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Sumari

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

En Portada
Sant Jordi

 La Paeria de Balaguer concentrarà aquest any 
la celebració de Sant Jordi a la plaça del Mercadal. 
Allà s’hi faran els diferents espectacles i també hi 
haurà les parades dels llibreters i els floristes que ho 
desitgin. La mesura s’ha pres per poder controlar els 
accessos i evitar aglomeracions avançant-se així la 
Paeria a les possibles recomanacions que es preveu 
que dicti el Procicat en aquest sentit. 
 Tota la programació del dia 23 i la setmana cul-
tural, es podrà veure des del web de la Paeria.
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#Fira Balaguer acollirà els concerts de Nil Moliner i Suu en el marc de la Fira J
A causa de la pandèmia, el format del concert serà diferent a l’habitual, no hi haurà barra i l’aforament 
estarà limitat a 350 persones

# Idees dels mateixos alumnes del Mont-roig per la nova escola
La majoria  d’infants, han donat les seves idees de com hauria de ser aquesta nova fase de l’escola

>>BALAGUER
# Encontats, el mercat del conte i el llibre il·lustrat del 16 al 20 de juny

La sisena edició tindrà la 1a Jornada de Professionals d’il·lustració 
i Disseny Gràfic Ciutat de Balaguer

# Balaguer segueix millorant els espais urbans
Aquestes actuacions eren totalment necessàries pel seu mal estat

# Àger estrena nou servei de reserves online per visites turístiques
Les visites culturals, que s’allargaran fins al desembre, preveuen ho-
raris fixos durant els dies festius, ponts i caps de setmana

# Santalinya acull una exposició permanent
La nova exposició recull obres pictòriques de l’artista Antoni Cama-
rasa i les escultures de Jordi Marcos

>>CULTURA/OCI
# Presentació de Fira Q 2021 en format virtual pels dies 24 i 25 d’abril

La Paeria ha decidit readaptar el model de Fira Q en un format digital 
per tal de poder seguir promocionant els comerços i negocis 

# Balaguer celebrarà Sant Jordi a la Plaça Mercadal 
La raó principal és evitat les possibles aglomeracions

>>COMARCA
# Nous serveis de deixalleria mòbil pels diferents municipis de la comarca 

El primer poble on s’ubicarà la Deixalleria Mòbil és Ponts, i el servei funcionarà a partir del proper dia 7, 
d’acord amb el calendari marcat pel mateix  Ajuntament

# Entrega de premis de la 2a edició Premi Àlbum Il·lustrat Vila de Térmens
El premi el convoca l’ajuntament del consistori, té un import de 4.000 euros

>>ESPORTS
# Derrota del Q2 Consultors i victòria del Sisvial CB Balaguer en l’última jornada

El Sisvial CB Balaguer va guanyar a la pista del CB Alpicat per 54 a 59 i El Q2 Consultors CB Balaguer van 
perdre contra el Draft Gramanet per 59 a 40

#  14 edició del Trofeu Gimnàstica Rítmica Ciutat de Balaguer aquest diumenge
L’edició anterior es va quedar a les portes de l’inici de la pandèmia i no es va poder celebrar

# Els escolars de la ciutat participen en una activitat d’educació viària
Els alumnes de tercer i quart de primària de tots els centres educa-
tius de la Balaguer, van poder participar al pavelló Molí de l’Esquerrà

# La Paeria va presentar el nou Cercle de Dones de Balaguer
La iniciativa pretén ser un espai lliure de debat i creació en el que les 
diferents dones de Balaguer, puguin fer les seves aportacions, propostes
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Encontats, el mercat del conte i el llibre 
il·lustrat del 16 al 20 de juny

 La sisena edició de 
l’Encontats, el Mercat del 
Conte i el Llibre Il·lustrat de 
Balaguer està programada 
del 16 al 20 de juny.
 La principal novetat 
d’aquesta edició és la pro-
gramació de la 1a Jornada 
Professional d’Il·lustració 
i Disseny Gràfic Ciutat de 
Balaguer amb l’objectiu 
de posar en valor la feina 
d’aquest sector i oferint un 
punt de trobada i aprenen-
tatge per tal d’arribar a ser 
un referent en l’àmbit pro-
fessional de la il·lustració i 
el disseny gràfic al nostre 
país. 
 Cal tenir present que en 
el món dels contes i els àl-
bums il·lustrats, la il·lustra 
el dibuix n’és el principal 
protagonista, per això, l’En-
contats es desdobla en 
dos grans esdeveniments: 
un d’ells estarà dedicat 
íntegrament al món de la 
il·lustració, i l’altre dedicat 
al món de la narració oral 
i els contes. En aquesta 
edició ambdós jornades 
estaran vinculades entre 

si i es podran nodrir l’una 
a l’altra.
 Els il·lustradors i pro-
fessionals que participaran 
en aquesta primera edició 
seran propers al territori i 
vinculats d’alguna manera 
amb la temàtica central del 
curs, “Dibuixant el canvi”. 
Així doncs, Lara Costa-
freda, Sònia Alins, Júlia 
Solans, Jordi Calvís o Fran-
cesc Infante, són alguns 
dels noms que apareixen 
al cartell d’aquesta primera 
jornada.
 L’Encontats començarà 
el dimecres 16 de juny amb 
la jornada adreçada als 
professionals que treba-

