
1<<



2 >> P U B L I C I T A T



3<<S U M A R I
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--------------------------------------------------------------------------------

En Portada
Fira del Sabó a Montgai

 La XII fira del Sabó i la Cosmètica Natural se 
celebrarà aquest diumenge 23 de maig, obrint les 
portes a partir de les 10 del matí.
 La inauguració serà a càrrec de l’Hble. Sra. 
Meritxell Serret i Aleu,  actual diputada  al  Parlament  
de  Catalunya, a partir de les 12 h.
 Paral·lelament es podran trobar durant tot el 
dia, les parades  de sabons i cosmètica, animació 
musical i espectacle de bombolles, entre altres.

Amb el suport de
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#Assolellats continua omplint els parcs de la ciutat amb els espectacles infantils familiars
El proper espectacle, programat pel 30 de maig al pati dels antics escolapis, La bruixa del Jazz de En clau 
de clown i emmarcada dins l’activitat Jazz al Pati, la 4a mostra internacional de joves intèrprets

# Entregats els vals de Sant Jordi per part de l’Associació de Comerciants Balaguer 2021
Eren dos Vals de 50€ cadascun, per gastar en qualsevol dels establiments associats de l’ACB2021

>>BALAGUER
# La Paeria presenta les estades d’estiu del 23 de juny al 10 de setembre

Les inscripcions es podran fer a partir de l’1 de juny a la web de la 
Paeria on les activitats estaran distribuïdes per edats i temàtiques

# “Àer” l’espectacle de Laia Santanach de dansa contemporània
És una peça que combina dansa contemporània i música electrònica

# Nou Pla Director per regular i protegir el Congost de Mont-rebei
La finalitat és garantir la seguretat dels usuaris que visiten aquest 
paratge natural, que s’ha convertit en una destinació de primer ordre

# La Taula de Salut Mental de la Noguera contra l’estigmatització
S’ha establert l’objectiu de treballar per eliminar l’estigmatització 
que acompanya la salut mental i de sensibilitzar la població

# El Balaguer Piera Ecoceràmica perd un partit i guanya un altre
En la seva visita a Sevilla continuen quartes classificades. El proper 
encontre serà el 22 de maig a Alacant contra el Alicante TM

# Balaguer ha acollit el Torneig de Seleccions de bàsquet infantil 
Aquesta activitat és l’inici d’un llarg seguit d’activitats esportives que 
es portaran a terme durant els mesos de maig i juny a la nostra ciutat 

>>COMARCA
# Diversos municipis de la Noguera participen un any més al Let’s Clean Up Europe 

Es tracta d’una acció a tot Europa per conscienciar sobre la gran quantitat de residus que llencem de forma 
incontrolada a la natura i per promoure accions de sensibilització a través de la recollida d’aquests residus 

# Creu Roja i Consell Comarcal ajuden a famílies en precarietat econòmica a causa del Covid
Una comissió de seguiment s’encarrega de coordinar i de fer el seguiment d’aquesta col·laboració

>>ESPORTS
# Dos victòries consecutives del CF Balaguer per tancar el Torneig de Segona Catalana

El Balaguer és un dels 3 millors segons dels 13 grups amb 16 punts (5 victòries, 1 empat i una derrota) amb un 
total de 15 gols a favor i només 8 en contra és l’equip que menys gols ha encaixat del grup

# El Cudós Consultors CB Balaguer amb una derrota ajustada i el Sisvial guanya contra el Bellpuig
Les noies del Cudós Consultors van perdre 46-49 i el Sisvial va guanyar al CB Bellpuig per 60-70

# Replantació d’arbres en el projecte de nous espais verds a la ciutat
La Paeria té previst incrementar notablement l’arbrat i la vegetació 
de la ciutat durant els propers dos anys

# 4a edició de Jazz al Pati via streaming i presencial
Els espectacles es duran a terme al pati de l’antiga Escola Pia i caldrà 
reservar les entrades amb anticipació
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 La Paeria ha orga-
nitzat l’Assolellats, el 
2n cicle de primavera 
d’espectacles familiars 
als parcs de Balaguer.
 El primer espectacle 
infantil estava programat 
pel diumenge 9 de maig 
a l’exterior del Monestir 
de Santa Maria de les 
Franqueses.
 A q u e s t  p a s s a t 
diumenge va tenir lloc 
l’espectacle “Le petit 
théâtre Ambulant” al 
Parc del Firal, on tan 
aquest com l’anterior van 
permetre ampliar la seva 
capacitat d’espectadors, 
donat la gran amplitud 
d’aquests espais.
 Amb distanciament i 
prudència, l’aposta de la 
Paeria és tornar a gaudir 
d’espectacles culturals 
repartits en diferents 
zones de la ciutat i amb 
les particularitats amb 
les quals va néixer, l’any 
2019, l’Assolellats és a 
dir: espectacles per a 

Assolellats continua omplint els 
parcs de la ciutat amb els seus
espectacles infantils familiars

