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Sumari

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

En Portada
Reobre el Parc
Astronòmic Montsec

 El Parc Astronòmic Montsec va reiniciar el pas-
sat divendres les seves visites per al públic general 
després de diversos mesos d’aturada a causa de la 
pandèmia. 
 Entre les novetats que s’oferiran aquesta 
temporada destaca una nova projecció al planetari 
que reflexiona sobre la necessitat de preservar 
el Pirineu de la contaminació lumínica. El Parc 
Astronòmic també ha adaptat les visites guiades a 
les mesures sanitàries, amb un 25% d’aforament.
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#La Paeria formalitza la compra de 13 habitatges al C/ Ramon Llull per protegir als veïns
Les 12 famílies que hi ha actualment en aquests habitatges hi podran, doncs, continuar vivint pagant un 
lloguer en funció de la seva renda

# Els Mossos d’Esquadra alerten d’estafes relacionades amb el Coronavirus
No s’ha de fer difusió de continguts que no s’hagin contrastat i sempre consultar mitjans oficials

>>BALAGUER
# Instal·lació de cartells informatius als parcs amb mesures anticovid

Els cartells tenen explicacions en diversos idiomes i tenen un codi 
QR amb accés a un àudio explicatiu

# La Paeria habilita nous aparcaments per a bicicletes per la ciutat
Els llocs són els proposats al seu dia pels balaguerins

# Térmens reparteix carrets de reciclatge per la gent gran
Ha comprat onze carrets de reciclatge plegables per facilitar el 
transport de la brossa fins a les illes de contenidors de la vila

# Aquest mes comença l’11a temporada del Projecte Cultiva’t
Sorgeix l’any 2012 de la mà de l’Associació Dones Solidàries Dóna 
Pas i l’associació Africana de la Noguera

>>CULTURA/OCI
# Reobertura del Parc Astronòmic Montsec a partit del 19 de març

Aquesta temporada s’amplia l’oferta de visites familiars, que es duran 
a terme fins a les 22.00 hores, coincidint amb el toc de queda

# El Parc Arqueològic de Sant Llorenç pateix actes vandàlics
Han ocasionat nombrosos desperfectes en les instal·lacions

>>COMARCA
# Representants del Consell Comarcal visiten el Servei d’Intervenció Socioeducativa i Àgape 

Durant la visita el personal dels Serveis Socials que gestionen el servei van posar al dia de l’estat actual de 
provisions del Banc d’Aliments, que durant l’any ha fet més d’una crida a la solidaritat

# L’ajuntament de Térmens recull signatures per solucionar el tram cap a Bellvís
Es demana, l’implicació de les institucions supramunicipals en l’adequació d’aquesta carretera

>>ESPORTS
# Bon inici de temporada pel Balaguer Piera Ecoceràmica a la Superdivisió

Ha començar la lliga, amb molt bon peu, obtenint, a la concentració celebrada a Sevilla, una victòria i un 
empat, cosa que el situa, de moment, al capdavant de la classificació del seu grup

#  Participació del balaguerí Pere Pérez al campionat del Món de Triatló d’Hivern
El curs constarà d’una primera part teòrica, que es durà a terme de forma telemàtica, i una segona de pràctica

# El balaguerí Bonaventura Baró presentarà el seu nou llibre
“Petits contes per a gent gran”, és una obra amb una gran diversitat 
de situacions, de les més actuals a les més atàviques

# La Biblioteca acull la celebració del Dia Mundial de la Poesia
Aquest acte que ja estava programat des de l’any passat s’ha cele-
brat amb aforament limitat de públic
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Instal·lació de cartells informatius als 
parcs infantils amb mesures anticovid

 La Paeria de Balaguer 
ha instal·lat els cartells 
informatius als parcs in-
fantils. Aquests, tenen com 
a objectiu informar en dife-
rents llengües de les me-
sures a complir per evitar 
la propagació del coronavi-
rus.  
 S’explica, per exemple, 
què cal tenir en compte 
quan es porten els infants 
al parc i es detalla també 
que cal procurar que només 
els acompanyi un adult, que 
evitin menjar o beure, o que 
practiquin activitats amb 

jocs que puguin portar de 
casa, evitant l’ús compartit 
d’elements com gronxa-
dors. 
 També s’expliciten les 
limitacions horàries d’ús 
d’aquests equipaments i 
l’ús obligatori de mascare-
ta per infants de més de 6 
anys. Així mateix, es recor-
da la necessitat de complir 

amb altres mesures com 
respectar les distàncies, no 
seure als bancs, o tenir un 
bona higiene de mans. 
 El panell va acompa-
nyat de les explicacions en 
diversos idiomes, així com 
un codi QR que dona accés 
a un àudio per ser escoltat 
amb Wolof i Fula des del 
mòbil.

Cartells informatius

 La Paeria de Balaguer 
ha formalitzat la compra 
de tretze habitatges al 
carrer Ramon Llull. Amb 
ella es garanteix que 
les famílies que hi ha 
actualment hi puguin 
continuar vivint després 
que aquestes hagin viscut 
episodis d’assetjament 
immobiliari, segons el 
paer d’Afers Socials, 
Kevin Bruque.
 Les 12 famílies que hi 
ha actualment en aquests 
habitatges hi podran, 
doncs, continuar vivint 
pagant un lloguer en 
funció de la seva renda. 
 El paer comenta que 
aquests pisos van acabar 
a mans d’uns fons voltor i 
els encarregats d’aquests 
fons modificaven cada 
mes el preu del lloguer i 

La Paeria formalitza la compra 
de 13 habitatges al c/ Ramon 
Llull per protegir als veïns

Carrer Ramon Llull

amenaçaven els llogaters 
amb fer-los fora dels 
habitatges.
 A r r a n  d ’ a q u e s t a 
“especulació econò-
mica” ,  la  Paer ia  de 
Balaguer  va  decidir 
actuar i, finalment, s’han 
pogut comprar aquests 13 
habitatges i regularitzar 
la situació d’aquestes 
famílies perquè puguin 
c o n t i n u a r - h i  v i v i n t 
tranquil·lament, sense 
haver de patir aquests 
assetjaments.

