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Sumari

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

En Portada
8 de març, dia
internacional de la dona

  Balaguer ha celebrat aquest dilluns el primer 
dels actes per commemorar el Dia Internacional de les 
Dones, i que aquest any té per lema “Dones i homes,  
corresponsables!”.
 La lectura del manifest ha comptat amb la 
col·laboració de l’Associació Estel de Balaguer, el 
Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera i altres 
entitats com Chabab al Amal. 
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#Balaguer acollirà una planta pilot de la UDL de reaprofitament de fusta
Els estudis de camp per trobar la millor ubicació per aquest equipament, han tingut en compte la proximitat 
de masses forestal poc explotades, les infraestructures i xarxes de transport o  l’activitat econòmica 

# La Paeria organitza diferents actes per commemorar el dia internacional de la dona
Desprès de la lectura del manifest, s’ha fet la inauguració del mural “Amb doble vida”, del taller de Street Art

>>BALAGUER
# La Paeria  fa balanç dels serveis de l’Àrea d’Ocupació del passat 2020

La Paeria continua apostant aquest 2021 per l’ocupació de les 
persones i és per això que hi ha diferents programes en execució

# Èxit de participació en els concursos de Carnestoltes del Congre
Es van rebre quasi 70 videos i es van entregar els premis el 26 de febrer

# Montgai estrena la segona fase de les obres del nou enllumenat 
Ha consistit en el canvi de lluminàries a led de l’extraradi del poble. 
La millora l’han finançat el Pla de Barris, l’IDAE i amb fons propis

# Térmens inicia actuacions per recuperar la seva muralla
L’Ajuntament vol preservar la muralla de l’antiga vila closa de 
Térmens. És un tram visible de la muralla situat al carrer del Mur

# El diumenge 14 de març actuarà al Teatre l’Orquestra Selvatana
Amb una posada en escena espectacular, i amb els últims avanços 
dins el món de la tècnica

# El llibre “Ovnis” de Mario Acuña arriba al continent americà
Aquets treball profunditza en el llenguatge i terminologia utilitzada en 
l’estudi ovni

# Inici de la fase de diagnosi del Pla de impulsar la reactivació socioeconòmica de la comarca
Els plans han de permetre identificar les actuacions necessàries i urgents per contenir l’impacte derivat 
de la crisi provocada per la COVID-19 i així impulsar la reactivació socioeconòmica de la comarca

# El Consell Comarcal celebra un cop més el dia Internacional de les Dones
Davant la seu del Consell Comarcal de la Noguera, va tenir lloc la lectura del manifest institucional que cada any 
l’Institut Català de les Dones publica per reivindicar el 8 de Març, Dia Internacional de les Dones

>>CULTURA/OCI
# La Guàrdia Urbana visita els cursos d’Infantil de l’Escola Gaspar de Portolà

Efectius de la Guàrdia Urbana, es van desplaçar amb el vehicle logotipat, que disposa de pont amb els 
dispositius lluminosos i acústics, per realitzant una sessió amb els escolars de dos classes del cicle infantil

#  La Paeria ofereix estades esportives durant les vacances de Setmana Santa
Del 29 de març i fins a l’1 d’abril, i les activitats es diferenciaran per edats i per temàtica

>>COMARCA
# Térmens instal·la contenidors tancats i vigilats amb càmeres

Els tancaments estan fets amb fusta de pi silvestre envernissats amb 
un protector hidrosoluble lliure d’arsènics i de croms

# El Consell contracta una persona dins el Programa Treball i Formació
La subvenció està orientada a contractar dones en situació d’atur
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La Paeria va fer balanç dels serveis oferts 
per l’Àrea d’Ocupació del passat 2020
 La Paeria de Balaguer 
va fer balanç dels serveis 
oferts a través de l’àrea 
d’Ocupació durant l’any 
passat, concretament des 
del mes de maig fins al 
desembre de 2020.
 El primer que va desta-
car el paer en cap de Bala-
guer, Jordi Ignasi Vidal, és 
que fa molts anys que es tre-
balla en polítiques actives 
d’ocupació i que aquestes 
han donat uns molt bons 
resultats, entre altres coses, 
perquè s’ha pogut comptar 
amb diverses tècniques per 
dur-les a terme.  S’han pres-
tat serveis a les persones, 
a les empreses alhora que 
s’han fet també diverses 
formacions.
 Per la seva banda, la 
paera de Promoció Eco-
nòmica, Ester Guarné, va 
destacar com a novetat 
dins de l’àrea d’Ocupació 
durant el 2020 la posada 
en marxa d’una borsa de 
treball, “un servei d’inter-
mediació entre empreses 
i persones”. A la borsa s’hi 
van inscriure l’any passat 
un total de 958 persones i 
es van oferir 562 llocs de 

treball.
 La tècnica d’ocupació 
de la Paeria de Balaguer, 
Èrika Arenas, va comentar 
que tota aquesta interme-
diació, entre empreses i 
persones, s’articula a través 
de la pàgina web del CEI. 
Els programes d’ocupació 
del SOC, es van contractar 
11 persones tècniques per 
a la gestió de programes 
d’ocupació i que 48 perso-
nes desocupades van estar 
contractades per la Paeria 
en programes ocupacio-
nals. D’altra banda, de les 
177 persones participants 

orientades a  programes 
d’ocupació, 78 s’han inserit 
en el món laboral.
 La Paeria  cont inua 
apostant aquest 2021 per 
l’ocupació de les persones 
i és per això que hi ha dife-
rents programes en execu-
ció: l’ENFEINA’T  2019, un 
programa adreçat a perso-
nes en situació d’atur de 
llarga durada; el programa 
SINGULARS 2020 “ Som 
Joves”, destinat a joves 
de 16 a 29 anys amb baixa 
qualificació formativa i/o 
nul·la o poca experiència 
laboral.