Espectacle al Parc del Firal

tots els públics a l’aire 
lliure, preferentment als 
parcs urbans i durant 
quatre diumenges de 
primavera a les 12 del 
migdia. 
 El proper espectacle, 
programat pel 30 de 
maig al pati dels antics 
escolapis,  La bruixa 
del Jazz de En clau de 
clown i emmarcada dins 
l’activitat Jazz al Pati, la 
4a mostra internacional 
de joves intèrprets.
 El 6 de juny al parc 
dels blocs de “La Caixa”
Planeta trampolí de 
Back 2 clàssics.
 És imprescindible fer 
la reserva prèvia a asso-
lellats.balaguer.cat  

Es prega assistir als 
espectacles reservats 
i sinó es demana
comunicar-ho via
correu electrònic

La Paeria presenta les estades d’estiu del 
23 de juny fins al 10 de setembre
 Ja s’ha fet la presentació 
de les activitats programa-
des per a nens i nenes de 6 
mesos fins als 16 anys a a 
la ciutat de Balaguer i que 
començaran el 23 de juny i 
acabaran el 10 de setembre. 
Una àmplia oferta d’estades 
als més petits de la ciutat, 
amb diferents temàtiques, 
com l’arqueologia, els es-
ports, activitats artístiques 
i altres.
 Enguany com a novetat 
cal destacar el nou format 
de les estades esportives 
és que enlloc de fer dife-
rents programes esportius 
segons si es desenvolupen 
a principis, mitjans o finals 
d’estiu, ara es realitzen 
totes les activitats durant 
tot el període d’estades i en 
grups més reduïts.
 Les activitats previstes 
en què podran participar 
els infants aquest estiu són 
el Tecni Camp; el projecte 
JOVA; l’Art Estiu; el Petit 

Art Estiu; el taller Cota 
Zero i les estades infantils. 
A banda, també petits i 
grans podran gaudir de les 
piscines d’estiu que obriran 
al poliesportiu del 20 de 
juny al 29 d’agost i les del 
Secà del 20 de juny al 10 de 
setembre.
 Les inscripcions es po-
dran realitzaran a partir de 
l’1 de juny a la web de la 

Paeria on les activitats esta-
ran distribuïdes per franges 
d’edat i temàtiques. Les 
activitats començaran el 23 
de juny i acabaran el 10 de 
setembre per a les franges 
d’edat des de P3 fins a la 
ESO. Les estades infantils, 
en canvi, començaran el 
19 de juliol, coincidint amb 
la finalització de l’escola 
reglada el 15 de juliol.

Presentació de les estades d’aquest estiu

“Àer” l’espectacle de Laia Santanach de
dansa contemporània i música electrònica
 Balaguer no va poder 
celebrar el 29 d’abril el Dia 
Internacional de la Dansa 
a causa de les restricci-
ons que va haver d’aplicar 

la Paeria aquella setmana 
per l’augment de casos 
de la Covid-19. Per aquest 
motiu, la proposta de dan-
sa contemporània Àer de 

Laia Santanach es va haver 
d’ajornar pel dissabte 15 de 
maig, a les 12 del migdia 
davant del Xalet Montiu. 
 Àer, en la seva versió 
site specific, és una peça 
que combina dansa con-
temporània i música elec-
trònica. El projecte de Laia 
Santanach replanteja la 
dansa tradicional popular 
del contrapàs des d’una 
visió actual, personal i sub-
jectiva, amb una mirada en 
clau de gènere.
 ÀER ha estat la peça 
guanyadora de la tercera 
edició de el premi Delfí Co-
lomé i candidata als  Pre-
mis MAX 2020 com a millor 
coreografia.Espectacle “Àer” de Laia Santanach
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El Fleming celebra els seus 40 anys 
d’història a la ciutat de Balaguer

 Corria l’any 81 quan el 
Pere i la Maria van iniciar el 
projecte del Bar Fleming, i 
a on el Xavi i la Pepita van 

aportar el seu granet de 
sorra en la imatge i cultura 
del 50’s. Lloc de trobada de 
nombrosos seguidors de 

l’estil i música dels 40’s, 50’s i 
60’s , i sent, ara per ara, el bar  
de “rock & roll” més antic de 
l’estat.
 Ara, celebrant ja els seus 
40 anys d’història, tenen 
programat per un grapat de 
dissabtes seguits, unes ses-
sions de Dj’s que punxaran 
amb discs originals de vinil, 
tota la seva cultura de rock & 
roll, rhythm & blues, rocabi-
lly, surf, etc.. davant del seus 
incondicionals seguidors.
 A fer rodar els plats del 
bar Fleming i fer sonar els 
seus vinils, vindran Dj’s des 
de Barcelona, Saragossa, 
Andorra, Lleida i Balaguer 
per omplir les tardes dels 
dissabtes. Entre ells Alex 
Oró, de Lleida (periodista de 
TV3), així com el mateix Xavi 
Mr. Groove.

Cartell anunciador de les sessions Dj’s amb vinil

Els dissabtes a partir de les 5 de la tarda sessions 
de Dj’s amb discs originals de vinil, i entrada lliure

 El passat dilluns 10 
de maig, l’Associació 
d e  C o m e r c i a n t s  d e 
Balaguer l’ACB 2021, 
va fer entrega dels dos 
Vals de 50€ que van 
sortejar, en motiu de la 
diada de Sant Jordi entre 
totes les compres que 
es van efectuar aquell 

Entregats els Vals de Sant Jordi 
per part de l’ACB 2021

mateix dia en els seus 
establiments associats.
 Eren dos Vals de 50€ 
cadascun, per gastar en 
un tractament de Bellesa 
o Salut, i en un dinar 
o sopar, en qualsevol 
d e l s  e s t a b l i m e n t s 
associats de l’ACB 2021 
de Balaguer.