Els cartells tenen 
explicacions ens
diversos idiomes i tenen 
un codi QR amb accés a 
un àudio explicatiu 

La Paeria habilitarà nous aparcaments 
per a bicicletes distribuïts per la ciutat

 La Paeria de Balaguer 
té previst habilitar 6 nous 
aparcaments per a bicicle-
tes. Estaran distribuïts per 
tota la ciutat i les zones on 
s’instal·aran són fruit de les 

propostes que van fer en 
el seu dia els balaguerins i 
balaguerines mitjançant una 
consulta realitzada per la 
Paeria. Es tracta de la Plaça 
Mercadal (davant de la Pae-

ria); el carrer Barcelona amb 
Plaça de la Sardana; la Plaça 
Pere Casaldàliga; a la zona 
del Teatre Municipal; al Molí 
de l’Esquerrà; i el situat al 
Barri Nou (Davant de l’Estel).
 Altres punts de la ciutat 
que també van aparèixer a 
les llistes, estan pendents 
de reforma i els projectes 
que la Paeria de Balaguer 
té en curs ja contemplen 
un espai amb  aparcabici-
cletes que estarà senyalit-
zat i que a diferència dels 
actuals permetran lligar la 
roda i el quadre. 
 Els nous aparcabicicle-
tes se situaran en places 
que actualment ocupen 
cotxes per fomentar aquest 
vehicle de transport.

Aparcabicicletes actuals a la plaça Mercadal

Els llogaters hi podran 
continuar vivint i se’ls 
farà pagar un lloguer 
en funció de la seva 
renda
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Els Mossos d’Esquadra alerten d’estafes 
relacionades amb el Coronavirus

Imatge d’una de les estafes relacionades amb el Covid

No s’ha de fer difusió de continguts que no s’hagin 
contrastat i sempre consultar mitjans oficials 

 En aquests moments 
en què tothom incremen-
tem l’ús de missatgeria 

instantània  i/o correus 
electrònics s’ha produït 
alhora increment d’estafes 

de pesca de credencials 
o phishing i programari 
maliciós (ransomware) 
relacionades amb la cerca 
d’informació de la covid-19 
i per mitjà d’aquests i altres 
canals.
 L’objectiu dels ciber-
delinqüents és obtenir les 
nostres credencials d’ac-
cés corporatives i/o finan-
ceres o xifrar la informació 
de les persones usuàries o 
d’organitzacions per sol-
licitar una recompensa 
econòmica posterior. Les 
tècniques que utilitzen els 
ciberdelinqüents en aques-
tes campanyes són amb 
correus electrònics amb 
adjunts maliciosos de tipus 
ransomware (programari 
de segrest: programari 
maliciós que restringeix 
totalment o parcialment 

Una altra estafa relacionada amb el Covid

l’accés als fitxers d’un dis-
positiu fins que no es paga 
una determinada quantitat 
de diners). Amb distribució 
d’aplicacions mòbils per 
fer un seguiment de la ma-
laltia. Enllaços a pàgines 
web amb informació i/o 
seguiment en relació amb 
la covid-19 amb progra-
mari (software) maliciós. 
Fraus demanant diners i 
donacions. Missatges de 
text (SMS) que simulen ser 
entitats financeres.
 Les recomanacions 

són: augmentar l’atenció 
als missatges que ens arri-
ben per correu electrònic o 
serveis de missatgeria ins-
tantània sobre la covid-19. 
No descarregar programa-
ri i/o aplicacions als dis-
positius mòbils no oficials 
per conèixer informació de 
l’abast internacional de la 
covid-19. Avaluar, abans 
de clicar enllaç o de des-
carregar un fitxer adjunt 
d’un correu electrònic, 
missatge de text, etc., l’ori-
gen d’aquest i si és urgent.
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El balaguerí Bonaventura Baró presentarà 
el seu segon llibre per Sant Jordi
 El balaguerí Bonaventu-
ra Baró i Xipell presentarà el 
seu segon llibre aquest Sant 
Jordi. Després de la primera 
novel·la “Parmessano” de 
caire juvenil i desenfadat, 
ens presenta un recull de 
narracions més madures i 
assossegades, inspirades 
en  vivències, fantasies o 
fins i tot en deliris de la 
gent gran, a qui ha tingut 
oportunitat d’atendre com 
a psicòleg. 
 “Petits contes per a 
gent gran”, és una obra 
amb una gran diversitat 
de situacions, de les més 
actuals a les més atàvi-
ques, de les més realistes 
a les més imaginàries, de 
les més dramàtiques a les 
més humorístiques, però 
sempre cercant d’apropar 
al lector l’ànima dels seus 
protagonistes.

 L’autor ens explica que 
el contingut del llibre està 
específicament dissenyat 
per minimitzar algunes de 
les limitacions detectades 
en les persones de més 
edat, procurant que sigui el 
més dinàmic possible. Per 
tant, ha optat per selecci-
onar narracions breus, text 

de lletra generosa i abun-
dància d’espais, tot plegat 
per aconseguir que la lectu-
ra esdevingui amena, àgil i 
atractiva. La publicació està 
fàcilment disponible traves 
d’Amazon, però també es 
pot aconseguir a través 
d’altres distribuïdors i co-
merços especialitzats.