llen a les biblioteques pú-
bliques de la província de 
Lleida. A partir de dijous i 
fins dissabte, la programa-
ció se centrarà en l’àmbit 
de la il·lustració i podrem 
gaudir de diferents tallers 
(tant adreçats a profes-
sionals, com a infants o 
adults no professionals), 
xerrades i una taula rodo-
na. 
 Diumenge 20 de juny 
acabarà amb la gran festa 
familiar al voltant del món 
dels contes, però amb un 
increment en el nombre 
de parades ja que al mer-
cat de llibreters i editors, 
s’hi sumaran tots aquells 
il·lustradors que vulguin 
mostrar la seva feina al 
públic i vendre els seus 
treballs.
 A més, aprofitant que 
diumenge hi haurà dife-
rents professionals del 
món del llibre i l’edició, 
s’ha previst habilitar un 
espai per poder fer spe-
eds meetings, trobades 
breus entre editors/es i il-
lustradors/es per donar-se 
a conèixer i establir nous 
contactes professionals 
que puguin ser profitosos 
per ambdós col·lectius.

Presentació del cartell d’enguany

 A finals de març van 
començar a Balaguer les 
obres d’arranjament de 
la vorera del pavelló Molí 
de l’Esquerrà que han 
de permetre millorar-ne 
l’accessibilitat.
 Es tracta d’un dels 
projectes guanyadors 
d e l s  p r e s s u p o s t o s 
participatius  del 2019. 
Els treballs,  amb un 
t e r m i n i  d ’ e x e c u c i ó 
de tres mesos, s’han 
adjudicat a l’empresa 
Jorpesa Construccions i 
Reformes, S.L i compta 
amb una part ida de 
56.706 euros.
 D’altra banda, tam-
bé s’han començat les 
obres d’arranjament de 
la plaça dels blocs de 
la Caixa.  L’actuació a 
la plaça dels blocs de 
la Caixa, amb un pres-
supost de 65.385 euros, 
consistirà en l’enderro-
cament de l’actual banc 
de formigó així com del 
mur de contenció i l’en-

Balaguer segueix millorant els 
espais urbans per fer-los més 
accessibles i verds

Voreres al Molí de l’Esquerrà

jardinament de la zona 
amb l’objectiu de crear 
una plaça d’un únic ni-
vell. El projecte contem-
pla una àrea de joc per 
a infants amb paviment 
de cautxú limitada per 
una tanca baixa de fusta, 
per evitar l’entrada d’ani-
mals i altres elements 
aliens i l’escapada dels 
infants.
 Es tracta d’una refor-
ma integral de la plaça 
que passarà a tenir una 
geometria circular en 
comptes de quadrada 
per donar-li un toc més 
modern i actual.  Una ac-
tuació molt necessària, 
ja que des de feia anys la 
plaça no comptava amb 
les condicions òptimes 
per poder-ne gaudir.

La 6a edició tindrà la 1a 
jornada de Professionals 
d’Il·lustració i Disseny 
Gràfic Ciutat de
Balaguer

Una edició anterior de l’Encontats

El padrí d’Encontats serà el bibliotecari i escriptor 
Pep Molist, amb més de vuitanta obres publicades 
per a infants , agafant el relleu a Pilarín Bayés

Aquestes actuacions 
eren necessàries pel 
mal estat d’algunes 
zones molt afectades
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Fira Balaguer acollirà els concerts de Nil 
Moliner i Suu en el marc de la Fira J

Cartell del concert de Nil Moliner i Suu

Aquests concerts estaven programats per les Festes 
del Sant Crist del 2020 i van quedar ajornats

 Ja estan a la venta les 
entrades per al concert de 
Nil Moliner i Suu  del pro-

per 24 d’abril al Molí de 
l’Esquerrà i dins del marc 
de Fira J. 

 El preu de l’entrada és 
de 12 € i es vendran a la 
web codetickets.com
 Aquest concert és una 
de les actuacions ajorna-
des durant les Festes del 
Sant Crist 2020 i que es va 
haver d’ajornar ja que es 
van haver de suspendre 
tots els actes de la festa 
major degut a la pandèmia 
i a les fortes restriccions 
d’aquell moment.
 A causa de la pandè-
mia, el format del concert 
serà diferent a l’habitual, 
no hi haurà barra i l’afora-
ment estarà limitat a 350 
persones.
 Amb aquest concert es 
pretén crear oci jove a la 
ciutat, creant una vetllada 
de música engrescadora i 
festiva i coincidint amb la 
celebració de Fira Q.

Idees dels mateixos alumnes 
del Mont-roig per la nova escola

 El darrer dia del tri-
mestre es va aprofitar per 
posar en comú les idees 
per a la construcció de la 
nova escola. A l’espera  de  
la  signatura  del  Conveni 
que ha de permetre  l’inici 
del procés de  construcció   
de la segona fase de 
l ’ E s c o l a  M o n t - r o i g , 

el centre ha planificat 
aquesta activitat amb la 
que arrenca la implicació 
de l’alumnat en el  procés 
participatiu.
 La majoria  d’infants, 
distribuïts en grups, han 
donat les seves idees de 
com hauria de ser aquesta 
nova fase de l’escola.

Alumnes en grups per opinar sobre la nova escola
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Els escolars de Balaguer participen en una 
activitat per millorar en educació viària

 Del 8 al 16  de març, els 
alumnes de tercer i quart de 
primària de tots els centres 
educatius de la ciutat de 
Balaguer, van poder par-
ticipar al pavelló Molí de 
l’Esquerrà, d’una activitat 
inclosa en el Pla Municipal 
de Dinàmica Educativa, per 
millorar la seva educació 

viària.
 Aquesta activitat té 
l’objectiu d’ajudar l’alum-
nat a adquirir uns compor-
taments viaris correctes. 
Treballar els coneixements 
referents al trànsit en ge-
neral, les seves normes, la 
seva problemàtica, els mit-
jans de transport juvenils ... 