Els agraciats amb els dos Vals
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 Balaguer celebrarà 
del 27 al 30 de maig la 
quarta edició de Jazz 
al Pati.  Els concerts 
es podran seguir via 
s t r e a m i n g  i  t a m b é 
presencialment amb 
limitacions de capacitat.
 E l  d i j o u s  2 7 ,  e s 
realitzarà un concert 
familiar a càrrec del grup 
de dixieland Apocadixie 
C o t t o n  P i c k e r s .  A 
continuació,  sota el 
nom de ‘Jazz llegit’, una 
col·laboració de l’Escola 
de Música i la Biblioteca, 
que inclourà música i 
lectura de textos i poemes 
sobre jazz. 
 El divendres 28 de 
maig  inaugurarà  la 
mostra Auidó Quintet 
que és el grup que vindrà 
de les Illes i és un quintet 
de hard bop amb un nivell 

Del 27 al 30 de maig Balaguer 
celebrarà la 4a edició de Jazz al 
Pati via streaming i presencial

interpretatiu altíssim. 
Clourà el  concert  el 
Carles Medina Quintet, 
un quintet liderat pel 
saxo mallorquí resident 
a Barcelona que dona 
nom al grup.
 Dissabte 29 de maig 
es tancarà la mostra 
amb un concert del duet 
de l’ESMUC Santacana 
& Latorre i del Sandra 
Rodríguez Group del 
L iceu ,  un  grup  que 
proposa una fusió de jazz 
flamenc extremadament 
interessant.
 E l  d i u m e n g e  3 0 , 
l’espectacle “La bruixa 
del jazz” per a infants a 
partir de 4 anys.
 Els espectacles es 
duran a terme al pati de 
l’antiga Escola Pia i caldrà 
reservar les entrades amb 
anticipació.

Replantació d’arbres en el projecte de 
nous espais verds a la ciutat

 La Paeria té previst in-
crementar notablement 
l’arbrat i la vegetació de la 
ciutat durant els propers 
dos anys i s’aniran trans-
formant algunes de les pla-

Plantada de nous arbres nous

ces dures actuals.
 La Brigada de Jardine-
ria de la Paeria està realit-
zant tasques de reposició 
de part de l’arbrat aquests 
dies. Es plantaran un total 

de 36 exemplars arboris en 
diferents indrets on s’ha 
hagut d’anar talant els ar-
bres existents pel seu estat 
sanitari i/o estructural defi-
cient.
 Entre les diferents es-
pècies que es plantaran a 
tota la ciutat, hi ha els dos 
plataners de la plaça Mer-
cadal que s’han aconse-
guit gràcies ha haver asso-
lit els objectius marcats en 
la campanya Reciclos inici-
ada durant l’any passat a la 
ciutat. Els punts acumulats 
pel reciclatge de llaunes i 
botelles de plàstic per part 
de la ciutadania han fet 
possible l’objectiu comuni-
tari de plantar dos arbres, 
tal i com es va anunciar al 
principi de la campanya.  

Dos milions d’euros per a la ampliació
de l’escola Mont-roig de Balaguer

Escola Mont-roig

“Jazz la pati” en una passada edició

 El Govern ha aprovat 
destinar 2 milions d’euros 
per a l’ampliació de l’Esco-
la Mont-Roig de Balaguer. 
Per a fer-ho possible, el 
Departament d’Educació 
signarà un conveni amb 
l’Ajuntament de Balaguer 
per a l’ampliació del cen-
tre.
 El conveni permetrà 
l’ampliació de l’Escola 
Mont-Roig, que va comen-
çar la seva activitat el curs 
escolar 2007-2008. Inici-
alment, la construcció de 
l’escola es va plantejar en 
dues fases. La primera fase 
de l’edifici va ser executa-
da, a l’espera de la cons-
trucció de la segona fase 
de l’edifici, de manera que 
una part de l’escola està 
edificada, mentre l’altra es 
troba en mòduls prefabri-
cats, que seran substituïts 
per edificació permanent 
amb aquestes obres.