Portada del llibre

La Biblioteca acull la celebració del Dia 
Mundial de la Poesia amb “Llach poeta”

 El passat divendres 19 
de març a les 7 de la tarda 
la Biblioteca va acollir l’es-
pectacle “Llach poeta” em-
marcat en la celebració del 
Dia Mundial de la Poesia.
 “Llach poeta” és un 
espectacle íntim, en el 

que la paraula i la música 
v i a t g e n  p e r  s e p a r a t 
i a la vegada juntes. Un 
homenatge a Lluís Llach. 
L’espectacle va anar a càrrec 
de l’actor Joan Berlanga, 
amb l ’acompanyament 
del pianista Albert Flores, 

recitant les cançons de 
Lluís Llach amb ritmes de 
moments pausats i profunds 
i  d’altres d’ intensos i 
d’emocions desbordades.
 Aquest  acte  és  un 
dels primers que s’ha fet 
després de molts mesos i 
per assistir-hi calia fer la 
inscripció prèvia. En total hi 
havia aforament limitat per 
a 40 persones.
 Aquesta activitat ja 
s’havia programat l’any 
passat però es va haver 
d’ajornar a causa de la 
pandèmia.

Espectacle “Llach poeta”

 L’Àrea d’Esport de 
la Paeria de Balaguer 
ha fet una enquesta de 
participació ciutadana 
per  per elaborar un 
projecte a curt i llarg 
termini sobre com ha de 
ser la gestió de l’esport 
i  l ’activitat física en 
general a la ciutat.
 El motiu d’aquesta és 
per promoure, incentivar 
i reactivar amb les eines 
i recursos municipals la 
més ràpida recuperació, 
que ens aporti solucions 
a curt i llarg termini, 
d e i x a n t  u n a  c i u t a t 
plena d’oportunitats; 
però precisem de la 
i m p r e s s i ó  i  o p i n i ó 
dels principals agents 
directes: la població i 
els esportistes; i un cop 
més us demanem de la 
vostra col·laboració i us 
animem a que en sigueu 
partícips. 
 Associacions, clubs, 
centres escolars o ens 
privats ja han estat tre-
ballant i aportant en el 

Enquesta per saber l’opinió 
de com gestionar l’activitat 
esportiva de la ciutat

Enquesta proporcionada per Esports de la Paeria

projecte, amb enquestes 
de participació i un recull 
d’opinions i necessitats 
que ens ajudaran; però 
convoquem i necessitem 
de l’atenció de tota la 
població en l’elaboració 
d’un projecte que volem 
finalitzar durant aquest 
primer quadrimestre del 
2021, i en el que volem 
avaluar l’actual situació, 
volem conèixer la vostra 
opinió i les vostres inqui-
etuds, per disposar així 
d’uns fonaments i uns 
criteris que siguin els més 
semblants a la realitat i 
que ens ajudin en aquesta 
visió a llarg termini.
 L’enquesta i parti-
cipació restarà oberta 
i disponible des del di-
lluns 22 de març i fins 
el dilluns 5 d’abril i s’in-
formarà de l’elaboració 
final del projecte que es 
farà pública a finals del 
proper mes d’abril.
 https:/ /www.bala-
guer.cat/portal/55/valo-
racio_esports.php

L’acte estava programat 
des de l’any passat i ara 
s’ha pogut celebrar amb 
aforament limitat
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Forn Inalba estrena nou servei de
terrassa a Balaguer

 Coincidint amb l’ar-
ribada del bon temps, Forn 
Inalba obrirà la terrassa 
de la botiga del Passeig 
de l’Estació, a Balaguer, a 
partir del proper dijous 1 
d’abril. 
 Com a novetat, Forn 
Inalba estrena enguany un 
nou servei de terrassa en 
el que destinarà personal 
exclusivament a servir els 
clients. L’objectiu és oferir 

A partir de l’1 d’abril i fins a l’octubre el forn de Balaguer obrirà la zona de
terrassa a la botiga del Passeig

una millor atenció i que els 
consumidors, puguin gau-
dir de la gran varietat de 
productes d’Inalba, amb 
servei de bar i cafeteria, a 
l’aire lliure. 
 Forn Inalba és un forn 
amb tradició centenària on 
diàriament elaboren dife-
rents productes artesans 
com pans, coques salades 
i dolces, brioixeria, pana-
dons, pastisseria... Tota 

aquesta varietat de produc-
tes i una selecció de vins i 
vermut,  és  l’oferta del forn 
de Balaguer que a partir de 
l’1 d’abril i fins a l’octubre, 
també es podrà gaudir a la 
terrassa.
 A Forn Inalba han pres 
totes les mesures per po-
der atendre als clients amb 
la màxima seguretat i ga-
rantir les mesures sanitàri-
es.

