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Sumari

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

En Portada
Monestir de
Les Avellanes

 El Monestir de les Avellanes va iniciar a finals 
de maig el procés de conservació i restauració de la 
porta gòtica de la seva església.
 Es tracta d’un dels elements patrimonials d’ori-
gen medieval (s. XIV) que es preserven al monestir, 
declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. Els treballs 
se centraran en una primera neteja i consolidació de 
les parts que presenten més deteriorament.

Amb el suport de
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#L’Associació Dóna Pas organitza una nova edició del Mercat del Vell pel proper 13 de juny
Els paradistes que estiguin interessats poden fer les inscripcions entre el període del 26 de maig al 9 de juny, 
a través del correu electrònic: associacio.donapas@gmail.com

# Torna la campanya de compra als barris antics “Compra i descobreix Catalunya”
Enguany la campanya canvia de nom per descriure millor el benefici i l’objectiu d’aquesta

>>BALAGUER
# La Paeria impulsa una nova campanya  de reciclatge

S’ha presentat la campanya “Per Balaguer, fem-ho bé” per consci-
enciar la ciutadania de la importància d’un bon reciclatge

# Lliurament de premis als guanyadors del concurs de cuina infantil
La Paeria va entregar els premis al concurs Menuts Q

# Espai Orígens ofereix un nou curs de formació per a guies
S’oferiran recursos, continguts i eines per treballar i desenvolupar 
les activitats i tallers que s’ofereixen des del Centre Espai Orígens 

# Térmens inicia els treballs de millora del clavegueram
Els treballs es realitzen a tot el carrer del Mur i la part baixa del car-
rer de la Sucrera fins al Pont de Menàrguens

>>ESPORTS
# Lluís Pijuan guanya dos medalles d’or al campionat Estatal Master

En nedador del CEN Balaguer les va aconseguir en les categories de 
1500 y 3000 metres en piscina de 25 metres

# Campionat de Xous Promoció de patinatge artístic a Térmens
L’equip de Térmens va quedar primer de la territorial de Lleida

>>COMARCA
# Àger aprova la reparació d’urgència dels despreniments del Congost de Mot-rebei

La decisió s’ha pres a causa del risc de caigudes de blocs rocosos al camí del Congost i al pantà de Cane-
lles, que suposen una situació de perill per a les persones usuàries del camí i del pantà

# El Monestir de Les Avellanes inicia la restauració de la porta gòtica de l’església
La restauració es durà a terme de la mà del conservador lleidatà Ramon Solé, acompanyat de tres estudiants

>>CULTURA
# S’ha fet el lliurament de premis del 13è concurs literari juvenil Amic-Ficcions

El Premi Territorial de Lleida per Pau Ortiz Rúbies de l’IES Josep Lladonosa de Lleida pel seu relat “La porta 
del final del passadís”, d’entre 10 alumnes finalistes

# Entrega de premis del V Concurs de Cartells Antitabac als escolars de la Noguera
El 31 de maig es va fer al claustre del Consell Comarcal i coincidint amb el Dia Mundial sense Tabac

# Finalitza el curs de Tècniques bàsiques en construcció
El curs ha estat organitzat pel Dispositiu d’Inserció laboral “Som 
barri” del Programa Treball als Barris

# Constituïda l’Associació Balaguer Capital de la Sardana 2022
L’Associació comença a treballar una proposta de programa d’acti-
vitats, està oberta a tothom, tant a sardanistes com a no sardanistes
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 L’Associació Dóna 
Pas torna a organitzar el 
Mercat del Vell a Balaguer 
el proper dia 13 de juny a 
la Plaça Mercadal de 10h 
a 20 h, arribant a la X 
edició, sota l’eslògan “Tot 
és bell si et fa servei”.
 El Mercat del Vell és 
u n a  i n i c i a t i v a  d e 
l’Associació Dona Pas, 
que pretén oferir un espai 
per a la venda d’objectes 
“usats” a particulars i 
entitats amb la finalitat 
de contribuir a donar una 
alternativa d’increment 
d ’ i n g r e s s o s  a  l e s 
famílies que ho vulguin; 
m o s t r a r  u n a  f o r m a 
de mercat ecològica, 
s o l i d à r i a  i  s o s t e -
nible reaprofitant allò 
que no fem servir tot i 
tenir encara una vida 
útil i donar a conèixer 
la participació social i 
comunitària com a eina 
pel desenvolupament de 
la societat.
 En aquesta edició, 

l’Associació Dóna Pas organitza 
una nova edició del Mercat del 
Vell pel proper 13 de juny