Presentació del balanç de l’Àrea d’Ocupació

Èxit de participació als concursos de
Carnestoltes del Congre 2021 Virtual

Imatge de l’entrega de premis

 Tot i ser un any com-
plicat degut a la pandèmia 
actual, la ciutat de Balaguer 
encarava el Carnestoltes del 
Congre 2021 de forma virtual, 
amb dos concursos. Un de 
disfresses i un de comparses, 
on s’animava a la població i 
a les escoles a participar de 
forma virtual enregistrant 
uns vídeos i penjar-los a les 
xarxes socials.
 Es van rebre quasi 70 
vídeos, i es va fer l’entrega de 
premis el passat 26 de febrer.

 B a l a g u e r  h a 
celebrat aquest dilluns 
el primer dels actes per 
commemorar  e l  Dia 
Internacional de les 
Dones, i que aquest any té 
per lema “Dones i homes,  
corresponsables!”.
 L a  l e c t u r a  d e l 
manifest ha comptat 
amb la col·laboració de 
l’Associació Estel de 
Balaguer, el Centre de 
Recursos Pedagògics de 
la Noguera i altres entitats 
com Chabab al Amal. 
Desprès de la lectura 
del manifest, s’ha fet la 
inauguració del mural 
“Amb doble vida”, del 
taller de Street Art realitzat 
des del Programa Treball 
als Barris  que va finalitzar 
el passat 4 de març i que 
ofereix la possibilitat 
de reflexionar sobre les 
desigualtats de gènere 
existents en la societat 
actual.
 La Paeria de Balaguer, 
ha previst altres actes, com 

La Paeria organitza diferents 
actes per commemorar el Dia 
Internacional de la Dona 

Inauguració del mural al carrer Sant Jaume

l’exposició “Quin temps 
tenim? L’organització de 
la vida quotidiana” que 
acull des d’avui i fins el 
14 de març el vestíbul 
de la Paeria amb la 
col·laboració de l’Institut 
Català de les Dones.
 Els actes continuaran 
el dia 11 amb la presentació 
d’un nou espai per les 
dones i seguiran amb la 
presentació el dissabte 
13 de març del Punt Lila 
de Balaguer  a les 11 h 
a la Sala d’exposicions 
de la Paeria de Balaguer. 
Aquest  Punt Li la  té 
l’objectiu d’informar, 
sensibilitzar i prevenir 
les actituds masclistes i 
comportaments sexistes.
 Finalment, una xerrada 
en línia sobre el llibre 
“Mujeres invisibles para 
la medicina” de la política i 
metgessa catalana, Carme 
Valls Llobet, a les 11.30 h i 
es podrà seguir pel web 
www.adaptemlamedicina.
balaguer.cat.
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Balaguer acollirà una planta pilot de 
la UDL de reaprofitament de fusta

Imatge de la planta pilot

IMBIOFUST és part del projecte ‘El bosc, primer
recurs de l’economia verda’ liderat per la Diputació

 El Polígon Campllong de 
Balaguer acollirà una bio-
refineria a escala de planta 

pilot a partir de fusta i els 
seus subproductes (serra-
dures, escorces etc.) per a 

l’obtenció de bioplàstics. 
IMBIOFUST, liderat per la 
Universitat de Lleida (UdL), 
forma part del Projecte d’es-
pecialització i competitivitat 
territorial (PECT): El bosc, 
primer recurs de l’econo-
mia verda, al capdavant 
del qual hi ha la Diputació 
de Lleida i on participen la 
UdL i el Centre de Ciència 
i Tecnologia Forestal de 
Catalunya (CTFC). Aquesta 
implantació és fruit del 
treball conjunt d’aquestes 
institucions amb la Paeria 
de Balaguer, en una clara 
aposta pel territori i el seu 
potencial en el camp de la 
bioeconomia.
 El seu objectiu estratè-
gic és impulsar el procés 
de transició cap al model 
de bioeconomia en el ter-
ritori a partir del bosc com 

Es situarà al Polígon Campllong

a recurs essencial d’acord 
amb la política forestal de 
Catalunya i de l’estratè-
gia de la UE pel que fa a 
bioeconomia o economia 
circular. 
 Els estudis de camp per 
trobar la millor ubicació per 
aquest equipament, han 
tingut en compte la proxi-
mitat de masses forestal 
poc explotades, les infraes-
tructures i xarxes de trans-
port, l’activitat econòmica 
d’innovació i recerca, així 
com la petjada de carboni 

associada amb el transport.
 IMBIOFUST, que preveu 
estar en funcionament a fi-
nals d’any, té un pressupost 
per al projecte executiu de 
construcció de 113.362,28€, 
un 60% del qual anirà a 
càrrec de la UdL, un 30% 
l’aporta el CTFC i un 10%  la 
Paeria de Balaguer. A més, 
la Universitat de Lleida hi 
aportarà tots els equips, va-
lorats en més de 250.000 eu-
ros i la Paeria de Balaguer 
els terrenys on s’ubicarà la 
planta pilot.
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Térmens instal·la contenidors tancats 
amb fusta i vigilats amb càmeres
 L’Ajuntament de Tér-
mens ha col·locat un tancat 
de fusta a la majoria de les 
illes de contenidors per re-
duir el seu impacte visual. 
Els tancaments estan fets 
amb fusta de pi silvestre en-
vernissats amb un protector 
hidrosoluble lliure d’arsè-
nics i de croms. S’ha fet una 
inversió de 8.735,74€.
 Al mateix temps, s’han 
instal·lat càmeres de segu-
retat a la majoria d’illes, per 
tal de promoure una millor 
gestió dels residus, especi-
alment dels voluminosos. 
Es vol evitar que objectes 
com mobles, fustes, electro-
mètrics, etc., siguin llençats 
fora dels contenidors, un 
episodi que es dona de for-
ma reiterada. L’ajuntament 
recorda que aquest tipus 

d’objectes estan subjectes a 
un altre règim de reciclatge 
consistent en la recollida 
previ avís.
 Els contenidors més 
afectats per aquest mal 
funcionament són els situ-
ats en les entrades a la vila, 

on hi ha trànsit de vehicles 
de pas que venen d’altres 
municipis, com els situats a 
la C-13 i al del pont de la Su-
crera, en la carretera que ve 
de Menàrguens. La inversió 
de les càmeres de seguretat 
ha ascendit a 11.807,94€.