Horari Terrassa Passeig
De dilluns a dimecres

7:30 – 14:00 
17:00 – 21:00 

De dijous a dissabte i vigílies 
7:30 – 14:00 
17:00 – 22:00

Diumenges i festius
9:00 – 14:00
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Representants del Consell visiten el Servei 
d’Intervenció Socioeducativa i Àgape

 La passada setmana, 
representants del Consell 
Comarcal de la Noguera 
van visitar diferents ser-
veis que es presten des de 
l’Àrea de Serveis Socials, 
el SIS (Servei d’Intervenció 
Socioeducativa i Àgape,  
Aliments Solidaris de la 
Noguera de Balaguer.
 El dimarts 16 de març 
a la tarda, el president del 
Consell, Miquel Plensa; 
la vicepresidenta i conse-
llera de l’àrea de Serveis 
Socials i Joventut, Anna 
Maria Calvís, i el gerent, 
Jordi Oronich, van visitar 
el Servei d’Intervenció So-
cioeducativa de Balaguer, 
que atén famílies amb in-
fants que tenen entre 3 i 16 
anys. Durant la visita van 
poder comprovar les instal-
lacions, les mancances, les 
adaptacions del servei a 
les mesures de la pandè-
mia, i també van intercan-
viar impressions tant amb 

el personal tècnic dels Ser-
veis Socials de la Noguera 
que gestiona el SIS com 
amb els infants usuaris del 
SIS. 
 El dimecres 17 de març, 
al matí, van desplaçar-se 
al local del projecte Àga-
pe, Aliments Solidaris de 
la Noguera a Balaguer, per 
poder fer in situ una valora-
ció del servei, tant a nivell 
d’instal·lacions i infraes-

tructura, com de funciona-
ment. Durant la visita el 
personal dels Serveis Soci-
als que gestionen el servei 
van posar al dia de l’estat 
actual de provisions del 
Banc d’Aliments, que du-
rant l’any ha fet més d’una 
crida a la solidaritat per 
poder cobrir les demandes 
d’alimentació bàsica que 
es van produint durant tot 
l’any.

Visita a Àgape Aliments Solidaris de la Noguera

 El passat 18 de març, 
va tenir lloc l’acte formal 
de lliurament de la pin-
tura de Benet Rossell 
que la seva vídua, la Sra. 
Cristina Giorgi, va donar 
al Consell Comarcal de 
la Noguera.
 En la sessió del Ple 
del Consell Comarcal de 
la Noguera del 8 d’octu-
bre de 2020 es va apro-
var acceptar la donació 
d’una pintura de Benet 
Rossell i Sanuy, dona-
ció que es va formalit-
zar amb la signatura del 
conveni per ambdues 
parts. D’aleshores ençà 
no s’havia pogut cele-
brar aquest acte formal 
per materialitzar la dona-
ció, atès que per les cir-
cumstàncies canviants 
de la pandèmia s’havia 
hagut de posposar repe-
tidament.

El Consell Comarcal rep una
donació d’una pintura de l’artista 
Benet Rossell i Sanuy

 Finalment, i respec-
tant totes les mesures 
de prevenció i segure-
tat, s’ha celebrat aquest 
lliurament-recepció de la 
pintura a la seu del Con-
sell Comarcal, i hi han 
participat la Sra. Cristi-
na Giorgi, en represen-
tació de Benet Rossell, i 
com a representants del 
Consell Comarcal de la 
Noguera ho han fet el 
Sr. Miquel Plensa, presi-
dent; el Sr. Xavier Terré, 
conseller comarcal de 
Turisme i Territori, i el Sr. 
Jordi Oronich, gerent.
 Aquesta pintura, sen-
se títol i de l’any 1984, 
feta amb tinta xinesa, 
pintura acrílica i llapis 
de color a la cera sobre 
paper, esdevindrà, pre-
vi tractament digital, la 
nova imatge de turisme 
de la Noguera.  

Pintura de Benet Rossell pel Consell Comarcal

L’Ajuntament de Térmens recull signatures 
per solucionar el tram cap a Bellvís

 L’Ajuntament de Tér-
mens ha fet un recull de 
signatures per demanar 
una solució digna a l’estat 
del la carretera que con-

necta Térmens i Bellvís. Es 
tracta d’una via que acull 
un pas de cotxes i vehicles 
pesants molt elevat i el seu 
correcte manteniment i ar-

ranjament és incompati-
ble amb el fet que sigui de 
titularitat municipal. Si bé 
al llarg dels anys s’hi han 
realitzat diferents obres 
de manteniment, les quals 
han comptat moltes vega-
des amb el suport tècnic i 
econòmic de la  Diputació 
de Lleida, el que està clar 
és la solució definitiva re-
quereix una inversió molt 
més important i una obra 
de renovació total.
 Es demana, l’implicació 
de les institucions supra-
municipals en l’adequació 
d’aquesta carretera, i que 
la seva titularitat sigui tras-
passada a la Generalitat de 
Catalunya.

Tram de carretera entre Térmens i Bellvís
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 Aquest mes de març 
comença la 11a tempo-
rada del Projecte Culti-
va’t – Horts Comunitaris 
a Balaguer, projecte gesti-
onat per l’Àrea de Serveis 
Socials a través del Pla 
d’Inclusió Social (PLIS) i 
del Servei d’Atenció a la 
Immigració i la Diversi-
tat (SAID), amb el suport 
de l’Associació de Dones 
Solidàries Dona Pas i la 
col·laboració de Slow Food 
de Balaguer.
 El passat 12 de març 
es va fer una trobada als 
mateixos horts amb les 12 
famílies que hi participa-
ran enguany.
 Com cada any, comp-
taran amb l’experiència 
d’un agrònom que donarà 
suport i assessorament 
continuat als hortolans i 

les hortolanes.  É s  u n a 
oportunitat de dotar per-
sones en situació d’atur 
de llarga durada, percep-
tores d’ajuts socials i en 

risc d’exclusió social, d’un 
espai de treball i un mitjà 
per obtenir una font com-
plementària d’aliments 
naturals.