Posar en pràctica actituds 
cíviques que predisposin 
a respectar les normes de 
circulació i disposar de ma-
terials i recursos didàctics 
que, d’una forma atractiva 
i àgil, permetin treballar 
diversos aspectes de la 
mobilitat segura dins de 
l’aula.
 El Servei Català de Tràn-
sit posa a disposició dels 
centres diversos recursos 
didàctics, com les sessions 
teòriques a nivell d’aula  i 
les sessions pràctiques 
amb l’ús de parcs mòbils 
i tallers d’educació viària, 
escenaris que permeten 
oferir experiències de mo-
bilitat als nens i nenes, 
simulant espais urbans en 
els quals els participants 
actuen com a vianants i 
com a conductors de bici-
cleta.

La Paeria de Balaguer va presentar el 
nou Cercle de Dones de la ciutat

 Dins del marc de les ac-
tivitats en commemoració 
del dia Internacional de la 
dona, La Paeria de Bala-
guer va presentar el passat 
11 de març, el nou Cercle 
de dones de la ciutat. La 
iniciativa pretén ser un 
espai lliure de debat i cre-
ació en el que les diferents 
dones de Balaguer, mem-
bres o no d’associacions 
de la ciutat, puguin fer les 
seves aportacions, propos-
tes, idees o pensaments, 

per tal de crear una ciutat 
millor en l’àmbit femení.
 La Paeria és qui impul-
sa aquest nou espai, amb 
l’objectiu de que pugui 
funcionar per si sol i de 
manera autònoma més 
endavant, encara que du-

rant els primers mesos 
s’encarregaran d’adminis-
trar-ho fins que es consoli-
di totalment i les mateixes 
membres siguin les que 
decideixin les activitats 
que s’hi puguin fer o trac-
tar.

 L’Oficina Jove del 
Consell Comarcal de la 
Noguera organitzarà el 
proper dissabte 24 d’abril 
la primera edició d’un 
tal ler  d’autodefensa 
feminista al claustre del 
mateix Consell Comarcal. 
El taller, de caràcter 
presencial i d’una durada 
de tres hores i mitja, té 
l’objectiu d’aprendre 
tècniques f ís iques i 
psicològiques i  que 
les noies puguin sortir 
il·leses en situacions de 
perill. El taller anirà a 
càrrec de Paula Ibáñez 
Camprodon. El taller 
d’autodefensa feminista, 
dirigit exclusivament 
a  dones ,  no  només 
consisteix a aprendre a 
defensar-se de possibles 
agressions físiques sinó 
també a estimar-se una 

L’oficina Jove de la Noguera 
posa en marxa un taller
d’autodefensa feminista

mateixa, perdre la por, 
crear autoconfiança i 
generar autoconsciència 
vinculada al fet de no 
p e r m e t r e  c a p  t i p u s 
d’agressió.
 El taller respon a 
una de les propostes de 
les persones joves de la 
comarca sorgides arran 
d’un seguit d’enquestes 
impulsades per l’Oficina 
Jove de la Noguera a 
través de les seves xarxes 
socials per detectar les 
necessitats del jovent de 
la comarca.
 L e s  p l a c e s  p e r 
inscriure’s al curs són 
limitades. Per formalitzar 
la  inscr ipció  caldrà 
dirigir-se a la seu de 
l’Oficina Jove, ubicada 
a la primera planta de 
l’edifici Lapallavacara de 
Balaguer.

Aquesta presentació es 
va fer en el marc de la 
commemoració del Dia 
Internacional de la Dona

Cartell del taller

Un moment de l’acte

Alumnes de l’Escola Pia
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 El Consorci per a la 
Normalització Lingüística 
(CPNL) impulsa un any 
m é s  a c t u a c i o n s  d e 
promoció dels jocs i les 
joguines en català, a 
través del programa ‘I tu, 
jugues en català?’, per 
donar a conèixer l’oferta 
de jocs i joguines en 
català a la ciutadania, per 
fomentar l’ús del català a 
través del joc i promoure 
la creació de tutorials 
en català sobre jocs de 
taula són els objectius 
que enguany han dut el 
Consorci a organitzar el 
JOCen10, un concurs 
pioner en l’àmbit dels 
jocs de taula en català. 
Adreçat principalment 
a joves majors de 18 
anys, el concurs busca la 
participació de persones 
interessades tant en els 
jocs de taula com en la 

El Consorci per a la Normalització 
Lingüística impulsa el JOCen10 
pioner en els jocs de taula

Imatge de la presentació del concurs

difusió de continguts 
a través de les xarxes 
socials. La dinàmica 
del concurs consisteix 
a enregistrar vídeos 
tutorials que expliquin 
el joc de taula en català, 
durant deu minuts com 
a màxim. El joc de taula 
escollit ha de formar part 
del catàleg de jocs de les 
empreses col·laboradores 
del programa ‘I tu, jugues 
en català?’.
 El  concurs t indrà 
lloc fins al 19 d’abril. A 
partir del 3 de maig es 
podran veure  els tutorials 
al canal de YouTube del 
programa “I tu, jugues en 
català?”que compleixin 
les bases del concurs. 
L’acte de l l iurament 
de premis del concurs 
JOCen10 tindrà lloc el 28 
de maig, Dia Internacional 
del Joc.