Instal·lació dels contenidors tancats

El Consell contracta una persona dins 
el Programa Treball i Formació del SOC

 El Consell Comarcal de 
la Noguera s’ha acollit a la 
darrera convocatòria de la 
subvenció Treball i Forma-
ció convocada pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i 
cofinançada pel Fons Social 
Europeu. En aquesta edició 
la subvenció està orienta-

da a contractar dones en 
situació d’atur, prioritzant 
aquelles persones majors 
de 52 anys que no tinguin 
la cotització suficient per 
accedir a una pensió per 
jubilació en el seu moment. 
El programa finança un 
contracte de treball de 12 

mesos, que va començar 
el 22 de febrer, i inclou una 
acció formativa per millorar 
les opcions de la persona 
contractada per trobar feina 
en el futur.
 Les tasques a desen-
volupar són de neteja, 
manteniment i conserva-
ció d’espais urbans i en 
aquesta edició es realitza-
ran a l’Ajuntament de Me-
nàrguens, que aportarà els 
materials i es farà càrrec 
de totes aquelles despeses 
que no siguin subvencio-
nades pel SOC. L’objectiu 
és, aportar experiència la-
boral, formació i incremen-
tar el temps cotitzat de la 
persona contractada; i per 
l’altra, beneficiar el muni-
cipi que l’acull millorant el 
manteniment dels espais 
públics. 

La persona contractada treballarà a Menàrguens

 El passat mes de no-
vembre el Consell Co-
marcal de la Noguera es 
va adherir al programa 
d’ajuts per a l’elabora-
ció i execució dels plans 
de reactivació socioeco-
nòmica COVID-19, que 
a banda de comptar 
amb el suport del Servei 
Públic d’Ocupació de 
Catalunya, també té el 
suport del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal 
i el Fons Social Euro-
peu. 
 Aquests plans han 
de permetre identificar 
les actuacions necessà-
ries i urgents per conte-
nir l’impacte derivat de 
la crisi provocada per la 
COVID-19 i així impulsar 
la reactivació socioeco-
nòmica de la comarca i 
l’activitat productiva del 
teixit empresarial.
 Actualment s’està 
treballant en la fase de 
diagnosi que realitzen 
conjuntament el Con-

Inici de la fase de diagnosi del 
Pla per impulsar la reactivació 
socioeconòmica de la comarca

sell Comarcal de la No-
guera i l’empresa encar-
regada de l’elaboració 
del pla. Una de les acci-
ons inicials consisteix a 
conèixer la situació real 
i actual de les empreses 
del territori i, per aquest 
motiu, s’ha redactat 
una enquesta dirigida 
al teixit empresarial de 
la Noguera. Aquesta 
ha de permetre recollir 
el màxim d’informació 
possible per poder ela-
borar la diagnosi de la 
comarca i determinar 
futures actuacions per 
mitigar els efectes de la 
covid-19.
 L’enquesta, que ja 
està disponible al web 
del Consell Comarcal 
de la Noguera, també es 
farà arribar a les empre-
ses per correu electrò-
nic, se’n farà difusió a 
través de les xarxes so-
cials i en altres mitjans 
de comunicació de la 
comarca.

Seu del Consell Comarcal de la Noguera
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 L’ A j u n t a m e n t  d e 
Térmens ha adquirit la 
propietat d’un magatzem 
construït sobre l’antiga 
muralla. Es tracta d’un 
tram visible de la muralla 
situat al carrer del Mur, 
a prop del  safareig. 
Aquesta actuació té un 
doble objectiu: recuperar 
el patrimoni històric i 
dignificar els accessos 
a la vila. La compra ha 
costat 36.000 euros.
 L a  v o l u n t a t  d e 
l’Ajuntament és preservar 
la muralla de l’antiga vila 
closa de Térmens, que 
va ser protagonista de 
les Jornades Europees 
de Patrimoni de 2020. 
Precisament  aquest 
magatzem s’ubica en un 
dels trams de muralla més 
ben conservats, per la 
qual cosa el seu enderroc 
p e r m e t r à  r e c u p e r a r 

L’Ajuntament de Térmens
inicia actuacions per recuperar 
un tram de la seva muralla

Tram de la muralla

aquest espai desvirtuat 
amb les successives 
construccions i  amb 
el pas del temps. La 
muralla està catalogada 
c o m  a  B é  C u l t u r a l 
d’Interès Nacional, de 
manera que aquesta 
actuació requerirà la 
intervenció d’un equip 
interdiscipl inari  que 
asseguri la seva correcta 
restauració.
 L’accés que connecta 
amb Menàrguens és un 
espai que acull diversos 
elements patrimonials 
com e l  sa fare ig ,  la 
muralla i el pont de ferro 
de l’antiga Sucrera del 
Segre.  L’Ajuntament 
vol dignificar i endreçar 
aquesta zona i per això ja 
ha realitzat altres accions 
en aquest sentit com la 
col·locació de jardineres 
i la instal·lació de bancs.

El Consell Comarcal celebra un cop més 
el dia Internacional de les Dones
 Aquest dilluns 8 de març 
a les 12.00 h i davant la seu 
del Consell Comarcal de la 
Noguera, va tenir lloc la lec-
tura del manifest instituci-
onal que cada any l’Institut 
Català de les Dones publica 
per reivindicar el 8 de Març, 
Dia Internacional de les Do-
nes. 
 La lectura d’enguany ha 
estat un acte conjunt entre 
diferents administracions 
de la comarca que, des de 
les seves perspectives d’ac-
tuació, i de manera conjun-
ta, estan implicades en el 
treball diari per abolir les 
desigualtats que afecten les 
dones encara avui en dia.

Acte davant la seu del Consell Comarcal

 Continua la campanya 
#8demarç8mesos, amb la 
publicació de les fotos de la 
pancarta reivindicativa amb 

el text “Soc capaç, soc forta, 
soc lliure, soc dona. Dones 
lliures en una Noguera di-
versa i plural”.