Trobada dels participants

Aquest mes comença l’11a temporada 
del Projecte Cultiva’t - Horts Comunitaris

 L’ A j u n t a m e n t  d e 
Térmens ha comprat 
onze carrets de reciclatge 
plegables per facilitar el 
transport de la brossa fins 
a les illes de contenidors 
de la vila, el quals són 
lliurats gratuïtament a 
les persones majors de 

Térmens reparteix carrets de 
reciclatge per la gent gran

75 anys que viuen soles 
o amb una altra persona 
major de 75 anys. També 
es tenen en compte els 
vilatans que compleixen 
els anys al llarg del 2021. 
La mesura vol fomentar 
el  reciclatge i  fer- lo 
accessible a tothom.

Carrets de reciclatge per la gent gran

Sorgeix l’any 2012 de la mà de l’Associació Dones
Solidàries Dóna Pas i l’Assoc. Africana de la Noguera
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. 
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes 
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom 
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

Històries del Macho Alpha
Joan V. Sampedro Cortés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 L’encara Vice-President 
del Govern d’Espanya, Se-
nyor Pablo Iglesias, super 
macho Alfa de la política 
espanyola, ha decidit con-
córrer a les eleccions a 
l’Assemblea de la Comu-
nitat de Madrid per “salvar 
els madrilenys de la dreta 
criminal i fascista”. Suposo 
que es vol referir a aquesta 
mateixa dreta que ha con-
vertit la Comunitat Autò-
noma de Madrid en la pri-
mera economia d’Espanya 
i ha col·locat la regió entre 
les deu primeres d’Europa 
quan a progrés econòmic 
i social en els darrers vint 
anys, la que té menys taxa 

d’atur femení, la que ha 
construït disset hospitals 
en vint-i-cinc anys que fa 
que governa, la que ha afe-
git 642 kilòmetres de línies 
de metro, a 80 cèntims per 
recorreguts i compres la 
tarja múltiple, i uns 250 ki-
lòmetres de trens de rodali-
es.
 Suposo que el Senyor 
Iglesias vol salvar, entre 
d’altres, el personal sanitari 
que li és tant afí i que tantes 
“mareas blancas” ha for-
mat contra els governs del 
PP de la Comunitat. Aquest 
mateix personal sanitari 
que ingressa en compte 
cada mes, de mitjana, entre 

150 i 250 euros més que un 
sanitari català, per posar un 
cas. I no és degut a que el 
sanitari madrileny tingui un 
superior salari sinó a que 
les retencions per IRPF son 
entre quatre i cinc punts in-
feriors. És a dir, que són els 
sanitaris que cobren més 
d’Espanya.
 O també és possible 
que vulgui salvar els mi-
lers de bars, restaurants i 
petits comerços de la regió 
de Madrid que, encara que 
amb moltes dificultats, han 
pogut sobreviure a la difí-
cil crisi econòmica que la 
pandèmia de COVID 19 ha 
causat.
 Suposo que també deu 
voler salvar els padrinets 
ingressats en residències 
de gent gran que durant 
tota la pandèmia no han re-
but ni una sola vegada una 

visita del Ministre de Políti-
ques Socials, és a dir, Pablo 
Iglesias, malgrat que el Se-
nyor Macho Alfa, respon-
sable últim del bon funcio-
nament de les residències 
afirma dia si dia també que 
la Senyora Díaz Ayuso es 
una criminal perquè tants 
padrins i padrines han mort 
a conseqüència del virus.
 Si la jugada li surt bé, 
Pablo Iglesias intentarà 
per tots els mitjans ser 
president de la Comunitat 
Autónoma de Madrid, però 
pots tenir per ben segur, 
lector, que si no li surt bé 
tornarà al Congrés de Dipu-
tats a recuperar el seu lloc 
el més aviat possible.
 Aquest senyor, arquetip 
del pijo-progre de mani-
festació callejera al matí i 
caviar i Dom Perignon per 
sopar al jardí que envolta 

la piscina del super xalet 
de Galapagar protegit per 
divuit agents de la Guardia 
Civil, ególatra patològic 
i afectat d’un trastorn de 
narcisisme derivat d’una 
infantesa i adolescència 
envoltat d’una família de 
classe acomodada molt 
sobreprotectora que li va 
donar tot allò que el nen 
desitjava, va netejar el seu 
partit espolsant-se qualse-
vol persona amb opinions 
pròpies que li pugui destor-
bar mínimament en la seva 
carrera a la gloria i ara volia 
imposar la seva insigne i 
divina presència encapça-
lant la llista d’un altre partit 
que li ha respost tancant-li 
la porta als morros, com se 
mereix.
 Em temo, no obstant, 
que tindrem macho alfa per 
a dies.
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 La Mimi Banús i en 
Mateu Serra celebren la 
revetlla de Sant Joan del 
1935 al Club de Tennis 
Barcelona. Volen pas-
sar-s’ho bé i aprofitar 
l’estiu: estan a punt de 
contraure matrimoni i en-
dinsar-se en el laberint de 
les rígides convencions 
socials del seu entorn. 
Com tots els seus amics, 
deixaran enrere una ado-
lescència de llarga du-
rada, despreocupada i 
plena de comoditats en-
lluernadores, per formar 
part del món dels adults. 
Aquest és el retrat d’una 
societat que va esvair-se, 
amb el seus costums i 
les seves inflexibles tra-
dicions, el juliol del 36. 
La crònica d’un grup de 
joves que, completament 
condicionats per l’edu-
cació que van rebre, van 
haver d’aprendre a callar, 
fingir i aparentar per pura 
supervivència.
 Una història d’amors i 
desamors, de resiliència, 
de memòries, de secrets, 
de mentides i de mitges 
veritats. Una mirada au-
daç i punyent a una gene-
ració que va ser obligada 
a madurar de cop, potser 
involuntariament, sense 
temps per provar i errar.