La Red Rural Nacional acollirà l’experiència 
del projecte del GAL Noguerament Bo
 La Red Rural Nacio-
nal organitza el pròxim 6 
d’abril una Jornada d’in-
tercanvi d’experiències 
amb l’objectiu de fomentar 
i promocionar els circuits 
curts en la producció agro-
alimentària, el consum de 
proximitat i el suport al co-
merç local, els quals s’han 
posat encara més en valor 
a causa de la Covid-19. 
 En la jornada tindrà lloc 
una taula de diàleg virtual 
en la qual diferents grups, 
entre ells el GAL Noguera 
Segrià Nord, compartiran 
les seves experiències.
 El projecte amb el qual 
participa el GAL Noguera 

Logo del projecte Noguerament Bo

Segrià Nord serà el No-
guerament Bo, un distintiu 
agroalimentari que identi-
fica i promociona els pro-

ductes produïts, elaborats, 
transformats i envasats en 
l’àmbit territorial de la co-
marca de la Noguera.

La Biblioteca de Térmens organitza un 
concurs de fotografies lectores

Foto Concurs “Fotografies lectores”

 La Biblioteca municipal 
de Térmens ha organitzat 
un concurs de “fotografies 
lectores”. El seu objectiu 
és promoure  la lectura en 
qualsevol espai i moment, 
fer-la visible i estendre 
aquesta pràctica tot posant 
en equilibri dos plaers: la 
literatura i el gaudi d’un 
espai a l’aire lliure. Les 
fotografies rebudes s’han 
exposat a la biblioteca du-
rant els dies 31 de març i 1 
i 2 d’abril. El jurat seran els 
mateixos vilatans.
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Nou servei de deixalleria mòbil pels 
diferents municipis de la comarca

 Aquest servei, que 
està  actiu des d’aquest 
mes,  consisteix en la col-
locació durant uns dies 
prefixats d’una deixalleria 
mòbil controlada on les 
persones particulars po-
den dipositar els objectes 
que no poden llançar-se 
als contenidors del carrer 
d’envasos lleugers, paper i 
cartró, vidre, rebuig i frac-
ció orgànica. 
 Aquest nou servei evi-
tarà la necessitat de tras-
lladar-los personalment a 
les deixalleries comarcals 
d’Artesa de Segre i de Ba-
laguer. 
 Els residus admesos 
són: piles, bateries, olis ve-
getals i minerals, bombe-
tes, fluorescents, tòners, 
cartutxos de tinta, aero-
sols, pintures, dissolvents, 
xeringues i punxants, radi-
ografies, electrodomèstics 
i petit electrodomèstics, 
càpsules de begudes. No 

s’hi accepten voluminosos 
com matalassos o mobles, 
que ja són recollits pel 
Servei de Recollida de Vo-
luminosos de cada muni-
cipi.
 Els municipis que han 
demanat el servei són Al-
besa, Algerri, Bellmunt 
d’Urgell, Ivars de Noguera, 
Menàrguens, Ponts, Prei-
xens, Térmens i Vilanova 
de Meià. A partir d’ara el 

calendari de col·locació i 
la ubicació de la Deixalle-
ria Mòbil l’hauràn de fixar 
cadascun dels ajuntament 
d’acord amb les seves ne-
cessitats.
 El primer poble on 
s’ubicarà la Deixalleria 
Mòbil és Ponts, i el servei 
funcionarà a partir del pro-
per dia 7, d’acord amb el 
calendari marcat pel ma-
teix  Ajuntament.

Nou servei de deixalleria mòbil per la Noguera

 El dia 26 de març el 
Consell Comarcal de la 
Noguera va presentar el 
projecte Noguera Turis-
me, amb el qual enceta 
una nova etapa de pro-
moció turística de la co-
marca. 
 Aquest projecte neix 
amb la voluntat de ser 
una plataforma per aglu-
tinar i difondre l’àmplia 
oferta turística dels 30 
municipis de la Noguera.
 La imatge de Nogue-
ra Turisme s’ha desenvo-
lupat a partir de la digi-
talització d’una pintura 
de l’artista d’Àger Benet 
Rossell i Sanuy, una do-
nació de la seva vídua 
Cristina Giorgi. D’aquest 
tractament, n’ha sortit el 
nou logo i els colors de 
la campanya, amb els 
quals s’ha dissenyat el 
material de difusió grà-

Presentació de la nova imatge 
de promoció turística de la
comarca de la Noguera

fica com propaganda, 
guia de turisme, web i 
xarxes socials. El logo 
es complementa amb 
l’eslògan “Noguera tu-
risme, amb tu gairebé ho 
tenim tot”, que expressa 
la riquesa i la diversitat 
de recursos naturals, pa-
trimonials, culturals de 
tota la Noguera.
 La presentació es va 
fer en un acte reservat 
als alcaldes de la No-
guera, Miquel Plensa, 
president del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
i Xavier Terré, conseller 
de Territori i Turisme.

