
de 30 segons pel “concurs 
de disfresses” i de 2 mi-
nuts màxim pel  “concurs 
comparses”. Caldrà enviar 
el vídeo per wetransfer al 

correu joventut@impic.cat i 
compartir el vídeo i les dis-
fresses a les xarxes socials#
carnestoltescongrebalaguer 
i etiqueta’ns @Balaguerjove 
@educaciobalaguer.
 Enguany el format de 
premis també canvia i els 
premis seran vals a descan-
viar a diferents comerços de 
la ciutat.
 Pel que fa als premis del 
concurs de disfresses, en 
modalitat individual (adult 
o infantil) el primer premi 
seran 50 euros, el segon 30 
euros i el tercer 20 euros. En 
parella (adult o infantil) 75 
euros el primer, 50 el segon 
i 25 el tercer. En modalitat 
“grup bombolla familiar o 
escolar”, els primers pre-
mis s’enduran 100 euros, el 
segon 75 i el tercer 50 euros.
Els premis del concurs de 
comparses la modalitat 
bombolla familiar s’endurà 
200 euros el primer premi, 
150 el segon i 75 el tercer. 
En modalitat grup bombo-
lla escolar, hi haurà variants 
segons el cicle que partici-
pin, Llar d’infants 100 euros 
primer premi i 50 el segon. 
Cicle Inicial, Infantil, Mitjà, 
Superior i ESO: 100 euros 
pel primer, 50 euros pel se-
gon i 25 euros pel tercer.

Presentació Carnestoltes del Congre 2021

Des de les regidories de 
joventut i ensenyament 
s’ha pensat en celebrar 
una festa encara que 
sigui de caràcter virtual

La Rua Infantil de Carnestoltes 2020

 L a  B i b l i o t e c a 
Margarida de Montferrat 
inicia a partir de dilluns 
18 de gener un nou servei: 
el préstec a domicili. 
 Neix de la necessitat 
d’adaptar els serveis de 
la biblioteca a la situació 
actual provocada per la 
pandèmia de la COVID-19 
que ha fet que algunes 
persones no t inguin 
opció d’accedir-hi.
 Adreçat a persones 
residents a Balaguer 
amb problemes de mo-
bilitat, gent gran, confi-
nades a casa o en una 
situació de vulnerabilitat 
que els impedeixin des-
plaçar-se fins a la Biblio-
teca.
 Aquest servei ofereix 
en préstec tots els do-
cuments que es deixen 
habitualment a la bibli-
oteca. Revistes, novel-
les, pel·lícules, CD... El 
servei de préstec és gra-
tuït. Amb el carnet de la 
Biblioteca es pot adqui-

La Biblioteca Margarida de 
Montferrat ofereix un nou
servei “La Biblioteca a casa”

Cartell del nou servei de la Biblioteca

rir un total de 30 docu-
ments en préstec durant 
30 dies. 
 Per beneficar-se 
d’aquest servei, només 
cal trucar per telèfon al 
973 44 34 10 o enviar un 
correu electrònic a bibli-
oteca@balaguer.cat i fer 
la petició, sent impres-
cindible tenir el carnet 
d’usuari de la Bibliote-
ca.
 Un cop el personal 
de la Biblioteca rebi la 
petició, prepararà la co-
manda i trucarà l’usuari 
per confirmar les dades 
de contacte i informar-lo 
del dia i hora que es pu-
gui fer el  repartiment 
del material sol·licitat.

S’ofereix des del
passat 18 de gener 
a les persones amb 
mobilitat reduïda o  
confinades

Es podrà participar en diferents modalitats i caldrà 
inscriure’s com a molt tard fins el 21 de febrer



5<<P U B L I C I T A T



6 >> B A L A G U E R

El balaguerí Culli estrena el seu primer 
single Volaremos amb un gran èxit
 
 El balaguerí Pau Cu-
lleré “Culli” ha estrenat 
el seu primer single “Vo-
laremos” a Youtube amb 
un videoclip produït per 
«La Performance Produc-
cions» en el que en menys 
de 24 hores ha tingut més 
de 4.500 reproduccions. 
El single l’ha produït per 
Zneakyboi, un raper llei-
datà també molt jove.
 Volaremos és una can-
çó d’amor amb un signifi-
cat bastant profund, però 
sempre encarat al sen-
timent de desconnexió. 
Durant el trajecte de la 
cançó, la lletra transmet 
missatges com «vámonos 
de aquí, mirarás el resto 
de gente que no entiende 
que un mundo perfecto 
no podrá existir».
 El Pau, feia temps que 

cantava i tocava la guitar-
ra en el seu compte d’Ins-
tagram versionant altres 
artistes i grups, però des 
de petit que ja componia 
les seves pròpies can-
çons. Ara ens mostra el 
seu talent i treu a la llum 
els seus primers temes 
propis. Posant la veu i la 

guitarra és converteix en 
un cantautor dels més jo-
ves de Ponent.
 Ja està treballant en 
altres temes que presen-
tarà en xarxes socials 
o plataformes digitals. 
També li agradaria fer un 
concert de presentació en 
breu.