 En Leo Gazzarra, 
aprenent de periodista 
de trenta anys nascut 
a Milà i traslladat a una 
Roma en ple boom eco-
nòmic, tan inhòspita 
per als nouvinguts com 
plena d’oportunitats, 
sembla incapaç de con-
servar feina, amistats, 
propietats i relacions. El 
seu pitjor enemic és ell 
mateix: a la Roma de la 
dolce vita deixa passar 
els trens, beu fins a no 
poder més, és víctima de 
la solitud, però no se’n 
pot curar...i, aquesta ac-
titud s’accentua quan 
s’enamora de l’Arianna, 
fràgil, imprevisible i ir-
resistible. Descoberta 
originalment per Natalia 
Ginzburg, aquesta joia li-
terària, a Itàlia, s’ha anat 
convertint al llarg de tres 
generacions en un llibre 
de culte. Ara, finalment, 
arriba una onada d’edi-
cions internacionals que 
reconeixen la seducció 
d’aquesta novel·la.
 El llibre és entre 
altres coses un cant 
d’amor a la ciutat de 
Roma, una ciutat on pot 
passar qualsevol cosa i 
on fins i tot quan no pas-
sa res val la pena obser-
var aquest no res.
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La llarga revetlla
Autor: Roger Bastida
Gènere: Novel·la

 A la jungla més im-
penetrable vivia un tigre 
molt valent… El tigre, 
fort i orgullós, és el se-
nyor de la jungla. Però 
quan és capturat per uns 
caçadors humans s’ado-
na que el realment im-
portant no són la força o 
el poder…, sinó la lliber-
tat.
 El nou llibre del guar-
donat autor Petr Horácek 
ens convida a reflexionar 
sobre temes com el perill 
d’extinció o la captivitat 
dels animals salvatges. 
Però, a més, a través de 
la seva commovedora 
història, ens ensenya la 
importància de la lliber-
tat sobre altres valors. 
De què ens serveix ser 
forts i poderosos si no 
som lliures per a fer el 
que vulguem?.
 Una entranyable 
història, explicada amb 
molta senzillesa per fer 
reflexionar les ments in-
fantils, sobre el que és 
important realment. Les 
excel·lents il·lustracions 
aporten una faula molt 
sentida per a tots, quan 
podem sospitar de la 
nostra llibertat o saber 
que hi ha animals d’ex-
tinció, la supervivència 
aflora entre el lector.

L’últim estiu a Roma
Autor: G. Calligarich
Gènere: Novel·la

El darrer tigre
Autor: Petr Horácek
Gènere: Infantil (+5)

Retops

Sentia com les hores 
apuntaven el futur.
-Començaré de nou,
va dir

El temps és un mirall
per on retorna 
la imatge de molts somnis.
L’espai que posa a mà realitats,
escrites a la pell a poc a poc.
Tenacitats 
i el zel de cadascú,
per fer que pugui ser.
El tot i el res,
que passa per aquí.

Hi ha llocs 
on la fugida és el camí,
i d’altres 
on és bo tornar-hi sempre.
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 El Sisvial Balaguer 
comença la temporada 
2020-2021 amb derrota 
a casa  per  la  mínima, 
d e s p r è s  d e  d u e s 
pròrrogues consecutives 
contra el Cafè Ribera 
CB Alpicat B, per 65-67. 
El partit va començar 
amb una gran intensitat 
defensiva per part dels 
dos equips. El primer 
quart va ser molt igualat, 
8-12 a favor dels visitants, 
però el segont quart el 
Balaguer va tenir més 
encert des de la línia 
de 6.25 i va agafar un 
avantatge de 9 punts, 
33-24 a la mitja part.A 
la represa l’Alpicat va 
intentar apropar-se  al  
marcador  amb  una  gran  
intensitat  defensiva,  
però els balaguerins 
aconseguien mantenir 
l’avantatge al marcador, 

Desprès d’un any sense cap
competició el CB Balaguer
comença la nova temporada

42-35 a la fi del 3r quart. 
L’úl t im quart  va ser 
una lluita constant i el 
marcador anava molt 
ajustat, arribant a dos 
pròrrogues, que van fer 
l’Alpicat guanyador.
 Per altra banda, les 
noies del Q2 Consultors 
CB Balaguer A, també van 
jugar el diumenge contra 
el Joviat, perdent per un 
39-60. L’inici del partit 
va ser igualat, però la 
continuació costava entrar 
en una bona dinàmica 
de partit que va fer que 
ja al tercer quart costés 
superar el marcador i no 
hi havia manera de trobar 
solucions encertades en 
atac. El darrer període es 
va notar les ganes de les 
balaguerines però ja no 
n’hi va haver prou i tot i 
la lluita no es va poder 
guanyar el partit.

Bon inici de temporada pel Balaguer 
Piera Ecoceràmica a la Superdivisió

 El passat dissabte dia 
13, el Balaguer Piera Eco-
ceràmica va començar la 
lliga, en la seva tornada a 

Balaguer Piera Ecoceràmica

la Superdivisió, amb molt 
bon peu, obtenint, a la con-
centració celebrada a Sevi-
lla, una victòria i un empat, 

cosa que el situa, de mo-
ment, al capdavant de la 
classificació del seu grup.
 Dissabte matí, el Ba-
laguer es va enfrontar a 
l’equip amfitrió, el Doc Ser-
vicios Hispalis, al que va 
escomrar de la pista amb 
un contundent 0 a 4.
 Per la tarda s’enfrontà 
al Covicsa-CTT Santa Eu-
lària, d’Eivissa, en un en-
contre molt més igualat, 
acabant amb un empat a 3.
 Aquests són uns grans 
resultats, després del llarg 
període de temps en que 
algunes comunitats autò-
nomes no han pogut entre-
nar durant molts mesos.