Mercat del Vell d’una edició anterior

s’ha plantejat canviar 
d’ubicació a la plaça 
Mercadal i realitzar-lo en 
diumenge, on es donarà 
a conèixer el projecte 
de desenvolupament i 
autosuficiència a Gàmbia, 
que dur a terme l’ONG 
Cultivant Vida. (http://
cultivantvida.org)
 S’hi podrà col·laborar 
plantant una llavor i 
comprant llibres de se-
gona.
 Els paradistes que 
estiguin interessats po-
den fer les inscripcions 
entre el període del 26 de 
maig al 9 de juny, a tra-
vés del correu electrònic: 
associacio.donapas@
gmail.com

Aquesta edició serà 
la desena i canvia 
d’ubicació per fer-se a 
la Plaça Mercadal en 
diumenge

La Paeria impulsa una nova campanya 
de reciclatge “Per Balaguer, fem-ho bé”
 La Paeria de Balaguer ha 
presentat la campanya “Per 
Balaguer, fem-ho bé” per 
conscienciar la ciutadania 
de la importància d’un bon 
reciclatge. L’acte va anar a 
càrrec del paer de Medi i 
Sostenibilitat, Xavier Caste-
llà; la tècnica de l’àrea, Eva 
Rocamora, i el paer en cap, 
Jordi Ignasi Vidal.
 L’any 2020 la capital de 
la Noguera va arribar al 33 
% del reciclatge mentre 
que la Comissió Europea 
demanava un 50 %. Europa 
està marcant uns objectius 
de reciclatge que aquí no 
s’està complint, per això cal 
una manera nova d’actuar.
 El reagrupament de 
contenidors en illes de reci-
clatge pretén que quan els 
veïns i veïnes de la capital 
vagin a dipositar la brossa i 
els residus trobin tots junts 
els contenidors de les dife-
rents fraccions a prop de 
casa seva o dels comerços. 

Així també es reduirà el 
nombre de contenidors de 
rebuig i augmentaran en 7 
les illes de reciclatge actu-
als, algunes de les quals al 
centre històric, amb conte-
nidors més reduïts.
 Jordi Ignasi Vidal, va 
comentar que la campanya 
sobretot vol conscienciar 
la ciutadania de la impor-
tància del reciclatge alhora 

que va reiterar que fer les 
coses malament serviria 
per incrementar el rebut 
d’escombraries.
 Es repartirà un díptic 
informatiu per les llars de 
Balaguer, on s’explica la 
importància de separar bé 
els residus, per un entorn 
millor i alhora per redu-
ir l’impost de la recollida 
d’escombraries.

Imatge de la nova campanya de reciclatge

Lliurament dels premis als guanyadors 
del concurs de cuina infantil Menuts Q
 La passada setmana 
va tenir lloc el lliurament 
de premis corresponent al 
concurs de Cuina Infantil 
Menuts Q, que va tenir lloc 

dins el marc de la Fira, que 
enguany s’ha celebrat de 
forma virtual. 
 En aquesta edició, el 
concurs consistia en fer 

una elaboració d’un pastís 
de Poma de Lleida, que ha-
vien fet dins l’espai Menuts 
Q, dos joves cuiners bala-
guerins, en Jan i en Jordi 
Molins Vidal.
 Per participar al con-
curs, calia presentar una 
fotografia divertida del re-
sultat final del plat, que ca-
dascun dels participants, 
elaborava a casa seva.
 Hi havia dues moda-
litats per edats, de 6 a 10 
anys i d’11 a 14 anys.
 La guanyadora de la 
modalitat de 6 a 10 anys ha 
estat la Nora Gou Súria, i el 
del guanyador de la moda-
litat d’11 a 14 anys, el Sergi 
Pedra Otvos.Guanyadors dels premis de cuina infantil de Fira Q
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Torna la campanya de compra als barris 
antics “Compra i descobreix Catalunya”