Pau Culleré, “Culli”

 Els últims dies, s’ha 
fet saber que Ferrocarrils 
de la Generalitat (FGC) té 
previst iniciar en breu les 
obres de substitució del 
paviment de cautxú del 
pas a nivell del tren de la 
Pobla a Balaguer situat al 
carrer Urgell.
 E l s  t r e b a l l s  c o -
mençaran al  pas de 
vianants al costat de 
l’estació d’aquí poques 
setmanes. La previsió era 
que comencessin a finals 
de gener, però els treballs 
s’han retardat per falta 
d’una part del material.
 L a  i n t e r v e n c i ó 
comportarà el tancament 
de  la  ca lçada quan 
s’iniciïn els treballs de 
substitució del paviment 
d e  c a u t x ú ,  t a n t  d e 
vehicles com pel pas 
de vianants, afectant a 

Ferrocarrils de la Generalitat de  
Catalunya renovarà el pas a 
nivell del centre de la ciutat

Zona a reformar

la circulació d’aquesta 
zona de la ciutat, que 
s’intentarà fer el més 
ràpid possible
 Ta l  i  com va  fe r 
esment el paer en cap, 
Jordi Ignasi Vidal, les 
obres formen part de les 
tasques de manteniment 
que Ferrocarrils porta a 
terme a la línia ferroviària 
L l e i d a - L a  Po b l a  d e 
Segur. En l’actualitat, el 
paviment del pas a nivell 
està molt degradat pel 
gran volum de trànsit 
d’aquesta zona.

Aquest diumenge 31 de gener concert 
d’Stay Homas al Teatre Municipal

 Aquest diumenge 31 
de gener es farà l’esperat 
concert d’Stay Homas al 
Teatre Municipal, a partir 
de  les 19 h.
 Aquest concert formava 
part del cartell de concerts 

de les Festes del Sant Crist, 
però degut a l’empitjo-
rament de la pandèmia 
als voltants del mes de 
novembre i el confinament 
comarcal, es va haver de 
posposar i va passar a la 

data del 26 de desembre, 
que tampoc es va poder 
celebrar per baixa per ma-
laltia d’algun dels seus 
components.
 Degut al confinament 
municipal, moltes de les 
persones que ja havien ad-
quirit l’entrada inicialment, 
no hi podran assistir, per 
això es va allargar el plaç 
de devolució i retorn dels 
diners, fins els passat 24 
de gener.
 Els espais que quedin 
lliures desprès de les devo-
lucions estaran a la venda 
fins aquest dimecres 27 de 
gener.
 El grup que es va crear 
durant el confinament, s’ha 
fet famós per les seves ver-
sions de cançons i també 
per les seves pròpies.

Concert d’Stay Homas

Aquestes obres formen 
part del manteniment 
que Ferrocarrils ha de 
fer de la línia de
Lleida - La Pobla
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Ja s’ha fet el sorteig dels 3.000 euros en 
vals per gastar en comerç i restauració

Un moment del sorteigs dels vals

Els 300 guanyadors dels vals de consum per gastar 
a la ciutat seran avisats per telèfon

 Ja s’ha fet el sorteig de 
la campanya de Nadal que 
va engegar l’Associació de 

Comerç ACB i  el Gremi de 
Restauració de Balaguer, 
que aquest any l’eslògan 

era: “Aquest Nadal tots 
sumem!” dos gremis que 
es van unir per donar-se 
suport en aquesta crisi sani-
tària, que ha afectat a molts 
sectors, el petit comerç i la 
restauració sobretot.  
 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 
e n  e l s  e s t a b l i m e n t s 
adherits a la campanya, 
s’ha fet, 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. Els 300 
afortunats que guanyaran 
aquests vals, se’ls avisarà 
per telèfon.
 E l s  e s t a b l i m e n t s 

Campanya Nadal comerciants ACB

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.