Montgai estrena la segona fase de les 
obres del nou enllumenat a varis carrers

Nou enllumenat a Montgai

 Montgai ha estrenat a 
finals de febrer, la finalitza-
ció de la segona fase de les 
obres de millora de l’enllu-
menat a varis carrers de la 
població.
 Aquesta segona fase, 
ha consistit en el canvi de 
lluminàries a led de l’ex-
traradi del poble. Aquesta 
millora ha estat finançada 
pel Pla de Barris, l’IDAE i 
amb fons propis munici-
pals, tenint un cost total de 
56.687,65 euros.
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Recollida de residus amb contenidors 
tancats prova pilot a Les Avellanes

 Durant el mes de març, 
l’Àrea de Gestió de Resi-
dus del Consell Comarcal 
de la Noguera, amb la col-
laboració de l’Ajuntament 
de les Avellanes i Santa Li-
nya, implementa una prova 
pilot en el sistema de reco-
llida de residus per millorar 
el percentatge de recollida 
selectiva de la brossa mu-
nicipal.
 Aquesta actuació con-
sisteix a substituir els con-
tenidors oberts de recollida 
actuals per uns conteni-
dors tancats que només es 
poden obrir amb una targe-
ta identificativa. 
 Les Avellanes és el 
nucli que participarà en 
aquesta prova pilot. Les 
targetes que permeten 
obrir els contenidors van 
vinculades a cada habitat-
ge del nucli, i es podran 
recollir a l’Ajuntament.  
 Aquests contenidors es 
poden utilitzar tot el dia, 

i per obrir-los només cal 
apropar la targeta identifi-
cativa.
 En un futur, amb aquest 
model es pot tenir un major 
control dels residus diposi-
tats als contenidors, impe-
dir-ne l’ús indegut, i també 
adaptar la taxa que paga 
cada habitatge segons si 
selecciona els residus o no.
 Aquesta prova pilot 
s’inclou dins de les ac-

tuacions que el Consell 
ha previst aquest any per 
millorar les xifres de la 
comarca en la recollida se-
lectiva de residus, i poder 
valorar la incidència en el 
percentatge de selecció 
dels residus d’aquest sis-
tema de contenidors tan-
cats, ja que amb l’actual 
es fa difícil augmentar 
aquest percentatge a ni-
vell comarcal.

Díptic explicatiu

L’Associació de dones de Gerb celebra un 
sopar per emportar pel dia de la dona

 Des de l’Associació de 
dones de Gerb, s’ha orga-
nitzat un sopar per empor-
tar, ja que enguany a causa 
del Covid-19, no es pot ce-

lebrar el tradicional sopar 
que les membres d’aques-
ta associació que celebra-
ven cada any en motiu del 
8 de març, el dia internaci-

onal de la Dona.
 Per no perdre del tot 
aquesta bonica tradició, 
han pensat en una alter-
nativa, com el sopar per 
emportar i un petit obsequi 
per a les sòcies.
 Una celebració especial 
per totes les dones i un acte 
per lluitar per aconseguir 
la igualtat amb els homes, 
tant en l’àmbit social, fa-
miliar i laboral. El sopar 
per emportar va tenir molt 
bona resposta, i va agradar 
la iniciativa, a l’espera de 
poder celebrar les activitats 
que tenien previstes des 
de l’associació, ben aviat 
i remprendre el calendari 
establert.

Bosses amb el sopar i l’obsequi

 A part ir  d’aquest 
mes de març el servei 
de recollida de residus 
municipals del Consell 
Comarcal de la Noguera 
comptarà amb un vehicle 
més. Aquesta ampliació 
de la flota de vehicles 
vol donar resposta a 
l’augment dels residus 
recollits  de manera 
selectiva que es desprèn 
de les dades positives 
del servei del 2020 i que 
els càlculs per al 2021 es 
preveu que la flota actual 
sigui insuficient. 
 Es tracta d’un camió 
amb grua i compactador 
per buidar contenidors 
de càrrega bilateral, que 
també pot buidar amb 
un elevador lateral els 
contenidors de càrrega 
posterior de 1.100 li-
tres. Aquest nou vehicle 
permetrà augmentar la 

S’incorpora un camió més al 
servei de recollida de residus 
de la comarca de la Noguera

Reunió del grup local de Som Energia La Noguera

freqüència de buidatge 
dels contenidors de càr-
rega bilateral, especial-
ment de paper/cartró i 
envasos lleugers, que a 
partir d’ara es buidaran 
2 cops per setmana.  A 
més, algun municipi de 
la comarca ha passat 
a tenir contenidors de 
càrrega bilateral i, per 
tant, la càrrega de treball 
d’aquests tipus de vehi-
cles ha augmentat.
 Aquesta adquisició 
és una de les actuacions 
que el Consell Comarcal 
del la Noguera imple-
mentarà durant el 2021 
per millorar les xifres en 
la recollida selectiva de 
residus de la comarca, 
que tot i evolucionar de 
manera positiva encara 
són lluny dels percen-
tatges que requereix la 
Unió Europea. 
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 El municipi noguerenc 
d’Àger va acollir a principis 
d’aquest mes, una visita 
de diversos alumnes de 
l’Escola de Pastors de Ca-
talunya, situada a Rialp, 
que s’han interessat per la  
ramaderia  ecològica  del  
territori.
 Els  joves  van  poder  
conèixer  l’explotació de 
Masia Tomaso, d’Àger, que 
s’encarrega de la produc-
ció ecològica de corder 
i  vedella,  i  el  consisto-
ri  municipal, totalment  
compromès  amb  la  vi-
sibilitat d’aquest tipus de 
ramaderia, va cedir un 
espai per a la realitza-
ció d’una classe teòrica. 
 Els alumnes de l’Escola 
de Pastors es van despla-

çar fins a Àger,  on van 
poder aprofundir  en  la  
posada  en  pràctica  de la  
ramaderia  ecològica.   
 Durant la jornada, van 
poder conèixer  diferents 
races de  vaques com la  

Bruna  i  la Pirinenca i tam-
bé el ramat  d’ovelles  de  
raça xisqueta,  una  varie-
tat autòctona  de  Catalu-
nya  i  Aragó  i  catalogada  
en  perill d’extinció des de 
1995.