Participació del balaguerí Pere Pérez al 
Campionat del Món de Triatló d’Hivern

Pere Pérez del Pedala.cat

Q2 Consultors CB Balaguer A

 Els dies 21 i 22 de març 
s’ha celebrat el Campionat 
del Món de triatló d’Hivern 
a l’estació d’esquí de Na-
turlandia a Andorra, amb 
la participació del triatleta 
balaguerí del C.E. Pedala.
cat de Pere Pérez que ha 
aconseguit un meritori 5è 
lloc al seu grup d’edat. La 
cursa constava de 3,3 km 
de cursa a peu per munta-
nya, 6,5 km de BTT  i  4,5 
km d’esquí de fons amb 
estil patinador.
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 El Parc Astronòmic 
Montsec va reiniciar 
e l  passat  d ivendres 
les seves visites per al 
públic general després de 
diversos mesos d’aturada 
a causa de la pandèmia. 
 Entre les novetats 
que s’oferiran aquesta 
t e m p o r a d a  d e s t a c a 
una nova projecció al 
planetari que reflexiona 
sobre la necessitat de 
preservar el Pirineu de la 
contaminació lumínica. El 
Parc Astronòmic també 
ha adaptat les visites 
guiades a les mesures 
sanitàries, amb un 25% 
d’aforament.
 La  reobertura  de 
l ’espai per al públic 
en general, coincidint 
amb un relaxament de 
les mesures, també ha 
motivat la reobertura 
de la restauració i dels 

El Parc Astronòmic Montsec ha 
reobert al públic des del passat 
divendres 19 de març

Reobertura del Parc Astronòmic del Montsec

allotjaments al municipi 
d’Àger i el seu entorn.
 Aquesta temporada 
s’amplia l’oferta de visites 
familiars, que es duran 
a terme fins a les 22.00 
hores, coincidint amb 
el toc de queda, i amb 
un aforament màxim del 
25%. Les visites guiades 
també incorporen a partir 
d’ara una explicació sobre 
l’actualitat astronòmica, 
on es donaran a conèixer 
les novetats entorn de la 
recerca científica, o les 
missions espacials. 
Enguany    també es pre-
sentarà el llibre ‘L’Ull del 
Montsec’, a càrrec del 
periodista noguerenc 
Francesc Guillaumet, una 
obra que detalla la història 
del Parc Astronòmic 
del Montsec a través 
d’entrevistes a persones 
vinculades al centre.

El Parc Arqueològic de Sant Llorenç
de Montgai pateix actes vandàlics
 Els passats 13 i 14 de 
març, es van produïr di-
ferents actes vandàlics 
al Parc Arqueològic de 
Sant Llorenç de Montgai 
que han ocasionat nom-
brosos desperfectes en 
les instal·lacions així com 
la presència de brutícia 
generalitzada en els dife-
rents espais que confor-
men aquest equipament 
cultural.
 A banda dels desper-
fectes ocasionats en les 
instal·lacions, s’ha pogut 
constatar la deixalla d’es-
combraries  fruit d’alguna 
festa nocturna que s’hi ha 
realitzat. Tanmateix, ha 

Imatge d’una part dels actes vandàlics

hagut un intent de fer foc 
en una de les estructures, 
per sort sense ocasionar 
danys majors. Per part de 

la entitat ja s’ha informat 
a les autoritats corres-
ponents per denunciar 
aquests fets.

L’AFA de l’Escola La Colomina de Montgai 
recapta diners amb la venta d’orelletes

Orelletes de Sant Josep

 L’AMPA de l’escola La 
Colomina de Montgai, ha 
fet més de 900 orelletes 
per recaptar fons per po-
der realitzar les activitats 
de l’escola de la població. 
Hi han participats unes 25 
persones entre pares, ma-
res i padrines.
 Cada any s’aprofitava 
per fer-les i vendre-les a la 
Matança del Porc. Enguany 
al no fer-se la festa, han ide-
at les orelletes de Sant Jo-
sep, festa local al municipi.
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Anuncis breus classificats
TREBALL 
------------------------------------
NATIONALE NEDER-
LANDEN, Companyia 
d’Assegurances. Bus-
ca persona per a la 
Noguera per a incor-
porar-la al seu pla de 
carrera professional. 
Contactar amb: Gem-
ma Sidró (681222409) 
gemma.sidro@nnes-
pana.com
-----------------------------------
ES BUSCA dependen-
ta de juny a setem-
bre, jornada sencera, 
per suplir vacances. 
Interessades enviar 
Currículum a: ofici-
nes2018@hotmai l .
com
-----------------------------------

REPASSOS d’anglès. 
Cursos de Primària, 
ESO i Batxillerat. Raó: 
698383277. 
-----------------------------------
ES PRECISA cambrer/
era d’abril a octubre. 
Divendres tarda, dis-
sabte tot el dia i diu-
menge al matí per ter-
rassa a Balaguer. Inte-
ressats enviar Currícu-
lum a: oficines2018@
hotmail.com 
-----------------------------------
S’OFEREIX professora 
nativa per fer classes 
particulars d’anglès. 
Classes de conversa 
en grup o individuals. 
Informa’t! Raó telèfon: 
650422582.
------------------------------------