 Pel que fa al mercat 
de les rebaixes d’hivern, 
s’ha marcat el divendres 12 
de febrer, en que totes les 
botigues tindran els preus 
de mercat. Aquest mercat 
es farà sempre hi quan 
no canviïn les restriccions 
sanitàries. No es podrà fer 
el tradicional mercat, amb 
totes les parades al Passeig, 
però totes les botigues 
adherides tindran en el seu 
interior preus de mercat i 
grans ofertes.
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Àger perd una alzina centenària desprès 
de les ventades de la setmana passada
 Els Bombers de la Ge-
neralitat van haver de re-
tirar el passat divendres 
una alzina  centenària del  
municipi  d’Àger tombada 
a  causa dels  forts  vents 
que hi va haver en bona 
part del país. L’equip de 
govern de l’Ajuntament 
d’Àger ja ha iniciat els 
contactes per demanar  
que  l’alzina centenària si-
gui  replantada al  mateix  
lloc  on  es trobava,  tot  i  
que  des  del  cos  d’Agents  
Rurals han  advertit  que 
és possible que els danys 
no es puguin sanar. L’al-
caldessa  d’Àger,  Mireia  
Burgués,  ha lamentat  les  
destrosses  que  el tem-
poral  ha  ocasionat en  
aquest  arbre  protegit pel  
seu  valor  històric  i natu-

ral. L’alzina tombada pel 
temporal es coneix com a 
Alzina de Clarà i estava si-
tuada  la  Masia  de  Clarà, 
als afores  del  municipi  
d’Àger, entre  el barranc 
de Morà i el riu Fred de Pui 
al seu pas per la vall. Els 

Agents Rurals, faran tot el 
possible per  salvar  l’alzi-
na  i  si,  finalment,  no  es  
pot  recuperar,  pensaran 
en una  iniciativa  que  per-
meti  donar-li  una  darre-
ra  utilitat  a aquest arbre 
centenari.

Alzina arrancada per les fortes ventades

 El passat dimarts 
26 de gener el Consor-
ci GAL Noguera Segrià 
Nord va organitzar una 
sessió informativa per 
a Grups d’Acció Local 
internacionals que te-
nen algun interès en el 
projecte Futurs Empre-
nedors Rurals.
 La sessió està enfo-
cada a explicar en què 
consisteix el projecte, la 
metodologia de treball i 
la valoració com a pro-
jecte educatiu i com a 
nexe entre escoles i em-
preses en els territoris 
rurals.
 L’objectiu de la 
sessió se centra a 
iniciar possibles col-
laboracions si els GAL 
internacionals tenen 
interès implementar el 
projecte al seu territori, 

Nous territoris europeus
interessats en el projecte FER 
d’emprenedoria a escoles

tal com fa des del 2016 
el GAL estonià Piepsi-
Alutaguse mitjançant 
un conveni de col-
laboració.
 Aquest atípic curs 
escolar, més de 700 
alumnes i 23 escoles de 
Catalunya estan duent a 
terme el projecte a l’au-
la i paral·lelament dues 
escoles d’Estònia també 
ho fan el seu idioma.
 Dins del projecte 
es fomenta l’intercanvi 
de recursos i idees, és 
per això que aquelles 
escoles que facin la sol-
licitut tenen una parella 
d’intercanvi per tal de 
fomentar la visualització 
de les diferents realitats 
rurals de cada territori.  
 Les escoles d’Estò-
nia també participen en 
aquests intercanvis. 

Cartell de la presentació

Visita a Balaguer del Conseller Chakir el 
Homrani per conèixer empreses 

 El dia 20 de gener el con-
seller de Treball, Afers Soci-
als i Famílies de la Generali-
tat de Catalunya, l’Hble. Sr. 
Chakir el Homrani, durant 
la seva visita a Balaguer es 
va reunir amb representants 
del Consell Comarcal de la 
Noguera a la seu de l’en-

titat, respectant totes les 
mesures de seguretat que 
requereix el control de la 
pandèmia.
 En la trobada, el conse-
ller va signar el llibre d’ho-
nor del Consell Comarcal de 
la Noguera; posteriorment 
va mantenir una reunió de 

treball, amb Miquel Plensa, 
president del Consell Co-
marcal de la Noguera;  Anna 
Maria Calvís, vicepresidenta 
i consellera de l’Àrea de Ser-
veis Socials; Montserrat For-
nells, diputada al Parlament 
i alcaldessa de Vilanova de 
l’Aguda; Vidal Vidal, direc-
tor dels Serveis Territorials 
de TASF a Lleida; Ariadna 
Rectoret, directora del SOC; 
Maria Jesús Marvà, cap del 
Servei Territorial del SOC a 
Lleida, i Josep Lluís Bonet, 
director del Serveis Soci-
als, per tractar directament 
diferents temes relacionats 
amb el departament que 
encapçala.
 En acabar, el conseller 
va visitar el Centre d’Em-
preses Innovadores de 
Balaguer, i les empreses 
Compsaonline i Gespasa. 