L’Escola Alfred Potrony ha rebut vuit
portàtils de l’Ajuntament de Térmens

Nous ordenadors portàtils a l’Escola de Térmens

 L’Ajuntament de Tér-
mens ha realitzat una do-
tació de 8 portàtils, donant 
suport a les necessitats del 
centre i vetllant pels inte-
ressos de tots els infants,  
després d’una iniciativa 
proposada per l’AMPA de 
l’escola Alfred Potrony.
 El propòsit de l’Escola 

Classe amb un ramader local

Àger dona a conèixer els seus productors 
locals als alumnes de l’Escola de Pastors

 Des de l ’Àrea de 
Serveis Socials a través del 
Pla d’Acció Comunitària 
Inclusiva, s’ha organitzat 
una formació en treball 
comunitari, en l’àmbit dels 
Serveis Socials, adreçada 
als i a les professionals de 
l’Àrea de Serveis Socials 
del Consell Comarcal de 
la Noguera.
 Aquesta formació 
de 4 hores de durada 
s’imparteix de manera 
p r e s e n c i a l  e n  t r e s 
sessions (25 de febrer, 
18 de març i 19 de març) 
per garantir les mesures 
de protecció i seguretat 
vigents per la pandèmia, 
a càrrec de la formadora 
és  Mar ta  Ba l les te r, 
una professional molt 
va lorada en l ’àmbit 
dels serveis socials i el 
treball comunitari, i que 
actualment es dedica a la 
formació.
 La formació en treball 
c o m u n i t a r i  a j u d a r à 
l’equip a disposar de més 
coneixements sobre la 

Formació en treball comunitari 
per els treballadors dels Serveis 
Socials del Consell Comarcal

Una de les sessions de formació

intervenció comunitària 
i  a aprofundir  en la 
mirada comunitària als 
programes i serveis que 
es desenvolupen als 
Serveis Socials. 
 E l  P l a  d ’ A c c i ó 
Comunitària Inclusiva 
és una nova eina que la 
Generalitat de Catalunya 
posa a disposició dels 
ens locals en matèria 
d’inclusió social i acció 
comunitària i que neix 
fruit  d’un procés de 
treball amb la finalitat 
d ’uni f icar  e ls  Plans 
de Desenvolupament 
Comunitari (PDC) i els 
Plans d’Inclusió Social 
(PLIS). Aquest pla es 
concep com una eina 
a l  ser vei  del  model 
proactiu i comunitari 
cap al qual vol girar 
el Sistema de Serveis 
Socials català i ofereix 
l’oportunitat d’alinear 
l’atenció primària dels 
serveis socials bàsics 
amb el treball preventiu i 
comunitari.

és  disposar de la infra-
estructura necessària i 
convertir les aules en au-
tosuficients per poder dur 
a terme el procés d’ense-
nyament- aprenentatge en 
les millors condicions.
 Aquesta dotació infor-
màtica anirà destinada a 
tots els alumnes de l’es-

cola, per tal de desenvo-
lupar les competències 
digitals vinculades a totes 
les àrees del currículum 
com la robòtica, la cerca 
d’informació, l’edició de 
so i imatge, ...
 L’equipament rebut 
complementa el desple-
gament del Pla digital del 
Departament d’Educació:  
formació del claustre per 
tal de millorar la compe-
tència digital, el Departa-
ment ha renovat la xarxa 
interna del centre i ha 
lliurat un ordinador per a 
cada docent.

Aquesta dotació per part 
de l’Ajuntament permet 
a l’escola desenvolupar 
les competències
digitals necessàries

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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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
Autèntics

S’avenen de seguit
i es fan iguals.
Ignoren les distàncies.
Es miren sense mirar com.
Són com són.
Perfan coses sublims 
sense adonar-se’n.
Trameten pulcritud.
Mirant-los s’endevina
boscanes herbes verges,
la vida al natural.

Quan tot és tan perfecte,
el gest és la carícia,
la veu és un regal, 
els ulls el mateix cel,
qui sap si no el més gran.
Retorno de les coses 
i percebo en el seu port
la gama de colors
immarcescible,
allò que més pot ser la veritat.
Els infants.

La marca OliCastelló presenta la seva
col·laboració més solidària

Campanya solidària a benefici de la Fundació J. Carreras

Per l’investigació i la lluita contra la leucèmia i a 
benefici de la Fundació Josep Carreras

  La marca OliCastelló 
de la comarca de la No-
guera, juntament amb la 
Fundació Josep Carreras 
contra la leucèmia, posa 
en marxa aquests dies una 
campanya solidària amb la 
seva ampolla de dos litres. 
De totes les vendes que 
es facin d’aquest oli, una 
part dels beneficis aniran 
destinats per aquesta lluita 
incansable que des de la 
Fundació Josep Carreras 
promouen i investiguen des 
de fa anys.
 La família OliCastelló 
es mostra molt orgullo-
sa i feliç de començar a 
col·laborar amb aquesta 
causa benèfica, amb el 
seu suc d’oliva arbequina 
verge extra i la seva am-
polla estrella, que podran 
trobar al seu supermercat 

o botiga  de confiança, o 
bé connectant amb la seva 
pàgina web i realitzant la 
comanda des de la seva 
botiga online.