Presentació de la nova imatge de Turisme Noguera

Entrega de premis de la 2a edició Premi 
Àlbum Il·lustrat Vila de Térmens

 El Centre Cultural Sant 
Joan de Térmens acull el 
10 d’abril, la festa d’entrega 
del premi a l’obra que ha es-
tat escollida la guanyadora 

de la segona edició del Pre-
mi d’Àlbum Il·lustrat Vila 
de Térmens. L’acte inclourà 
un conta-contes i comptarà 
amb la il·lustradora Roser 

Capdevila, presidenta d’Ho-
nor del jurat, i de l’escriptor 
i editor Ramon Besora, pre-
sident del jurat.
 El premi el convoca 
l’ajuntament del consis-
tori, té un import de 4.000 
euros, i l’obra guanyadora 
es publicarà en una col-
lecció especial. Pel que fa 
a la temàtica del premi, es 
valora especialment que 
els àlbums facin referència 
al món rural , tot i això, la 
convocatòria és oberta a 
totes les temàtiques i final-
ment el que el jurat valorarà 
serà la qualitat i l’originali-
tat dels treballs presentats, 
tant pel que fa als textos 
com a les il·lustracions.

Entrega del premi de la primera edició

La nova imatge s’ha 
desenvolupat d’una 
pintura de l’artista 
d’Àger Benet Rossell i 
Sanuy
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 El passat dissabte 27 
de març es va inaugurar 
a  Santa Linya la nova una 
nova exposició permanent 
amb la presència dels 
dos artistes, originaris 
d’aquest poble.
 L’acte es va celebrar a 
l’aire lliure i amb totes les 
mesures i protocols anti-
Covid, comptant amb la 
presidenta de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs (IEI), 
Estefania Rufach; el 
conseller comarcal de 
Cultura, Jaume Montfort, 
i  l ’alcaldessa de Les 
Avellanes, Lídia Ber, i va 
aplegar un bon nombre 
de veïns i visitants, que 
van poder accedir a la 
sala en grups reduïts i en 
presència dels autors.
 Els treballs de Jordi 
M a r c o s  i n c l o u  l e s 
escultures que elabora 
de manera completament 

Santalinya acull una exposició 
permanent amb obres d’Antoni 
Camarasa i Jordi Marcos

Exposició de Jordi Marcos i Antoni Camarasa

autodidacta al seu taller 
de Santalinya a partir 
de ferralla, instruments 
i  e i n e s  d e l  c a m p , 
maquinària en desús.
 Antoni  Camarasa 
ofereix una visió entre 
tendra i humorística de 
la naturalesa, i que té 
els seus orígens en les 
vivències de l’artista al 
poble on va viure fins 
als 16 anys. Els animals 
estan p intats  d ’una 
manera primitivista, molt 
sintètica, i el resultat és 
una obra espontània 
i rigorosa d’expressió 
que connecta amb el 
treball d’altres artistes 
actuals propers a una 
expressió primitivista del 
contemporani. 
 La sala d’exposicions 
no té un horari de visita, 
però s’ha de demanar 
visita prèvia.

Àger estrena nou servei de reserves 
online per les seves visites turístiques
 L’Ajuntament d’Àger 
ha encetat la temporada 
de visites culturals a la vila 
amb l’estrena d’un nou sis-
tema de reserves en línia. 
Als habituals recorreguts 
per la Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, enguany s’hi 
sumen, com a novetat, les 
visites guiades pel nucli 
antic de la vila, una pro-
posta per descobrir la his-
tòria d’Àger, les anècdotes 
i llegendes mentre fan un 
tomb pels seus espais més 
emblemàtics.
 Les visites culturals, 
que s’allargaran fins al 
desembre, preveuen ho-
raris fixos durant els dies 

Una de les visites a la Col·legiata de Sant Pere

festius, ponts i caps de set-
mana, al mateix temps que 
s’oferirà la possibilitat de 
fer visites entre setmana 

sempre que s’hagi reservat 
prèviament entre matí o 
tarda al web, reserves.ager.
cat

Èxit de la nova edició del curs Actic mitjà 
de l’Oficina Jove de la Noguera

Curs Actic nivell mitjà ofert per l’Oficina Jove

 L’Oficina Jove del Con-
sell Comarcal de la Nogue-
ra ha organitzat una nova 
edició del curs de prepara-
ció a l’ACTIC mitjà. Aques-
ta vegada, però, a causa de 
la pandèmia de la Covid-19 
i per segon cop consecutiu, 
el curs s’ha hagut d’impar-
tir en format virtual. 
 Com sempre, les places 
s’han exhaurit en pocs dies 
i ja s’està treballant en l’or-
ganització de propers cur-
sos tant de nivell mitjà com 
d’avançat.
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En marxa per segon any el servei de 
recollida de restes vegetals a la Noguera

 A partir del dia 7 d’abril, 
el Consell Comarcal de la 
Noguera torna a oferir el 
servei de recollida selecti-
va de les restes vegetals i 
de poda generades per per-
sones particulars.
 Aquest servei es va po-
sar en marxa el juny de l’any 
passat ja que en aquell 
moment des de l’Àrea de 
Residus del Consell Co-
marcal s’havia detectat un 
augment d’aquest tipus de 
restes. Aquest any, com el 
servei va tenir molt bona 
acceptació, s’ha tornat a 
implementar avançant-ne 
la data d’inici de la pres-
tació. L’últim dia de servei 
serà el 27 d’octubre.
 El funcionament del 
servei serà el mateix que 
la temporada passada: 
recollida porta a porta, 
cada dimecres (no festiu) 
al matí. Per utilitzar-lo, cal 
demanar-lo prèviament  te-
lèfon (973 448 933 – ext- 2 

Residus) o per correu elec-
trònic a residus@ccnogue-
ra.cat, fins a les 13.00 h del 
dilluns.
 Un cop sol·licitat el ser-
vei dins d’aquest termini, 
les restes es poden diposi-
tar el dimarts al vespre, al 
costat de la porta de casa, 
mai al costat dels conte-
nidors, sense que interfe-
reixin el pas de  vianants 
o vehicles. Per facilitar la 

recollida, les restes de ges-
pa, herbes, fulles i flors es 
deixaran en bosses d’es-
combraries lligades (prefe-
riblement de 80 litres) amb 
un màxim 10 kg per bossa; 
i les restes de poda i bran-
ques es lligaran en feixos 
d’un màxim de 1,20 m de 
llarg i 10 kg. Les bosses o 
feixos que no continguin 
restes vegetals no es reco-
lliran.