El conseller signant el llibre d’honor del Consell
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El Consorci per a la Normalització
Lingüística obre noves inscripcions

Cartell informatiu dels cursos

Els cursos han començat aquest passat dilluns 25 de 
gener amb molt suport virtual

 El Consorci per a la Nor-
malització Lingüística enge-
ga un nou període d’inscrip-
cions als cursos de català. 

Els dies 11 i 12 de gener va 
obrir la inscripció preferent 
per als ex alumnes del darrer 
any i els dies 13, 14 i 15, per 

a la resta d’ex alumnes i 
per al públic en general. Els 
cursos han començat aquest 
dilluns 25 de gener.
 Per atendre la deman-
da, el Consorci ha articulat 
un nou sistema d’atenció 
ciutadana que millora el 
servei i facilita l’accés a les 
informacions rellevants.
 Pel que fa a la inscripció, 
tota la informació està dis-
ponible al web corporatiu, 
on també es poden trobar 
les recomanacions per fer 
un curs virtual, les diferents 
modalitats (virtual o en línia) 
o accessos d’interès com la 
sol·licitud a la prova de col-
locació virtual, l’oferta de 
cursos o les preguntes més 
freqüents. S’ha habilitat un 
xat assistit, a través del qual 
l’usuari tindrà accés a tota la 
informació necessària.

 L’Escola l’ESpígol de 
Gerb, ha estrenat aquest 
mes un rocòdrom al pati.
 Els prop de cinquan-
ta alumnes que estudien 
en aquesta escola de la 
ZER Montsec, podran 
practicar l’escalada a 
partir d’ara. El projec-
te ha estat finançat per 

L’Escola l’Espígol de Gerb estrena 
rocòdrom al seu pati

Rocòdrom de l’escola de Gerb

l’Ajuntament de l’EMD 
de Gerb (Os de Bala-
guer), que ha contractat 
la firma Gecko Walls per 
instal·lar-lo. La tardor 
passada els alumnes de 
cicle superior de l’esco-
la van pintar la paret on 
hi havia d’anar el rocò-
drom.
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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.

 Per no entrar en di-
vagacions filosòfiques 
d’alt nivell, sí que po-
dem parlar encara que 
sigui en veu fluixa de 
l’estat d’ànim de la ma-
joria de nosaltres. Par-
lem, parlem-n’hi !. Van 
passant els dies i el Es-
tado ni les autonomies 
sembla que ni s’atansin 
a una mitja solució del 
problema, ans al contra-
ri sembla que cada dia 
s’augmenta.
 Jo vull comprendre 
que la tela a cosir és 
problemàtica i de difí-
cil treballar-hi. Fins i tot 
sembla que encara ni 
s’olora com fer-ho. Van 
sortint vacunes a dojo, 
i la pandèmia va donant 
variants a les que ningú 
ha pogut dir si les com-
bat, en el suposat efecte 
preventiu o curatiu. Ben 
normal no sàpiguer-ho 
al no tenir unes expe-
riències anteriors. Per 
tan ens podem ficar les 
mans on vulgueu.
 He comprovat que 
molta gent no es creu 
les estadístiques que 
els mitjans van donant a 
conèixer. Es diu que les 
fan apujar o baixar a la 
seva conveniència. No-
més depèn de si convé 
fer por o donar un mis-
satge optimista. I entre 

Pandèmia, la dels polítics?
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

aquestes incredulitats i 
les notícies de la Xina, 
va augmentant l’empre-
nyament de molts. I si 
el verí de l’animositat 
és perillós  el compara-
tiu encara més. No vull 
ni pensar-hi en què pot 
passar si després de tot 
el que vivim, la vacuna 
no sigui la solució. Amb 
un marcat ambient po-
lític  que no deixa una 
escletxa per una col-
laboració per petita que 
sigui, els problemes no 
es poden solucionar, al 
contrari s’ageganten. I 
no es pot passar un dia 
sense un nou especta-
cle. I si així ho veiem 
els naturals del país en 
que estem, no cal saber 
l’opinió que deuen tenir 
els de fora. És vergonyós 
que facin servir al poble 
d’excusa i pretext per tot 
el treball (?) que ende-
bades, diuen que fan.
 Jo penso i estic con-
vençut que el mal radi-
ca en una inconvenient 
unió de dos maneres de 
pensar i actuar que no 
són veritablement com-
patibles, i que és motiu 
de que ens corsequin 
per tot avui i dema tam-
bé. Amb postures tan di-
ferents perden el temps 
jugant a l’amagatall. 
És el que fan cada dia 