 S’espera que la cam-
panya tingui una bona 
acceptació i es pugui així 
ajudar  a continuar amb la 
investigació.
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 Aquest diumenge, dia 
14 de març, a les 18,00 
h tindrà lloc al Teatre 
Municipal de Balaguer 
un concert de Música 
Catalana a càrrec de la 
prestigiosa Orquestra 
Internacional Selvatana 
desprès que la  regidoria 
de Festes de la Paeria de 
Balaguer  decidís  ajornar 
la seva actuació, que 
estava programada  dins 
el marc de les Festes del 
Sant Crist ,i no anul·lar-la 
per tal d’ajudar aquest 
sector que veritablement 
la  pandèmia e ls  ha 
afectat molt fort. 
 Amb una posada en 
escena espectacular, i 
amb els últims avanços 
dins el món de la tècnica, 
el nou concert de la 
Selvatana destaca per 
la seva versatilitat, en 
el qual s’ofereix música 

Aquest diumenge 14 de març 
actuarà al Teatre l’Orquestra 
Internacional Selvatana

L’Orquestra Selvatana al Teatre

de tot el món, adaptada 
a la formació actual 
de l’orquestra, perquè 
cada concert sigui un 
veritable espectacle i un 
inoblidable record per al 
públic.
 L’ànim de renovació 
c o n s t a n t  d ’ a q u e s t a 
formació de Cassà de 
la Selva ha comportat 
la incorporació de joves 
intèrprets i  cantants 
amb una gran preparació 
musical que, al costat de 
noms de prestigi que ja 
formen part de la història 
de la Selvatana, amb 
107 anys d’experiència i 
segueix assolint èxits en 
cada actuació. 
 El preu de l’entrada 
és de 6 euros i podrà 
comprar-se a l’oficina 
de turisme de Balaguer, 
o des del web teatre.
balaguer.cat.

La Guàrdia Urbana visita els cursos
d’Infantil de l’Escola Gaspar de Portolà
 El passat 4 de març, la 
Policia -Guàrdia Urbana de 
Balaguer,  es va  desplaçar  
a  l’Escola  Gaspar  de  Por-

Visita de la Guàrdia Urbana a l’Escola Gaspar de Portolà

tolà  de  Balaguer.
 Dos efectius de la Guàr-
dia Urbana (Inspector cap 
i agent), es van desplaçar 

amb el vehicle logotipat, 
que disposa de pont amb 
els dispositius lluminosos 
i acústics, per realitzant 
una sessió amb els es-
colars de dos classes del 
cicle infantil, de la esmen-
tada escola, on  la  Policia-
Guàrdia  Urbana,  va  ex-
plicar,  de  forma  bàsica,  
els  Serveis  que  realitza  
a  la  ciutadania,  les seves 
funcions,  l’estructura, els 
equipaments, els vehicles,  
etc.  lliurant  al  acabar  la  
sessió  una  fitxa de recor-
datori de la temàtica polici-
al, per mostrar als pares, la 
sessió que van realitzar els 
escolars. 

La Paeria ofereix estades esportives
durant les vacances de Setmana Santa

Estades lúdico-esportives

 Del 29 de març i fins a 
l’1 d’abril, coincidint amb 
les vacances del període 
de Setmana Santa, l’àrea 
d’esports de la Paeria de 
Balaguer, continuarà amb 
la setmana X-trem, per a 
joves de 4 a 15 anys.
 Les activitats es dife-
renciaran per edats i per 
temàtica. Les inscripcions 
es podran fer al web:  www.
esports.balaguer.cat o a les 
oficines situades a la pisci-
na coberta; més informa-
ció al 973450915. 
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 L’escriptor Balaguerí 
M a r i o  A c u ñ a ,  h a 
traspassat el “charco” 
amb el seu llibre “Ovnis. 
Diccionario ufológico. 
Edición revisada”, de la 
editorial Guante Blanco. 
Aquets treball profunditza 
e n  e l  l l e n g u a t g e  i 
terminologia utilitzada 
en l ’estudi  ovni .  En 
aquest any 2021, ha sortit 
la nova edició revisada 
amb la col·laboració del 
prestigiós investigador 
espanyol José Antonio 
Caravaca.
 S e g o n s  M a r i o ,  a 
p e s a r  d e l  m o m e n t 
p a n d è m i c ,  a q u e t 
treball està reben bona 
crítica i força acollida 
a Llatinoamèrica, on el 
públic és molt exigent 
al  davant  d ’aquesta 
f e n o m e n o l o g i a .  L a 
repercussió d’entrevistes 
en medis de comunicació 
estrangera de màxima 
audència, han aconseguit 
fer créixer l’interès i 

El llibre “Ovnis. Diccionario 
ufológico” del balaguerí Mario 
Acuña arriba al continent americà

Mario Acuña

demanda del llibre fora 
de les nostres contrades 
i de la península Ibèrica.
 L a  d i s t r i b u ï d o r a 
“ C a u c e  L i b r o s ”  é s 
l’encarregada d’apropar 
el diccionari a països com 
Argentina, Perú, Mèxic i 
Brasil, on simpatitzants 
i ufòlegs el troben com 
l’eina excel·lent on trobar 
recullits més de setanta 
anys d’investigació al 
v o l t a n t  d e l s  o v n i s . 
Són  mi l  dos -centes 
entrades i quasi cinc-
c e n t e s  p à g i n e s ,  o n 
afloreix el ventall de 
diferents disciplines 
relacionades com són 
l’astroarqueología, l’as-
tronomia, l’aeronàutica, 
l ’ a s t r o n à u t i c a ,  l a 
parapsicologia, l’argot 
militar i terminologia dels 
ufòlegs. Mario Acuña 
agraeix que aparegui 
la recomanació en la 
portada del llibre, del 
Premi Planeta 2017, 
Javier Sierra.

Arnau Pifarré participa en el Campionat 
Estatal de Natació Infantil de Màlaga
 Aquest passat cap de 
setmana es va celebrar a 
Màlaga al Centre Aquàtic 
de Málaga-Inacua, el Cam-
pionat Estatal de Natació 
Infantil. Degut a  un canvi 
de normativa, es va poder 
celebrar el campionat, 
però les fortes restriccions 
del COVID, només hi han 
pogut participar els dotze 
millors nedadors d’Espa-
nya. 
 El balaguerí Arnau Pi-
farré del CEN Balaguer, 
hi ha participat i ha fet la 
seva millor marca perso-
nal (MMP), en les quatre 
proves disputades: En els 
200 esquena, la 5a posició 
estatal 2006 (1r català), 
en els 100 esquena, una 
9a posició estatal 2006 (1r 

Arnau Pifarré del Club Natació Balaguer

català), els 400 estils, ha 
quedat en 10a posició es-
tatal 2006 (1r català) i en 
els 1500 lliures, una 13a 
posició estatal 2006 (2n 
català).
 Tot i la falta de compe-

ticions, han estat uns molt 
bons resultats per l’Arnau 
que espera poder competir 
en properes proves.
 Aquest campionat es-
tatal s’ha pogut veure via 
Streaming TV.