 El Govern ha aprovat 
una inversió per part del 
Departament d’Educació 
de 2.000.000 d’euros.
  Aquesta actuació s’in-
clou en la inversió que el 
Govern ha aprovat d’un to-
tal de 30.189.000 euros a la 
millora, ampliació o cons-
trucció de diversos centres 
educatius. Per a fer-ho pos-

sible, se signaran convenis 
de col·laboració entre el 
Departament d’Educació i 
9 ajuntaments de diferents 
territoris. Uns convenis 
que suposarà la corres-
ponsabilització entre les 
administracions locals i el 
Departament per a la inver-
sió econòmica en les obres 
dels centres.
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 Josep-Manel Vega, 
músic barceloní resident 
des de fa més d’una 
dècada a Os de Balaguer, 
presenta un espectacle 
fruit  d’un procés de 
transformació personal, 
amb la música que ha 
estat tocant per tot el 
món en els darrers dos 
anys, en plena natura, el 
proper 5 de juny, al Molí 
de Tartareu.
 Més que un concert, 
l’esdeveniment, anomenat 
“Natura i transformació”, 
és una vivència en directe, 
propiciada no solament 
per la música sinó per la 
calma, la pau i l’harmonia 
de l’entorn. Una actuació 
en la qual la bellesa de la 
música i la instantaneïtat 
de la interpretació (sempre 
improvisada) suposen una 
experiència profunda, 

“Natura i transformació”, el 
nou espectacle de Josep-Manel 
Vega al Molí de Tartareu

que busca la comunió per 
simpatia amb el públic i no 
només l’entreteniment.
 El Molí de Tartareu, 
es troba en un entorn 
privilegiat. L’espectacle, 
d’una durada entre 2 i 2,5 
hores aproximadament.
 Josep-Manel Vega, 
guitarrista cosmopolita 
i eclèctic, crea ambients 
i m p r o v i s a n t  a m b 
elements de música 
clàssica, flamenc, jazz i les 
anomenades músiques 
de bordó (construïdes 
sobre un sol acord) com 
la música celta, el cant 
gregor ià ,  la  música 
medieval i els ragas de la 
música hindú.
 Les entrades es poden 
adquirir directament a 
la web de l’artista: www.
josepmanelvega.com  o 
bé al Tel. 676 783 100

Municipis de la Noguera participen un any 
més a la campanya Let’s Clean Up Europe

 Aquest mes de maig 
en diversos municipis de la 
Noguera s’han organitzat 
activitats per participar a la 

Cartell del projecte

campanya Let’s Clean Up 
Europe. Es tracta d’una ac-
ció comuna a tot Europa per 
conscienciar sobre la gran 

quantitat de residus que 
llencem de forma incontro-
lada a la natura i per pro-
moure accions de sensibilit-
zació a través de la recollida 
d’aquests residus abocats 
il·legalment als boscos, plat-
ges, marges de rius, etc. 
 El Let’s Clean Up Euro-
pe, organitzat per la Unió 
Europea, a Catalunya està 
impulsat per l’Agència de 
Residus de Catalunya, i 
s’hi poden inscriure enti-
tats públiques i privades 
amb activitats de neteja de 
l’entorn.
 La majoria d’accions 
estan obertes al públic, 
amb inscripció prèvia.

Jordi Montañez presenta al Gargar de 
Penelles “Minsk-Praga-Budapest”

Jordi Montañez

El guitarrista Josep-Manel Vega

 El cantautor Jordi Mon-
tañez, vinculat a la Nogue-
ra, va presentar el passat 
dissabte 15 de maig el seu 
4t disc d,estudi “Minsk-Pra-
ga-Budapest” al Festival de 
Murals i Art Rural GarGar 
de Penelles, en format ban-
da pop-rock i amb totes les 
localitats exhaurides.
 Montañez marca un 
punt d’inflexió amb aquest 
treball, per reivindicar 10 
anys de carrera musical i 
consolidació com a artista.
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 La XII fira del Sabó 
i la Cosmètica Natural 
se celebrarà aquest 
diumenge 23 de maig, 
obrint les portes a partir 
de les 10 del matí.
 L a  i n a u g u r a c i ó 
serà a càrrec de l’Hble. 
Sra. Meritxell  Serret i 
Aleu,  actual diputada al  
Parlament  de  Catalunya, 
a partir de les 12 h.
 Les activitats rela-
cionades amb la fira 
començaran a partir de 
les 11 h amb el primer 
taller d’aromateràpia 
artesana. A les 12.15 
h es farà una xerrada i 
demostració de destil 
· l a c i ó  d e  p l a n t e s 
m e d i c i n a l s  i  o l i s 
essencials. Cap al migdia, 
a les 13.15 h una activitat 
interactiva, on el f i l 
principal sera endevinar 
planters i olors, que es 
repetirà per la tarda (18 h).

Montgai celebra la XII Net Fira 
del Sabó i de la Cosmètica
Natural aquest diumenge 23

 Pe r  l a  t a r d a  l e s 
activitats continuaran a 
partir de les 16.30 h amb 
una xerrada sobre la rosa 
i els beneficis per la pell.
 Tant al  matí  com 
per la tarda es farà un 
sorteig d’una panera amb 
productes de sabons i 
c o s m è t i c a  n a t u r a l 
pels participants a les 
activitats, a les 14 h i a les 
19 h. A les 20 h es farà la 
cloenda de la fira.
 Paral · lelament es 
podran trobar durant 
tot el dia, les parades  
de sabons i cosmètica, 
an imac ió  mus ica l  i 
espectacle de bombolles, 
entre altres.