els socis del Gobierno 
i segueix l’autonòmic, 
bon exemple el tenim a  
Catalunya que després 
d’aguantar les carnes-
toltades del Quim Torra, 
anem seguint, i tot va 
rebent el fruit de tals ge-
nis.
 És cosa en que l’opi-
nió de la gent ja s’ha 
donat en enquestes i 
estadístiques; la minsa 
qualitat de la classe po-
lítica. Sempre hi haurà 
les excepcions, no se’n 
pot dubtar, però que ca-
llades els fan estar!.
 Ni les escorrialles de 
tot el treball que diuen 
que fan arriba al poble, 
que crèdul els va votar. 
La nostra ingenuïtat és 
immensa. Ja ho deia A. 

P.D.-No vull  acabar 
aquests parers meus, 
sense fer-vos saber que 
ens ha deixat el Federico 
Letamendi (E.P.D.). Serà 
molt fàcil recordar-lo per 
tota la seva obra que ens 
acompanyarà, i que tant 
bé retratava el nostre 
ambient. Sempre, des-
prés de mirar-la, mar-
xaves amb la rialla dins 
la teva cara. I això no 
té preu. I apart era una 
molt bona persona.

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

 He llegit a la premsa 
que la Policia ha desco-
bert que alguns elements 
dels CDR, suposo que els 
més bolxevics, prepara-
ven accions terroristes 
per tal de posar dificul-
tats al procés electoral 
que hores d’ara tenim en 
marxa. Entre altres acci-
ons volien interrompre el 
subministrament d’elec-
tricitat amb àcid clorhí-
dric. Dono per fet que 
això els farà guanyar un 
bon sarpat de vots.
 D’altra banda, tenim 
per a escollir el partit lide-
rat per un egòlatra fugit 
de la Justícia que ja és di-
putat al Parlament euro-
peu però que no ha sigut 
capaç de trobar cap grup 
parlamentari interessat 
en integrar-lo; més bé ha 
sigut al contrari: tots els 
grups l’han rebutjat i s’ha 
vist obligat a compartir 
grup, cadires i despatxos 
amb VOX, entre d’altres.
 També podreu triar un 
altre partit que es declara 
independentista, republi-
cà i d’esquerres, però que 
ja fa temps aplica una 
política centralista, pac-
tista i de dretes. Des de 
fa tres anys, a Catalunya 
hem vist fer molta Políti-
ca, però cap política d’in-
versions per lluitar contra 
l’atur, contra la pobresa, 

Toca tornar a votar
Joan V. Sampedro Cortés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

contra l'ineficaç sistema 
d’ajuts a la dependència, 
contra les llarguíssimes 
llistes d’espera als hospi-
tals, contra la delinqüèn-
cia juvenil que creix ex-
ponencialment any rere 
any, etc.
 ¿No hi ha alternativa? 
Sí. Penso que sí. Han apa-
regut recentment altres 
partits de clara inspiració 
catalanista i nacionalista 
que descarten l’unilate-
ralitat perquè saben que 
no és viable, si més no a 
curt i mitjà termini. Són 
partits que opten per la 
catalanitat de tota la vida, 
és a dir, per la negociació, 
el diàleg, el pacte, sen-
se renunciar en absolut 
als seus objectius finals 
que, possiblement, són 
la independència de Ca-
talunya, però passant per 
un període de negociació 
dintre de la llei.
 També opta a la presi-
dència de la Generalitat 
el filòsof que encapçalant 
el Ministeri de Sanitat és 
responsable de tres mili-
ons de persones infecta-
des i més de 80 mil morts 
arreu d’Espanya.
 Jo, «comme d’habi-
tude», votaré pel mètode 
del descarte. Es tracta 
d’anar eliminat tot allò 
que no t’ofereix un mínim 
de confiança.
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 ‘Els impostors’ narra 
la història de tres perde-
dors de la Guerra Civil 
espanyola, la Dora Co-
lom, en Miquel Alberich i 
en Bonaventura Puig des 
d’abans de la guerra fins 
a la dura postguerra.
 Albert, un noi que treba-
lla en una impremta, és 
detingut per la Brigada 
Político-Social i enviat 
a la temuda comissaria 
de Via Laietana acusat 
de col·laborar amb joves 
universitaris en activitats 
contra el règim. Una visita 
secreta del general Franco 
a la Ciutat Comtal té ner-
viós tot el departament 
de policia. Un retroba-
ment casual quan Dora, 
germana d’Albert, intenta 
esbrinar què li ha pas-
sat desencadenarà unes 
conseqüències que cap 
dels protagonistes podrà 
controlar. Uns fets esde-
vinguts al camp de refu-
giats d’Argelers, deu anys 
abans, tornaran per pas-
sar-los comptes. Una his-
tòria farcida d’enganys, 
impostura, amor, amistat 
i traïció. I enmig, Fuentes, 
un comissari de la vella 
guàrdia, corrupte i addic-
te, que és també, malgrat 
tot, un supervivent.