IMMOBLES
-----------------------------------
ES VEN edifici al Barri 
Nou, carrer Cerers de 
Balaguer. Dos entra-
des a l’edifici, amb 
quatre pisos llogats, 
local de 90 m2, també 
llogat. Solar adjunt de 
70 m2, a reformar. Preu 
venda: 120.000€. Raó: 
699956429.
------------------------------------
LLOGUER LOCAL CO-
MERCIAL al c/ Girona 
de Balaguer, de 32 m2. 
Amb instal·lació feta 
d’aigua i llum. Por-
ta d’alumini, vidre i 
també reixa. Informa’t 
sense compromís al 
telèfon: 973450555.
------------------------------------

ES TRASPASSA a 
Balaguer, botiga de 
roba infantil, totalment 
equipada i en ple fun-
cionament. Raó telè-
fon: 973450555.
-----------------------------------
ES VEN TERRENY, dar-
rera Teatre Balaguer. 
Solar de 250 m2 (8,70  
x 28 m). Ideal per jardí 
i caseta prefabricada. 
Preu: 30.000€. Raó in-
formació: 699956429.
------------------------------------

VARIS
-----------------------------------
VENC LLIT d’hospital 
amb matalàs antiesca-
res, en molt bon estat. 
Raó: 676313933.
------------------------------------ 

COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes, rellotges, àlbums 
de cromos, postals, fo-
tos antigues, còmics, 
llibres antics, progra-
mes de cine, plomes 
estilogràfiques, nines 
Nancy, escalextric, co-
berteries i antiguitats. 
Raó: 676803205.
-----------------------------------
COMPRO banc per 
collir olives. En bon 
estat. Raó: 973586044.
-----------------------------------
VENC CÀMERA Sony 
Alpha 3000, mirorless. 
Objectius (SEL 18-55 i 
55-210). Amb motxilla 
Hama. Preu: 325 €. Raó: 
620817088.
----------------------------------
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

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

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

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA 973455286

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

ALGERRI

GÁLLEGO-REÑÉ 973426189

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

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

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

BELLCAIRE D’URGELL 

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

PÉREZ TORRES, ROSA M. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

M. JOSÉ MAS LACRUZ 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

PILAR GINÉ 973430358

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

TÉRMENS

EVA CAMPIÑEZ 973180037

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

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

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

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

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

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

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                              dl. a ds.
07.55                                “                                                  diari
19.40                               “                                                    dg.
19.55                                “                                                    dg.
20.25                                “                                           dl. a ds.
06.10                         TÀRREGA                                 dl. a db.
06.50                                 “                                           dl. a db.
07.50      “                       dl. a dv.
12.00                                 “                                           dl. a db.
14.00                                “                                           dl. a db. 
19.30      “ dl. a db.
06.30      LLEIDA dl. a dv.
07.15 “ dl. a dv.
07.40 “ dl. a db.
07.45 “ dl. a db.
07.48 “ dl. a db.
07.55 “ dm./dc./dv.
08.00 “ dl./dj./dv.
09.10 “ dl. a db.
09.15 ” dl. a dv. 
09.53 ” dissabtes
10.45 “ diumenges
10.50 “  dl. a dv.
12.00 “  dl. a dv.
13.15 “  dl. a dv.
14.55 “  dl. a dv.
15.15 “ dl. a dv.
15.18 “ dl. a dv.
15.23 “ dl. a dv.
17.30 “ dl. a dv. + dg.
17.53 “ diumenge
18.00 “ dissabte
19.15 “ dl. a dv.
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50                             “                                                     diari
13.35 SOLSONA                   dl., dm., dj., dv.
16.35 “                           dl., dm., dj., dv.
09.20                     PONTS                                           diari 
13.35 “                                           dl. a dv.
16.35           “ divendres
16.50           “ diari
19.10  “                                           dl. a dv.
13.17      AGRAMUNT                              dl. a ds.
19.17 “                                          dl. a dv.

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI 
14.20                      ESTERRI D’ÀNEU                       dl. a dv.
19.10  “                                        dissabte
20.40                        “                                 dl. a dv.+dg.
06.30  ÀGER                                        dl. a dv.
07.20 “                                        dissabte
14.00 “                                        dissabte
14.20 “                                        dl. a dv.
14.25 “                                        dl. a dv.
19.10 “                                        dissabte
20.40 “                                dl. a dv. + dg
08.25 ALMENAR                  dl. a dv. feiners
12.45 “                                      dissabtes
14.45 “                            dl. a dv. feiners
12.00                         ALBESA                           disbt mercat

SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI 
07.15 de dilluns a divendres
08.00 de dilluns a divendres
08.05 de dilluns a divendres 
08.45 diari
08.50 diari
09.10 de dilluns a dissabte
09.15 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
10.05 de dilluns a divendres
11.10 de dilluns a divendres
11.15 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
12.35 de dilluns a dissabte
13.00  de dilluns a divendres
13.40  de dilluns a divendres
13.45  de dilluns a divendres
14.10  de dilluns a divendres
14.15 de dilluns a divendres
15.00  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 de dilluns a diumenge
18.30 de dilluns a dissabte
18.35 de dilluns a dissabte
20.00 de dilluns a divendres + diumenge
20.05 de dilluns a divendres + diumenge
20.15 de dilluns a divendres
20.20 de dilluns a divendres

** Els horaris de bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al 
web: www.alsa.es . Actualitzat el 15/11/2020.

De les 8 de la tarda del 18 de març                   a les 8 de la tarda del 25 de març ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 25 de març                   a les 8 de la tarda de l’1 dabril DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’1 d’abril                   a les 8 de la tarda del 8 d’abril SALA

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

Comunitats | Pàrquings | Oficines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI’NS
PRESSUPOST
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