Full informatiu del nou servei de recollida de restes vegetals

 El duet de músics 
Guillem i Marta Roma 
van presentar en direc-
te el passat dissabte 3 
d’abril, a la Col·legiata 
d’Àger, el seu nou disc 
‘Kiribati’. El músic oso-
nenc Guillem Roma 
forma duet amb la seva 
germana Marta per ofe-
rir una música fresca 
i personal que fuig de 
les etiquetes i que s’ha 
comparat amb l’obra 
d’artistes de la talla de 
Jorge Drexler i Caetano 
Veloso. El concert, que 
portava per títol ‘Música 
optimista per temps de 
pandèmia’, es va fer a 
les 18 h, al claustre de la 
Col·legiata de Sant Pere 
d’Àger. Un espai obert 
i ampli que permetia la 
ventilació i la distància 
social que requereix la 
situació de pandèmia i 

El duet Guillem i Marta Roma 
van presentar el seu nou disc 
“Kiribati” a la Col·legiata

que va tenir aforament 
limitat.
 Una proposta cultural 
que conjuga la música 
amb el patrimoni arqui-
tectònic i natural del po-
ble d’Àger en plenes fes-
tes de Setmana Santa.
 Des del consistori, 
s’ha mostrat el compro-
mís de continuar oferint 
activitats de cap de set-
mana que atreguin el tu-
risme a la vall i al muni-
cipi, especialment en els 
mesos de bon temps, en 
què es potenciaran les 
propostes a l’aire lliure i 
les ofertes per a famílies.

El duet de Guillem i Marta Roma a Àger

L’Ajuntament de Térmens adquireix el 
llibre de la Comanda datat del S. XIX

 L’Ajuntament de Tér-
mens ha adquirit un llibre 
manuscrit de l’antiga Co-
manda de Sant Joan de 
Jerusalem de Térmens del 

segle XIX. El llibre és un re-
gistre dels pagaments que 
lliuraven els particulars i 
veïns del poble al coma-
nador de Térmens en con-

cepte diversos drets que 
la Comanda tenia, com els 
molins, els sequiatges, els 
jornals i els censos, des de 
l’1 de gener de 1800 fins a 
la fi de la comanda a mit-
jans de segle XIX.
 També destaca el de-
tall amb el nominal de 193 
particulars i els pagaments 
efectuats al comanador en 
moneda, quarteres de blat, 
gallines, capons etc., al 
llarg dels anys.
 L’Ajuntament diposita-
rà aquest volum a l’Arxiu 
Comarcal de la Noguera 
per tal d’integrar-lo amb la 
resta del fons històric mu-
nicipal de Térmens i on es 
podrà conservar i estudiar.

Llibre de comanda de la vila de Térmens

El consistori aposta 
per aquesta mena 
d’activitats que
atreguin al turisme a 
la zona
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Un poble de munta-
nya desapareix de nit sota 
l’allau d’unes pedres im-
menses. Què faran els set 
supervivents? Un grup de 
joves d’un poble de mun-
tanya no vol seguir la tra-
dició familiar que els obli-
garia a quedar-se a casa 
conreant les terres. L’en-
frontament amb els seus 
esdevé un combat tan 
constant com inútil. Fins 
que la matinada d’un diu-
menge del 1975, tornant 
de la discoteca, els set jo-
ves es troben amb un fet 
dramàtic que capgira les 
seves vides i la història 
del poble. La tragèdia que 
els cau a sobre, però, els 
planteja la possibilitat de 
començar de nou, d’obrir 
les portes al somni d’una 
societat diferent, en sin-
tonia amb els nous aires 
que bufen al país. El dal-
tabaix sembla l’ocasió per 
repensar-s’ho tot.
 Som al Pallars Jussà 
a l’any 1975, i no només 
una llosa acabarà tapant 
les despulles del dictador, 
sinó que una roca també 
caurà sobre Malpui i en-
terrarà el poble amb tots 
els habitants, llevat dels 
set hereus, que són a la 
discoteca.