 Les emocions con-
tingudes, l’equilibri i la 
transformació de les re-
lacions familiars, l’emi-
gració, l’exili, la societat 
de la seva Irlanda natal, 
el sentiment ambigu de 
pertinença, els retorns 
impossibles, els amors 
prohibits i l’estret lligam 
de Tóibín amb la ciutat 
de Barcelona i Catalu-
nya, són alguns dels te-
mes dels quals se serveix 
l’autor per descriure amb 
extraordinària precisió 
els replecs més íntims 
i complexos de l’ànima 
humana. Colm Tóibín 
és un mestre a l’hora 
de construir novel·les 
memorables. Aquest es-
perat volum ens ofereix 
l’oportunitat de cons-
tatar que el seu talent 
abraça també el gènere 
del relat amb històries 
precioses elaborades 
amb mà d’artesà. Una 
valuosa porta d’entrada 
a l’univers creatiu d’un 
dels millors escriptors 
contemporanis.
 Tretze relats entre 
els quals hi ha diverses 
històries ambientades a 
Catalunya. Aquesta obra 
ha estat traduïda a més 
de trenta idiomes.
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Els impostors
Autor: Pilar Romera
Gènere: Novel·la
històrica

 La família de la Lupe 
és nova al bosc. Totes les 
llebres estan molt con-
tentes, totes… menys la 
Lupe. A ella li fa vergonya 
donar-se a conèixer… I si 
no cau bé? I si no agrada? 
Treballarà de valent tei-
xint-se disfresses, provarà 
de fer-se passar per altres 
animals sense èxit. I si al 
final la solució fos ser un 
mateix?
 Benvinguda, Lupe és 
una meravellosa obra il-
lustrada que ens parla 
sobre la importància de 
mostrar-nos al món tal 
com som. Va ser guanya-
dora del Premi Lazarillo 
2017 en categoria de mi-
llor àlbum il·lustrat, des-
tacant de forma , creant 
una història perfecta, 
amb sentit de l’humor i 
una gràfica molt perso-
nal.
 Un llibre que està 
adreçat als més petits per 
fer-los entrendre des de 
ben aviat de la importàn-
cia de mostrar-se allà on 
siguin i amb qui estiguin, 
de ser ells mateixos, sen-
se intentar ser d’una altra 
manera per tal d’agradar 
als demés. Un missatge 
molt clar i important per 
als més petits.

Mares i fills
Autor: Colm Tóibín
Gènere: Relats

Benvinguda Lupe
Autor: Eva Palomar
Gènere: Infantil (+4)

De com s’escau així

Tinc tot el temps que tinc
i encara m’escasseja,
per fer el que més em plau:
Un somni repetit
que els anys han fet passió,
llegir, escriure,
o bé,
seguir galops de vida 
que se’n van
camí directament de l’altruisme.
Salpar rumb al demà  
pel mar que sigui,
fregant el curs d’aquells
que viuen 
de minses il·lusions.
Aquest és el seu crit
mentre diem, 
que tot encara pot tenir remei.
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 Després de mesos 
sense poder competir, 
tant de temps finalment 
els passats 14, 15, 16 
i 17 de gener, quatre 
n e d a d o r s  d e l  C l u b 
Esport iu Natació de 
Balaguer van disputar 
l’Open Internacional de  
Catalunya de Natació 
Absolut i Júnior al Club 
Natació Terrassa, una 
competició que està 
al calendari FINA i es 
c lassi f icator i  per  la 
Olimpíada de Tokyo.
 El nedador David Pe-
drós va quedar tercer de 
Catalunya Júnior en els 
200 braça.
 Cal destacar la parti-
cipació de l’Aina Torru-
biano en categoria Júni-
or, l’Aurembiaix Pifarré 
en el Trofeu Internaci-
onal Categoria OPEN 
Absoluta (edat més jove 

Quatre nedadors del CEN
Balaguer tornen a competicions 
desprès de molts mesos

Nedadors del CEN Balaguer

que competeix contra 
les absolutes de nivell 
olímpic) i l’Arnau Pifar-
ré en categoria OPEN 
Absoluta (edat més jove 
de la competició, encara 
infantil de primer any.
 Finalment el mateix 
David Pedrós en cate-
goria Júnior del Cam-
pionat de Catalunya, 
va ser el 6è en els 100 
braça, 14è  en els 800 
lliures, 20è  en els 400 
estils i 25è  en els 200 
estils.
 També destacar el 
gran resultat dels 4 ne-
dadors en el relleu mixt 
de 4x100 estils amb una 
fantàstica 11a posició 
de l’OPEN Internacional 
de Catalunya. El CEN 
Balaguer va acabar el 
Trofeu Internacional de 
Catalunya en 20è lloc 
absolut.