Creu Roja i Consell ajuden a famílies en 
precarietat econòmica a causa de la Covid

 El Consell Comarcal i 
Creu Roja signaren a l’abril 
un conveni de col·laboració 

Informació sobre la recollida de roba

per reduir o pal·liar, la situ-
ació de precarietat econò-
mica sobrevinguda o agreu-

jada arran de la pandèmia 
entre famílies amb infants 
i adolescents menors de 
18 anys, que no estiguin re-
bent altres ajudes o que les 
que reben resultin insufici-
ents per garantir l’alimenta-
ció i la higiene bàsiques.
 Una comissió tècnica 
de seguiment formada per 
representants de totes dues 
entitats s’encarrega de co-
ordinar i de fer el seguiment 
d’aquesta col·laboració que 
millorarà l’atenció de les fa-
mílies que per causa de la 
pandèmia tenen mancan-
ces en l’alimentació i la hi-
giene bàsiques. 

Fira del Sabó de Montgai

La fira comptarà amb 
gegants, animació
musical i espectacles 
de bombolles tot el dia

Nou Pla Director per regular i protegir 
Canelles i el Congost de Mont-rebei

Congost de Mont-rebei

 El Pla Director d’Orde-
nació Territorial de l’em-
bassament de Canelles i el 
congost de Mont-rebei està a 
punt de veure la llum. Mem-
bres de l’Ajuntament d’Àger 
es van reunir amb represen-
tants de l’empresa a la qual 
se li ha atorgat la licitació del 
Pla, que servirà per regular i 
protegir aquest espai natu-
ral. La finalitat és garantir la 
seguretat dels usuaris que 
visiten aquest paratge natu-
ral, que s’ha convertit en una 
destinació de primer ordre.
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 A part ir  d’aquest 
mes de maig, el Consell 
Comarcal de la Noguera 
ampl ia  e l  ser vei  de 
recollida d’oli de cuina 
usat  i  o l is  vegetals 
instal·lant, d’acord amb 
cada municipi,  nous 
contenidors d’oli en més 
nuclis poblacionals. 
 Fins ara, en total 
a la comarca, sense 
comptar la capital, hi 
havia instal·lats 27 punts 
de recollida d’oli usat en 
23 nuclis de població. 
Quan aquest  ser ve i 
estigui implantat del tot, 
la comarca disposarà 
de 59 punts de recollida 
distribuïts en 55 nuclis.
 A m b  l ’ a m p l i a c i ó 
de 32 punts de reco-
llida s’instal·laran 40 
c o n t e n i d o r s  n o u s , 
comptant els nous i la 
substitució d’alguns 
contenidors malmesos.

La comarca de la Noguera
amplia els punts de recollida 
dels olis de cuina usats

 De la gestió de la 
recollida se n’encarrega 
l ’ e m p r e s a  Fo m e n t o 
de Construcciones y 
Contratas, concessionària 
del servei de recollida de 
residus municipals de la 
comarca, i l’oli recollit 
és lliurat a un gestor de 
residus autoritzat per 
l’Agència de Residus de 
Catalunya. 
 En aquells nuclis 
on no hi hagi aquest 
tipus de contenidor, l’oli 
també es pot portar a les 
deixalleries comarcals 
d’Artesa de Segre i de 
Balaguer o a la deixalleria 
m ò b i l  e n  a q u e l l s 
municipis que en tenen.

La Taula de Salut Mental de la Noguera 
contra l’estigmatització de la salut mental
 El passat 21 d’abril es 
va dur a terme la sessió 
plenària del grup motor 
de la Taula de Salut Men-
tal (TSM) de la Noguera, 
que com a conseqüència 
de la situació pandèmica 
actual, es va fer en format 
virtual. 
 En aquesta darrera ses-
sió plenària s’ha establert 
l’objectiu de treballar per 
eliminar l’estigmatització 
que acompanya la salut 
mental i de sensibilitzar 
la població en general al 
respecte. Aprofitant la te-
màtica de la Marató de TV3 
d’enguany i el Dia Interna-

Participants a la Taula de Salut Mental

cional de la Salut Mental 
(10 d’octubre), es proposa-
ran iniciatives i programa-

ran actuacions per abordar 
el tema de la salut mental a 
la comarca de la Noguera. 

Els punts de recollida 
passaran de ser 27 a 
els 59 actuals per la 
comarca

Aquest diumenge 23 de maig Montgai 
celebrarà la V edició del Baix Sió

Un dels nous punts de recollida

 Aquest diumenge el 
poble de Montgai celebra-
rà la V edició de la Marxa 
Popular del Baix Sió, una 
activitat no competitiva, or-
ganitzada per l’Ajuntament 
i que forma part de la pro-
gramació de la XII edició de 
la Fira del Sabó.
 La marxa és oberta a 
tothom. Cadascú la pot fer 
al seu ritme, a partir de les 8 
h fins a les 19 h. El recorre-
gut de 13,10 km, amb sorti-
da i arribada des de la Plaça 
Prat de la Riba.