 L’Eleanor i en Fulbert 
Sullivan viuen amb els 
seus fills en una enor-
me casa de camp per-
tanyent als pares d’en 
Fulbert, Sir Jesse i Lady 
Regan.
 Sir Jesse envia en 
Fulbert, el seu únic fill, 
a un viatge de negocis 
a Amèrica del Sud. Avi-
at arriba la notícia de la 
mort d’en Fulbert, i el 
seu marmessor, en Rid-
ley Cranmer, planeja un 
matrimoni apressat amb 
l’Eleanor. Però de veri-
tat ha mort en Fulbert? 
I quin és el misteri que 
envolta els Marlow, que 
en una relativa pobresa 
viuen al costat de la gran 
propietat de la família? 
 Un llibre farcit d’es-
cenes divertides i un 
final rodó, aquesta 
novel·la és la introducció 
perfecta a l’univers nar-
ratiu de l’autora: un món 
tancat d’intenses relaci-
ons familiars, un retrat 
de la classe alta victo-
riana tardana i diàlegs 
que descobreixen una 
normalitat no parlada i, 
en ocasions, impensa-
ble, revelacions fosques 
que sorgeixen de diàlegs 
d’una gran subtilesa.
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L’any que va caure la 
roca
Autor: Pep Coll
Gènere: Novel·la

 És l’aniversari del 
drac Franklin i tota la vila 
li organitza una festa sor-
presa. Per tal d’assegu-
rar-se que es mantingui 
en secret i el protago-
nista no se n’assabenti, 
la Lluna, la millor amiga 
d’en Franklin, el distreu 
enduent-se’l a una llibre-
ria dels voltants.
 Allí descobreixen un 
curiós llibre de ronda-
lles amb una nota que 
diu «NO L’OBRIU». La 
tortuga de la Lluna no 
es pot resistir a donar-hi 
una ullada i… tan bon 
punt l’obre, desapareix!. 
La Lluna i en Franklin es 
capbussen dins el llibre 
per rescatar-la. Durant 
l’expedició, coneixen 
molts personatges de 
conte, i no tots de bona 
pasta... 
 Aquest magnífic con-
te per a nenes i nens 
de més de vuit anys, és 
de les creadores de La 
llibreria voladora d’en 
Franklin i En Franklin i 
la Lluna a la Lluna arriba 
un altre esplèndid conte 
sobre dos amics amants 
dels llibres, amb grans 
relats i també grans il-
lustracions que plasmen 
el relat.

Pares i fills
Autor: Ivy Compton-
Burnett
Gènere: Novel·la

El fantàstic viatge d’en 
Franklin
Autor: Jen Campbell
Gènere: Infantil (+8)

De terra estant

Com si no hi fos,
el pes de l’atmosfera
s’ajeu damunt la terra
tan suaument 
que a penes el notem.
S’estén per sobre nostre
l’embalum,
eteri i misteriós
del blau del cel.
Arran de l’univers 
és l’antesala
d’un món sobre l’atzur
que s’evapora
al gran interrogant 
del seu endins:
Aquell on s’esvaeixen
les respostes,
les minses nimietats
del nostre jo
mesclat amb l’infinit.
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 El passat 1 d’abril 
es va fer la presentació 
de la Fira Q 2021, que 
se celebrarà a Balaguer 
els dies 24 i 25 d’abril i 
s’allargarà una setmana 
fins l’1 de maig.
 Enguany, a causa 
de la pandèmia, des de 
la Paeria s’ha decidit 
readaptar el model de 
Fira Q en un format 
digital per tal de poder 
seguir promocionant els 
comerços i negocis de la 
capital, amb una doble 
vessant sense oblidar la 
importància de la venda 
en el mateix comerç, amb 
el “feed back” humà entre 
comprador i venedor que 
això representa.
 Per una banda, la Fira 
serà en línia, en una web 
feta per l’ocasió, www.
firaq.cat amb diferents 
apartats tot seguint el 

Presentació de Fira Q 2021 en 
format virtual que es celebrarà 
els propers dies 24 i 25 d’abril

model propi de la fira 
presencial i, per una altra, 
la fira serà present als 
negocis i establiments 
inscrits, amb la voluntat 
que durant tota la setmana 
se celebri en cada comerç 
o establiment una gran 
activitat comercial, amb 
ofertes, promocions, 
descomptes, sortejos, 
experiències ...  amb la 
voluntat que incentivin 
les vendes participant un 
total de 120 expositors, de 
diferents sectors.
 La Fira comptarà 
t a m b é  a m b  u n 
programa d’activitats 
paral·lel: presentacions 
de novetats, xerrades, 
elaboracions de receptes 
amb diferents cuiners i 
cuineres, un Show Room 
en viu  sota el concepte 
“Moda 25600 BLG” a l’aire 
lliure, entre altres.

Balaguer celebrarà Sant Jordi a la Plaça 
Mercadal per evitar aglomeracions

 La Paeria de Balaguer 
concentrarà aquest any la 
celebració de Sant Jordi a 
la plaça del Mercadal. Allà 

Una passada edició de Sant Jordi al Passeig de l’Estació

s’hi faran els diferents es-
pectacles i també hi haurà 
les parades dels llibreters 
i els floristes que ho desit-

gin. La mesura s’ha pres 
per poder controlar els 
accessos i evitar aglome-
racions avançant-se així 
la Paeria a les possibles 
recomanacions que es pre-
veu que dicti el Procicat en 
aquest sentit. 
 Tota la programació del 
dia 23 i la setmana cultural, 
es podrà veure des del web 
de la Paeria.
 La plaça del Mercadal 
serà escenari de tot, excep-
te dos espectacles adre-
çats a les escoles que, per 
poder mantenir les distàn-
cies i encabir tot l’alumnat, 
es faran al parc de la Trans-
segre. 