Iter5 aposta per un format mixt entre
curses presencials i virtuals pel 2021
 La Lliga Ponent Híbrida 
va completar el passat diu-
menge 17, la seva primera 
prova, la Cursa Virtual per 
la Salut Mental, que va aple-
gar uns 70 participants. Els 
corredors disposaven del 6 
al 17 de gener per córrer en 
les distàncies establertes.
 En homes, la prova va 
tenir el mateix guanyador 
en les dos distàncies. Sergi 
Bernaus, que en els 10 kilò-
metres va fer una marca de 
36.42.
 En dones, en la prova 
llarga es va imposar Raki 
Garsaball amb 48.12 i Aida 
Tugues amb 22.29 en la pro-
va de 5 km.
 Organitzada per Clos 

Pons Thai Runners i Iter5, 
cursa solidària que donarà 
de 200€ euros pel projec-
te Freetime que impulsen 
Sant Joan de Déu i la Fun-

Alguns dels participants de la cursa

dació 5H per a la creació 
d’un espai d’esbarjo i joc 
per a tots els nens que es-
tan a l’Hospital Sant Joan 
de Déu Terres de Lleida.

Núria Codina aconsegueix casi dos-mil 
euros en el projecte 100 Montalegres

 El passat 20 de gener 
es va tancar la guardiola 
del repte solidari-esportiu 
que va engegar la Núria 
Codina. Un repte que con-
sistia en fer 100 piujades a 
Montalegre que va fer du-
rant l’any passat. Ella feia 
una donació de dos euros 
cada pujada i l’últim mes 
va obrir les donacions a 
través de Migranodearena, 
aconseguint gràcies a ells i 
a amics i companys, un to-
tal de 1.668 euros, donats a 
la Marató de TV3.

Recaudació final del repte de Núria Codina
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  La Paeria de Balaguer 
manté actiu aquest any 
2021 el programa “De la 
mà: Acompanyament a 
la Gent Gran”.
 Actualment aquest 
servei es presta pel mati  i 
per torns. La majoria de les 
persones que necessiten 
aquests serveis, són amb 
tasques quotidianes com 
comprar, sortir a passejar, 
anar a passejar... Unes 
tasques que potencien la 
relació social.
 Actualment són 30 els 
usuaris que gaudeixen 
d ’aquest  se r ve i ,  és 
totalment gratuït i compta 
amb sis acompanyants 
contractats mitjançant el 
programa Treball.
 Ara per ara el servei 
es dona pels matins, 
però es pot adaptar a 
les necessitats dels 

La Paeria de Balaguer manté 
actiu el programa “De la mà: 
acompanyament a la gent gran”

Imatge del programa d’ajuda a la gent gran

contractants. Quan arribi 
el bon temps, l’horari es 
mirarà d’ampliar per les 
tardes.
 E l  p r o g r a m a 
d’acompanyament està 
f inançat  pe l  Ser ve i 
d’Ocupació de Catalunya 
i les inscripcions estan 
obertes  a  qualsevol 
persona major de 65 anys 
interessada en participar-
hi.
 Aquest projecte va 
començar el passat any  
2019 dins el programa 
Treba l l  a ls  Bar r is  i 
després  de  la  bona 
acollida que va tenir -tant 
per part de les persones 
usuàries com de les seves 
famílies- es va decidir 
donar-li continuïtat. Els 
interessats es poden 
adreçar als telèfons 
973445200 o 618795495.