Marxa Popular del Baix Sió
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 Professora en un 
institut, la Mathilde, a la 
trentena, forma amb l’Eti-
enne una parella feliç. 
Ella adora la seva feina 
i els seus alumnes, i els 
transmet la seva passió 
per L’educació sentimen-
tal, de Flaubert. D’un dia 
per l’altre, però, l’Etienne 
decideix trencar amb la 
Mathilde, i l’univers de la 
jove s’esfondra. Com no 
enfonsar-se davant d’un 
gir tan brusc com inac-
ceptable? Com afrontar 
el futur amb el fantasma 
d’un amor desaparegut? 
Tots els seus plans de fu-
tur i totes les esperances 
es veuen trasbalsades 
i es submergeix en una 
tristesa que la capgira i 
l’enfonsa.
 Devastada, la Mathi-
lde es refugia en la seva 
germana, l’Agathe, que 
l’acull al seu petit apar-
tament amb el marit i la 
filla. La relació entre les 
dues germanes es rede-
fineix i uns nous lligams 
s’estrenyen en aquest pe-
tit món. Les seves novel-
les han estat traduïdes 
a més de quaranta llen-
gües i va ser un dels 10 
escriptors francesos més 
venuts l’any 2011.

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Aquesta novel·la és de 
les que es recorden, tant 
per la rebel·lió que sen-
tim davant la humiliació 
i la decrepitud com per 
la transparència del llen-
guatge en què està escri-
ta. La trama és d’una jove 
violinista que és un geni, 
que viu amb els avis, una 
família benestant, en una 
mansió de Girona, i que 
fa el salt a la gran ciutat 
quan guanya la plaça de 
segon concertino a la Fil-
harmònica de Barcelona. 
La Francesca, desclou el 
seu geni quan l’adversitat 
s’abat sobre la seva per-
sona fràgil com s’abat so-
bre el món bell i culte on 
havia crescut.
 La música, l’assetja-
ment psicològic, l’odi al 
geni, el declivi, però també 
la revolta contra la injustí-
cia, s’entrellacen en un ar-
gument on la trama expec-
tant i el ritme de la narració 
s’intensifiquen fins al final. 
Aquesta història comença 
amb una primera part gai-
rebé idíl·lica fins que les co-
ses es comencen a torçar, 
aleshores l’autor encara 
sorprèn amb un altre gir, 
quan la trama avança pels 
camins de la novel·la d’intri-
ga.
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Francesca
Autor: Quim Español
Gènere: Novel·la

 Per al senyor i la se-
nyora Watson, la Mercy 
no és només un porc, és 
una meravella porcina. I 
per a la corpulenta i bon-
dadosa Mercy, els Watson 
son una excel·lent font de 
torrades amb mantega, 
per no esmentar aques-
ta sensació de llard de 
mantega que sent quan 
s’arrauleix amb ells al 
llit. Tanmateix, això no 
és massa bo pel terra de 
l’habitació dels Watson 
que, de cop, s’esquerda. 
Mentre el llit i els seus 
ocupants s’enfonsen len-
tament al terra, la Mercy 
s’escapa per a avisar 
als bombers, pensen els 
seus amos. Però és pos-
sible que la Mercy tingui 
una altra emergència en 
ment, com ara un desig 
sobtat per les galetes de 
sucre que tenen els seus 
veïns.
 Benvingut al món 
irònic i entranyable de la 
Mercy Watson, un per-
sonatge exuberant per 
als primers lectors de lli-
bres de capítols en una 
sèrie destinada a ser tot 
un clàssic per als lectors 
més joves que de segur 
s’ho passaran bé amb les 
aventures de la Mercy.

Dues germanes
Autor: David Foenkinos
Gènere: Novel·la

Un passeig amb la 
Mercy Watson
Autor: Kate DiCamillo
Gènere: Infantil (+8)

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

Indesinenter
A propòsit del bé

El bé és aquell espai on tot alhora
flueix en la mateixa direcció.
El lloc per on s’escola la inquietud,

o l’alba permanent sempre embellida
pel sol d’un altre món que es dilueix
a dins de cada jo, el teu i el nostre. 

L’estrès és el peatge que paguem,
camí d’aquells camins que hi condueixen.

També les orenetes quan travessen
fuents, carrers i places, riu o cel,
també deuen tenir alguna urgència,
la fita del seu bé, segurament,

qui sap si en algun lloc molt per damunt
del que solem gaudir tot i el peatge.
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Piragüisme entre els escolars de la ciutat

Enguany tres escoles integren aquesta activitat a 
l’espera que els curs vinent s’hi puguin sumar altres 

 El Servei Educatiu de la 
Noguera, la Paeria de Ba-
laguer i varis centres edu-
catius de la ciutat, s’han 
posat a treballar per  am-

pliar les activitats del Pla 
de dinàmica educativa que 
es porten a terme amb els 
centres escolars de la ciu-
tat.

 Amb la perspectiva i vi-
sió d’ampliar les activitats 
esportives en cada un dels 
cicles de l’educació obliga-
tòria, el piragüisme serà la 
nova activitat que entrarà 
a nivell curricular en varis 
centres de la ciutat i que 
exercirà com una prova 
pilot d’un projecte que ja 
estava instaurat el curs es-
colar anterior, però que no 
es va poder portar a terme 
arran de la pandèmia.
 El piragüisme, entra 
amb una unitat didàctica 
complerta en el currícu-
lum d’educació física dels 
alumnes de cicle superior 
de primària.
 Els pioners d’aquesta 
iniciativa són Vedruna Ba-
laguer, l’escola la Noguera 
i l’escola Montroig.