Balaguer ha ofert visites turístiques per 
descobrir la ciutat per Setmana Santa

Visites per Balaguer

Presentació de Fira Q 2021

 La ciutat de Balaguer 
ha ofert entre el 27 de març 
i el 5 d’abril, 10 propostes 
per visitar la ciutat i comar-
ca.
 Propostes com les ru-
tes familiars per Balaguer 
“Ens fem una selfie” i “Els 
tresors perduts”, buscar or 
al Museu de l’Or, l’exposi-
ció de pintura del Museu 
de Marcel·lí Bergé, així 
com també propostes per 
conèixer més d’aprop la 
comarca.
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 En l’última jornada 
del campionat de lliga 
de segona catalana, el 
Sisvial CB Balaguer va 
guanyar a la pista del CB 
Alpicat per 54 a 59.
 El partit va iniciar 
de forma espectacular 
pels balaguerins gràcies 
amb una gran intensitat 
defensiva des del minut 
0 i encert en atac des de 
la lína de 6.25 i així va ser 
com es va arribar a la fi 
del 3r quart amb un 7 a 
27 al marcador. A partir 
d’aquí els locals van 
començar a entrar més al 
joc, però els balaguerins, 
no afluixaven en defensa 
i tot i permetre alguna 
pet i ta  concessió  es 
mantenia una diferència 
de 16 punts a la fi del 
segon període 23-39. A la 
represa els balaguerins 
van sortir amb una certa 
precipitació i nervis en 
atac, que propiciava que 
els locals retallessin la 

Derrota del Q2 Consultors i 
victòria del Sisvial CB Balaguer 
en l’última jornada

Sisvial CB Balaguer

distància a poc a poc, 
38-45 a la fi del 3r quart. 
Els primers minuts de 
l’últim quart van ser pels 
locals, on veien que es 
podien apropar i fins i 
tot posar-se per davant 
al marcador, 47-50 a 5 
minuts pel final, però va 
ser a partir d’aquí que 
el Sisvial Balaguer va 
treure el caràcter i no li 
va poder la pressió, i amb 
un parcial de 0-7 tornava 
a agafar aire que ja el 
permetria acabar el partit 
i endur-se la primera 
victòria de la temporada.
 El Q2 Consultors CB 
Balaguer van perdre 
contra el Draft Gramanet 
per 59 a 40, tot i  un 
bon joc per part de les 
balaguerines sobretot 
en la primera part del 
partit però en la segona 
part del matx, l’equip 
rival va augmentar la 
intensitat de joc i això va 
desencadenar el resultat 
final.

El Club Futbol Balaguer es posa en
marxa en el “Torneig Segona Catalana”
 El CF Balaguer s’ha 
posat en marxa en el “tor-
neig Segona Catalana” 
amb una derrota al camp 
de Cervera. L’equip local 
es va avançar al marca-
dor, al minut 8, després 
d’una errada defensiva 
greu i ja a partir de llavors 
l’equip local va fer el joc 
que tothom esperava, de-
fensa molt ben situada i 
a aguantar el resultat. A 
la primera part els bala-
guerins no van disposar 
d’ocasions gairebé però 
tot i així van ser superiors. 
Amb el resultat 1-0 es va 
arribar al descans.
 A la segona part el do-
mini per part del Balaguer 
segueix però les clares 
ocasions que disposen 
ara no son capaços de 
convertir-les en gol, cosa 

Partit contra el Cervera  (Foto: Elena Sala)

que l’equip local si que 
sap fer, segona o tercera 
arribada i gol, 2-0 a falta 
de 33 minuts. 
 L’entrada d’Edu Raya 
va permetre que el Bala-
guer retallés distàncies, 
però tot i el bon joc mos-
trat i les diverses ocasi-

ons que van tenir, no van 
evitar que s’arribes al fi-
nal del partit amb un re-
sultat molt ajustat de 2-1.
El proper partit contra el 
Linyola al Municipal de 
Balaguer, que si Procicat 
no ho canvia serà amb pú-
blic i entrada gratuïta.

14a edició del Trofeu Gimnàstica Rítmica 
Ciutat de Balaguer aquest diumenge

Alumnes de l’Escola de Gimnàstica Rítmica 

 El proper diumenge 11 
d’abril, tindrà lloc a Bala-
guer, la catorzena edició 
del trofeu de gimnàstica 
rítmica Ciutat de Balaguer, 
que per la present edició es 
celebrarà en format OPEN, 
sense competició i amb la 
voluntat de ser una mostra 

i punt de partida de prepa-
ració per a tots els conjunts 
participants.
 Amb un format diferent 
i varis passes al llarg de la 
jornada, que donaran inici 
a les 10:00 hores, el pave-
lló municipal acollirà una 
trobada on noies des de 

els 4 anys fins als 16 anys 
representant els clubs del 
Gyas de Tàrrega i l’escola 
municipal de gimnastes de 
Balaguer, faran d’aquest 
esport la principal actuació 
esportiva del cap de setma-
na.
 Les restriccions d’afo-
rament al pavelló per al 
públic assistent, les rota-
cions internes entre els 
equips participants per 
evitar aglomeracions, o les 
4 sessions que tindran lloc 
entre les 10:00, les 12:00, 
les 16:00 i les 18:00hores 
del dia que diferenciaran 
les categories per edats; 
son les principals actuaci-
ons que es prendran des 
de l’organització per portar 
l’esdeveniment amb la mà-
xima normalitat.
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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.
-----------------------------------
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 de l’1 d’abril                   a les 8 de la tarda del 8 d’abril SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 8 d’abril                   a les 8 de la tarda del 15 d’abril MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 15 d’abril                   a les 8 de la tarda del 22 d’abril ALDAVÓ

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

Comunitats | Pàrquings | Oficines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI’NS
PRESSUPOST
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