Més de 200 alumnes ja participen al 
concurs Amic Ficcions en la 13a edició

 La tretzena edició del 
concurs literari AMIC-Fic-
cions ha superat els 2.000 
participants procedents de 
166 centres educatius, dels 
quals 1532 alumnes són de 
Catalunya, 345 són del País 
Valencià, 108 de les Illes Ba-
lears i 19 d’altres territoris 
com el Matarranya, Cata-
lunya Nord i Andorra. Les 
inscripcions per participar 
en el certamen de creació 
literària es van activar el 
passat 5 d’octubre i seguei-
xen obertes per a qualsevol 
estudiant de 14 a 18 anys 
fins al dia 8 de febrer a tra-
vés de la pàgina web www.
ficcions.cat.
 El concurs “AMIC-Fic-
cions, l’aventura de crear 
històries” està enfocat a 
alumnes que cursin 2n 
cicle d’ESO, Batxillerat o 
Cicles Formatius de Grau 
Mitjà. L’objectiu principal 
d’aquesta iniciativa, cre-
ada per l’Associació de 
Mitjans d’Informació i Co-
municació (AMIC), busca 
impulsar la creació lite-
rària i el treball en equip 
dels estudiants. Així com 
fomentar l’escriptura i la 

literatura en català.
 Un jurat format per per-
sones vinculades al món 
de la literatura i l’educació 
serà l’encarregat d’escollir 
els guanyadors i els fina-
listes. Es valorarà la quali-
tat literària dels textos, la 
coherència argumental i 
l’originalitat de les històri-
es. La segona quinzena del 
mes d’abril es publicaran 
els noms dels finalistes, i 
al mes de maig es farà l’en-
trega de premis i diplomes 
en diversos actes arreu dels 
territoris de parla catalana.
 Els premis de l’edi-
ció d’enguany són: iPho-
ne, PlayStation, iPad, 
Smartphone i auriculars 

sense fils. També es premi-
aran als professors/es més 
motivadors/es de cada ter-
ritori amb una estada de 2 
dies per a 2 persones amb 
sopars i/o esmorzars inclo-
sos.
 L’AMIC, Associació 
de Mitjans d’Informació i 
Comunicació, representa 
a més de quatre-centes 
cinquanta publicacions en 
paper i digitals fortament 
arrelades arreu del terri-
tori, que conjuntament 
arriben a una tirada en 
premsa escrita en paper de 
més d’1.200.000 exemplars, 
mentre que en digital supe-
ren els 14.000.000 d’usuaris 
únics mensuals.

Imatge concurs Ficcions 2021

Aquest concurs literari 
està adreçat a estudiants 
de 14 a 18 anys i es 
poden apuntar fins el 
proper dia 8

La segona quinzena del mes d’abril es publicaran 
els noms dels finalistes i al mes de maig es farà 
l’entrega de premis i diplomes
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-----------------------------------
ES LLOGA apartament 
a Camarasa. Totalment 
equipat (mobles i elec-
trodomèstics). Llar de 
foc, aire condicionat i 
bomba de calor. Raó: 
639920281-973447752.
-----------------------------------
ES VEN pàrking de rat-
lla al c/ Molí del Com-
te, 33. Capacitat per 
un vehicle. Comunitari 
i porta amb coman-
dament. Interessats 
trucar al 629610430.
------------------------------------
LLOGUER LOCAL al c/ 
Girona, 32 m2. Instal-
lació d’aigua i llum. 
Porta d’alumini i tam-
bé vidre i reixa. Raó tel: 
973450555.

------------------------------------
ES TRASPASSA a Ba-
laguer, botiga de roba 
infantil, equipada i en 
ple funcionament a 
Balaguer. Raó telèfon: 
973450555.
-----------------------------------

TREBALL 
------------------------------------
OFERTA DE FEINA: Es 
busca persona amb 
experiència  en atenció 
al client per l’Admi-
nistració de Loteries 
Monill de Balaguer. 
Jornada completa, de 
dilluns a dissabte matí. 
Feina estable. Enviar 
currículum vitae per 
mail: info@loteriamo-
nill.com

-----------------------------------
S’OFEREIX professora 
nativa per fer classes 
particulars d’anglès. 
Classes de conversa 
en grup o sols. Raó: 
650422582.
------------------------------------

VARIS
----------------------------------- 
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.

-----------------------------------
COMPRO BANC per 
collir olives. En bon 
estat. Interessats en 
la venda, trucar al te-
lèfon: 973586044.
-----------------------------------
GRÀCIES pels llibres i
gràcies per confiar en
nosaltres en aquest 
difícil 2020. Seguim, 
oferint llibres a tot-
hom, per gaudir del 
que contenen: aventu-
res, contes, mètodes, 
imatges, viatges i tot 
un món per descobrir. 
Comandes al telèfon: 
665800356 i per e-mail: 
salvallibres@gmail.
com Llibreia Salvalli-
bres, ens trobareu al 
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.

** 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

De les 8 de la tarda del del 21 de gener          a les 8 de la tarda del 28 de gener ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 28 de gener                 a les 8 de la tarda del 4 de febrer DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 4 de febrer                  a les 8 de la tarda del 11 de febrer SALA
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