El piragüisme forma part de les activitats 
esportives d’algunes escoles de la ciutat

El Museu de Balaguer es suma 
als actes de la Nit dels Museus

 El passat dissabte 15 
de maig, el Museu de la 
Noguera va celebrar la Nit 
dels Museus amb la visita 
temàtica “Els secrets 
de cambra del Comtat 
d’Urgell”, amb la Maria 
Caterina Bullfarines i 
la música de Rossich & 
Rosanes, amb tres passis 

Un moment de la visita temàtica de la Nit dels Museus

diferents.
 D’altra banda, pel que 
fa al Dia Internacional 
dels Museus, el dimarts 
18, sota el lema “El futur 
dels museus: recuperar 
i reimaginar”, es van fer 
visites exclusives per a 
la gent gran a l’exposició 
del pintor Marcel·lí Bergé.
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Dos victòries consecutives del Balaguer per 
tancat el Torneig de Segona Catalana

Alineació del Balaguer contra el Juneda (Foto Elena Sala)

local després d’una errada 
en un llançament de corner 
i el Balaguer no aconseguia 
l’empat fins a la última ju-
gada de la primera part mit-
jançant un bon gol de Pere 
Galceràn.
 A la segona part el Bala-
guer surt amb les idees cla-
res decidit a guanyar el par-
tit i es posa per davant amb 
2 gols marcats per Pere un 
altre cop i Marc Sànchez 
als minuts 70 i 72. El partit 
estava sentenciat però l’Or-
ganyà es tornà a posar al 
partit marcant el 2-3 al mi-
nut 82 amb un xut de fora 
de l’àrea. Resultat amb el 
que va acabar el partit. 
 El Balaguer és un dels 
3 millors segons dels 13 
grups amb 16 punts (5 vic-
tòries, 1 empat i una derro-
ta) amb un total de 15 gols a 
favor i només 8 en contra és 
l’equip que menys gols ha 
encaixat del grup.Moment del partit contra el U.E. Guissona (Foto Elena Sala)

 Últim partit de la lligue-
ta del torneig. L’Organyà 
arriba al partit sumant no-
mes 1 punt de 18 disputats 
i el Balaguer arriba amb 
una ratxa de 5 partits sense 
conèixer la derrota. S’avan-
çava al marcador el equip 

(9 de maig)

  C.F. Balaguer  3
  Palau d’Anglesola 0 

(16 de maig)

  C.F. Organyà  2
  C.F. Balaguer 3 

 Plàcida victòria del con-
junt balaguerí contra un ri-
val que venia sense conèixer 
la derrota durant aquesta 
temporada.
 El partit va ser dominat 
pel CF Balaguer de princi-
pi fins al final, aconseguint 
arribar al descans amb un 
resultat de 2-0 gràcies als  
gols de Isaac Solanes i Marc 
Sànchez. 
 L’únic punt negatiu pels 
locals de la primera part fou 
la lesió de Mikel. 
 A la segona part va 
continuar el domini del Ba-
laguer amb moltes oportu-
nitats, però, degut a la falta 
d’encert, nomes es va su-
mar un gol als dos marcats 
a la primera part. El gol del 
resultat definitiu va ser obra 
de Pere Galceràn.

 Les noies del Cudós 
Consultors van jugar 
aquest passat diumenge 
al pavelló 1r d’Octubre 
contra el Draft Gramenet, 
perdent per 46 a 49.
 Un part i t  que va 
començar amb un lleuger 
domini de les visitants, 
però que les balaguerines 
van saber compensar 
amb un gran esforç. 
 E l  segon per íode  
d o m i n a v a  l ’ e q u i p 
local, fins que l’altre 
equip va encertar dos 
t r i p l e s  m e n t r e  q u e 
les balaguerines no 
aconseguien anotar. Els 
últims minuts arribava un 
marcador molt igualat, 
però al final la victòria 
ajustadíssima va ser per 
les visitants amb nomès 
tres punts de més.
 Per altra banda, l’equip 
del Sisvial CB Balaguer, 

El Cudós Consultors CB Balaguer 
amb una derrota ajustada i el 
Sisvial guanya contra el Bellpuig 

v a  a c o n s e g u i r  u n a 
important victòria el passat 
8 de maig a casa contra 
l’Arenes CB Bellpuig, el 
segon classificat, per 60-
70. El partit, que s’intuïa 
que seria molt igualat, va 
començar bé pels locals. 
Però una gran defensa dels 
balaguerins, deixant a tan 
sols 8 punts al Bellpuig, 
aconseguia obrir escletxa 
al marcador arribant a +13 
a la mitja part.
 A  l a  r e p r e s a ,  l a 
tònica era la mateixa i 
el Balaguer no deixava 
al Bellpuig que pogués 
jugar al seu ritme i estil, 
i aconseguia anular als 
seus tiradors i interiors.  
Però el Bellpuig, a base 
de coratge aconseguia 
retallar l’avantatge al 
marcador, però en cap 
moment va perillar la 
victòria per un Balaguer.