Atletes del Pedala.cat participen en els 
campionat d’atletisme Sub-16 i Sub-18

Claudia Martínez del CE Pedala.cat

 Aquest passat cap de 
setmana del 6 i 7 de març 
s’ha celebrat el Campionat 
de Catalunya d’Atletisme 
en pista coberta en les ca-
tegories sub 16 i sub 18 al 
Palau Sant Jordi de Barce-
lona.
 A causa de la covid19  
les places per accedir a les 

finals eren molt restrictives 
però finalment tres atletes 
del C.E. Pedala.cat de Bala-
guer hi van accedir (Gerard 
Hernández en categoria 
sub-16 i Pere Viola i Clàu-
dia Martinez en sub-18). 
Dos atletes més del club, 
van estar també apunt de 
participar-hi.

 Finalment els resultats 
han estat molt satisfacto-
ris pel Club i cal destacar 
de manera excepcional 
les dos medalles de pla-
ta aconseguides per la 
Clàudia Martínez Ros en 
els 60 ml (7.94segons) i 
200 m.l(25.83s), uns re-
gistres excepcionals que 
per segon any consecutiu 
li poden obrir les portes a 
participar en el Campionat 
d’Espanya que es celebra 
el proper cap de setmana, 
demostrant la seva gran 
capacitat per estar en 
aquestes proves.

Tres atletes balaguerins 
han pogut hi han pogut 
participar tot i les fortes 
restriccions per poder-hi 
entrar
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Un dia més
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

enterboleixen el futur que 
va venint, unes vegades 
el veiem llunyà i altres ve-
gades el veiem per viure’l 
dema mateix. La tan ano-
menada incertesa es la llei 
física que regeix el nostre 
destí. Tot es possible, res 
és segur.
 Per uns són els propis 
somnis els que inventen 
una realitat. Per uns altres, 
no volen res en forma de 
somni, volen viure la reali-
tat que tenen. Després del 
malson del Oasis Català, 
no volen ni pensar-hi en un 
segon. Tot canvia al llarg 
de la vida, però amb temps, 
no avui per dema, com pre-
tenen els més esvalotats
 Tenim la mala sort els 
catalans que per destil·lar 
el nostre propi verí, ens  te-
nim de inventar enemics. 

 El conte de la serven-
ta, és una novel·la distò-
pica escrita per Margaret 
Atwood (Otawa, Canadà, 
1939) que es va popularit-
zar perquè HBO en va fer 
una sèrie amb un gran èxit 
d’audiència. S’hi narra la 
vida que duen les dones en 
una societat imaginària, 
profundament masclista i 
deshumanitzada, on se les 
utilitza només com a “ei-
nes” reproductives. 
 Tot i que les distòpies 
pretenen la representa-
ció fictícia d’una societat 
(futura) indesitjable, en 
El conte de la serventa, 
no se’ns avisa de les pos-
sibles conseqüències en 
les que es pot trobar una 
societat futura si no s’es-
menen els errors presents, 
sinó que se’ns explica una 
realitat que malaurada-
ment és ben actual: hi ha 
països fonamentalistes 
com l’Afganistan, en que 

les dones simplement no 
tenen drets. 
 El domini sobre les 
dones i els infants esdevé 
un element essencial en 
molts règims repressius. 
Però el control i la discri-
minació per raó del gènere 
no és exclusiu d’aquestes 
societats, sinó que n’hi ha 
de modernes i democràti-
ques, com la japonesa, en 
la que la dona ha de fugir 
de la cosificació a la que 
està sotmesa. 
 En la societat occiden-
tal, i concretament en la 
catalana, la discrimina-
ció femenina te múltiples 
manifestacions que van 
des dels micromasclismes 
injustament permesos 
(“les dones al volant són 
un perill!”), fins a les des-
vergonyides negacions de 
l’extrema-dreta (aquesta 
setmana Vox es negava a 
signar el compromís del 
Parlament contra la discri-

Una història  imparcial ens 
pot ensenyar  quantes erra-
des hem tingut amb el pas 
del temps. De tot el que 
he llegit, de segur diria ha 
estat el Gaziel el que més 
m’ha convençut. No cal dir 
que no sol agradar gaire 
als nacionalistes. Sense 
renunciar a res, moltes me-
sures que aquests han pres 
al llarg dels temps han per-
judicat a Catalunya, i mai 
ho han reconegut. I som 
moltíssims els que avui 
creiem en el missatge de 
moderació, i de una sana 
ànsia d’ampliar la seva 
base, per poder parlar amb 
el que sigui. Això sí, sem-
blava  que el manifestat  en 
els mítings es contradeia 
a porta ajustada del que 
pregonaven. El puny tancat 
els fa a tots massa sem-

blants als de Podemos. Ja 
veurem el que seran, i més  
si fan societat amb segons 
qui. No cal encaparrar-nos 
dintre pocs dies sabrem 
amb certesa si el dit eren 
oportunistes romanços.
 Certes postures davant 
d’uns contrincants que et 
poden fer mal es per dir-
ho suaument una ridicu-
lesa. El fet de no anar cap 
representant de la Genera-
litat a la trobada del dia 6 
d’aquest mes, amb el Rei, 
el Presidente del Gobierno, 
i els alts càrrecs de la Wols-
wagen, per procurar fer un 
gegantí projecte que pot 
beneficiar molt a Catalu-
nya, es a més d’una errada 
de gent de poca talla, una 
demostració més dels polí-
tics que tenim.           