Cudós Consultors CB Balaguer
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Balaguer Piera Econceràmica

Les balaguerines continuen notant la baixa atalya 
Prosvirnina i són quartes a la classificació

 En la concentració de 
Superdivisió Femenina del 
passat cap de setmana a 
Sevilla, en el primer partit, 
contra l’Hispalis, l’equip 

amfitrió, el Balaguer es va 
imposar per un clar 0 a 4. 
En aquest encontre Mag-
da Veciana, va debutar en 
substitució de Prosvirnina.

 En el segon encontre, 
les Balaguerines van caure 
davant el potent Covicsa 
Sta. Eularia, d’Eivissa, per 
4 a 1. Svetlana, després 
d’un partit molt igualat, 
va caure davant la jugado-
ra alemanya Sabine Jane 
Winter per ajustat 3 a 2. 
Després Magda Veciana va 
caure davant Natalia Mira-
montes per 3 a 0. Loredana 
Dorca tampoc no va poder 
contra la jugadora sèrbia 
Tijana Jokic i va caure per 3 
a 1. Svetlana es va imposar 
amb claredat a Natalia Mi-
ramontes per 0 a 3. I final-
ment Loredana Dorca va 
perdre contra Sabine Jane 
Winter per 3 a 0.
 El proper encontre serà 
el 22 de maig a Alacant 
contra el Alicante TM.

Balaguer ha acollit el Torneig de 
Seleccions de bàsquet infantil
 Aquest dissabte 15 
de maig les instal·lacions 
esportives municipals 
del pavelló 1r d’Octubre 
i el pavelló polivalent 
d’Inpacsa han acollit un 
torneig de seleccions 
de bàsquet en categoria 
infantil, masculí i femení 
i amb representació a 
nivell territorial de tot 

Partits entre seleccions

Catalunya.
 Aquesta activitat és 
el punt de referència i 
l’inici d’un llarg seguit 
d’activitats esportives 
que es portaran a terme 
durant els mesos de maig 
i juny a la nostra ciutat 
en relació a la capitalitat 
de ser ciutat del bàsquet 
Català.

El Balaguer Piera Ecoceràmica encaixa 
una derrota i una victòria a Sevilla
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-----------------------------------
ES LLOGA pis a Ba-
laguer c/ Domènec 
Carrobé, 70m2, moblat. 
Ideal per una perso-
na sola. Raó telèfon: 
645051578.
------------------------------------
MIAMI PLATJA.  Es 
lloga apartament per 
setmanes. Juny 350€/
setmana, juliol i agost 
400€/setmana, setem-
bre 350€/setmana.  
Amb dos habitacions 
dobles, ascensor, aire 
condicionat, a 100 me-
tres de la platja. Situat 
a l’Avinguda del Mar. 
Informació telèfon: 
659578658.
------------------------------------

L LO G U E R  LO C A L 
comercial al c/ Giro-
na (Balaguer), de 32 
m2. Amb instal·lació 
d’aigua i llum. Porta 
d’alumini, vidre i reixa. 
Informa’t: 973450555.
------------------------------------
ES TRASPASSA a Ba-
laguer, botiga de roba 
infantil. Equipada i 
en ple funcionament. 
Raó: 973450555.
------------------------------------
PIS CÈNTRIC ES VEN, 
, 4 hab., calefacció ter-
rassa 25m, balcó, tras-
ter gran. Bon veïnat, 
prop de comerços, far-
màcia, guarderia. Man-
teniment econòmic i al 
dia. Raó: 652141122.
-----------------------------------

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
-----------------------------------
FISIOTERAPEUTA Y 
QUIROMASAJISTA 
titulada, ofrece técni-
cas de masaje de todo 
el cuerpo en camilla. 
Consulta  particular 
en Balaguer. Llamar: 
631657319.
-----------------------------------

NATIVA OFEREIX clas-
ses  de conversa en 
anglès. En grup o  in-
dividuals. Informació: 
650422582.
------------------------------------
BUSCO EMPLEO, sol-
dador, peón de obra, 
recolección de fruta 
o trabajos similares. 
Razón: 643465707.
-----------------------------------

VARIS
-----------------------------------
ES VEN MÀQUINA 
herbicida, amb bracet, 
compressor de 4 pis-
toles, cultivador d’11 
relles, màquina d’abo-
nar. Raó: 690659825.
-----------------------------------

GRÀCIES PELS LLI-
BRES i gràcies per 
confiar en nosaltres en 
aquest difícil 2020. Se-
guim oferint llibres a 
tothom per gaudir del  
que contenen: aventu-
res, contes, mètodes, 
imatges, viatges i tot 
un món per descobrir. 
Comandes al telèfon: 
665800356 o per mail: 
salvallibres@gmail.com
Llibreia Salvallibres, 
c/ d’Avall, 38 de Bala-
guer.
-----------------------------------
-----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
-----------------------------------
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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 

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 15/04/2021

De les 8 de la tarda del 20 de maig                   a les 8 de la tarda del 27 de maig DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 27 de maig                   a les 8 de la tarda del 3 de juny SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 3 de juny                   a les 8 de la tarda del 10 de juny MARCH

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

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
05.40 (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
05.14 (4) 05.40
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.

** Els horaris de trens canvien 
constantment. Aconsellem confirmar 
horaris al web www.fgc.cat .Horaris 
de trens actualitzats el 18/05/2021.
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