minació i l’assetjament). 
 En aquest marc soci-
al treballa l’Observatori 
de la Igualtat de Gènere 
(OIG), un òrgan assessor 
del Govern de la Gene-
ralitat adscrit a l’Institut 
Català de les Dones que 
té com a objectiu garantir 
l’assoliment de la igual-
tat efectiva entre homes i 
dones. L’OIG, ha publicat 
un dossier estadístic, en 
el que s’analitza l’impacte 
de la COVID-19 en la dis-
criminació de gènere. En 
aquesta publicació es vi-
sibilitzen desigualtats, dis-
criminacions i dificultats 
amb les que les dones to-
pen per raó de gènere (da-
des desembre 2020). Per 
posar alguns exemples de 
les moltíssimes dades que 

es publiquen en aquest 
dossier:
 El 92,53% de les exce-
dències per la cura dels 
fills i el 79,06% per la cura 
de familiars van ser dema-
nades per dones.
 Les dones representen 
el 88,9% del total de perso-
nes que redueixen la seva 
jornada laboral per tenir 
cura dels fills i el 86,70% 
per tenir cura de persones 
malaltes o dependents.
 Tot això ha revertit en 
la variació de l’atur feme-
ní durant el 2020, quina 
taxa ha augmentat fins un 
22,6% en el tercer trimes-
tre de l’any. La reducció 
de l’ocupació femenina 
aboca a la dependència 
econòmica de les dones 
en les seves parelles, refer-

mant-se així les posicions 
masclistes que això com-
porta. 
 D’aquesta manera ens 
endinsem en una distòpia 
real, una espiral vertigino-
sa en la que hi ha menys 
ocupació femenina, més 
precarització laboral, més 
escletxa salarial, més invi-
sibilització de la dona...
 La sortida d’aquesta 
espiral es fonamenta en 
l’educació que han de re-
bre en total igualtat de 
condicions els nens i les 
nenes d’aquest país. Fer 
saber que el feminisme no 
és exclusiu de les dones, 
sinó que és una forma de 
ser, de viure i entendre 
la societat on vivim, que 
passa, únicament, per la 
igualtat d’oportunitats.

 Amb tanta pressa per 
les eleccions, i que cal re-
petir-ho van sortir gaire 
perfectes. Ara els partits, 
no vull dir els escollits, sinó 
els que son el dit “pinyol” 
del mateix, apuren els ter-
minis legals per saber com 
es reparteix el “pastís”. 
Perquè no oblideu que és 
el vertader motiu de tan-
tes i tantes combinacions. 
Encara que jo pugui creu-
re que molt ja està fet. Un 
altra cosa és que duri, per-
què tots canten, “El quere-
mos más, y mucho más...”.
 No hem d’oblidar que 
amb una Catalunya tan di-
vidida com tenim, no serà 

fàcil que la ferida tingui 
una  curació molt còmode 
i ràpida.
 Per a mi el que la ma-
joria decideixi serà supor-
table del tot. No puc negar 
que potser un altra em cau-
ria millor, però quan plou 
quasi mai o fa al gust de 
tothom. I com una maledic-
ció divina quasi sempre ha 
estat així.
 Ara els que som sol-
sament poble ras, que no 
pertanyem a cap elit, no 
parem de barrinar quin go-
vern en pot sortir. I davant 
d’aquest temps incert, i 
com els nens que mai dei-
xem d’esser, unes foscors 

Distòpies reals
Gemma Trilla i Gutiérrez, Coordinadora local de
Junts per Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 4 de març                   a les 8 de la tarda de l’11 de març SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’11 de març                   a les 8 de la tarda del 18 de març MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 18 de març                   a les 8 de la tarda del 25 de març ALDAVÓ
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Horari d’autobusos

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
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
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.

TREBALL 
-------------------------------------------
E M P R E S A  I N S T A L -
LADORA  de Balaguer, bus-
ca operaris de fontaneria, 
clima, calefacció i electri-
citat. Interessats trucar al: 
699708347, per concertar 
entrevista. Total confiden-
cialitat.
-------------------------------------------
ES PRECISA cambrer/era 
d’abril a octubre. Diven-
dres tarda, dissabte tot el 
dia i diumenge al matí per 
terrassa a Balaguer. Interes-
sats enviar Currículum a: 
oficines2018@hotmail.com 
-------------------------------------------
S’OFEREIX professora na-
tiva per fer classes particu-
lars d’anglès. Classes de 
conversa en grup o sols. 
Raó: 650422582.
-------------------------------------------
ES BUSCA dependenta 
de juny a setembre, jor-
nada sencera, per suplir 
vacances. Interessades 
enviar Currículum a: ofici-
nes2018@hotmail.com
-------------------------------------------

IMMOBLES
-------------------------------------------
ES VEN edifici al Barri Nou, 
carrer Cerers de Balaguer. 
Dos entrades a l’edifici, 
4 pisos llogats, local de 
90 m2, també llogat. Solar 
adjunt de 70 m2, a reformar. 
Preu venda: 120.000€. Raó: 
699956429.
-------------------------------------------
BALAGUER: lloguer de 
pisos, despatxos i pla-
ces d’aparcament. Raó: 
973443800.
--------------------------------------------
LLOGUER LOCAL CO -
MERCIAL al c/ Girona de 
Balaguer de 32 m2. Amb 
instal·lació d’aigua i llum. 
Té porta d’alumini i també 
vidre i reixa. Informa’t sen-
se compromís al telèfon: 
973450555.
-------------------------------------------
ES VEN TERRENY, darrera 
Teatre Balaguer. Solar de 
250 m2 (8,70  x 28 m). Ideal 
per jardí i caseta prefabri-
cada. Preu: 30.000€. Raó 
informació: 699956429.
-------------------------------------------

ES TRASPASSA a Balaguer, 
botiga de roba infantil, equi-
pada i en ple funcionament. 
Raó telèfon: 973450555.
-------------------------------------------

VARIS
------------------------------------------- 
COMPRO monedes, bit-
llets, segells, joguines an-
tigues, rellotges, àlbums 
de cromos, postals, fotos 
antigues, còmics, llibres 
antics, programes de cine, 
plomes estilogràfiques, 
nines Nancy, escalextric, 
coberteries de plata i anti-
guitats varies. Raó telèfon: 
676803205.
------------------------------------------
COMPRO banc per collir 
olives. En bon estat. Raó: 
973586044.
------------------------------------------
TINC DE TOT (de segona 
mà) i ho venc tot. Per a més 
informació: 698201085. 
Tengo de todo (de segun-
da mano) y lo vendo todo. 
Para más información: 
698201085.
------------------------------------------

Anuncis breus classificats
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