 Aquesta campanya ser-
veix per donar suport al petit 
comerç i promocionar el  
territori. Organitzada per la 

Xarxa de Barris Antics amb 
projectes, que enguany 
està formada per 32 muni-
cipis de Catalunya: 14 de 

Barcelona, 9 de Lleida, 8 de 
Tarragona i 1 de Girona.
 Un any més, la campa-
nya compta amb el suport 
de les Diputacions de Bar-
celona, Lleida i Tarragona 
i de les diferents associa-
cions de comerciants de 
cadascuna de les pobla-
cions organitzadores: Ar-
gentona, Balaguer, Besalú, 
Cabrera de Mar, Calaf, Car-
dona, Centelles, Cervera, 
Cervià de les Garrigues, el 
Vendrell, Falset, Juneda, la 
Selva del Camp, les Borges 
Blanques, l’Arboç, l’Es-
pluga de Francolí, Lleida, 
Manresa, Mediona, Roda 
de Ter, Sallent, Sant Feliu 
de Codines, Sant Martí de 
Tous, Sant Quintí de Me-
diona, Santa Coloma de 
Queralt, Solsona, Torelló, 
Torres de Segre, Tortosa, Cartell de la campanya

Enguany la campanya canvia de nom per descriure 
millor el benefici i l’objecte d’aquesta

Presentació de la campanya a Balaguer

Tremp, Ulldecona i Vilano-
va del Camí
 Gràcies a la millora en 
els  indicadors de la Co-
vid-19 que permeten la 
mobilitat i la reobertura 
de comerços, la campanya 
recupera les seves dates 
habituals a les portes de 
l’estiu.
 Aquesta campanya es 
focalitza en els comerços 
del centre històric de la 
ciutat i els compradors o 
compradores hauran d’om-
plir unes butlletes que se’ls 

hi lliuraran al fer una com-
pra o també al consumir en 
els restaurants de la zona, 
durant tot el mes de juny.
Cada any, els premis són 
més atractius ja que, com 
diu el nou eslògan de la 
campanya, l’objectiu final 
és conèixer Catalunya grà-
cies a les compres fetes en 
els diferents municipis ad-
herits.
 Els premis de la campa-
nya de l’any passat es po-
dran gaudir durant aquest 
2021.
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 El Juliol de Música 
i Poesia de Balaguer 
celebrarà aquest estiu 
el seu 10è aniversari. 
El cicle arriba a la seva 
desena edició amb més 
força que mai i amb la 
programació d’un concert 
extraordinari, a més dels 
quatre habituals. Es tracta 
del cor de l’Escolania de 
Montserrat que encetarà 
el cicle poetico-musical 
e l  proper  d ivendres 
25 de juny a les 9 del 
vespre en un escenari 
també extraordinar i 
c o m  é s  l ’ E s g l é s i a 
de Santa Maria de la 
capital de la Noguera. 
El cicle continuarà el 
diumenge 4 de juliol a 
l’església del convent 
de Sant Domènec amb 
l’espectacle Essències 
que el cor Lieder Càmera 

L’Escolania de Montserrat serà 
el primer concert del 10è Cicle 
de Música i Poesia de Balaguer

ha preparat per celebrar 
els seus trenta anys.
 El següent diumenge, 
11 de juliol, l’espectacle 
es traslladarà al monestir 
c istercenc de Santa 
Maria de les Franqueses 
amb Amb veu de dona, 
un espectacle que vol 
reivindicar el paper de la 
dona en la música. 
 El diumenge 18 de 
juliol, a l’església del 
convent de Sant Domènec 
de Balaguer, serà el torn 
de In Memoriam, amb el 
Cor de l’Auditori Enric 
Granados de Lleida.
 I  f i n a l m e n t  e l 
diumenge 25 de juliol, 
a Santa Maria de les 
Franqueses, Per una flor 
de Romaní amb poesia 
de Josep Carner, posarà 
el punt i final al 10è Juliol 
de Música i Poesia.

Fi del curs de Tècniques bàsiques en
construcció del programa Treball als Barris

 A finals de maig va fi-
nalitzar el Curs “Tècniques 
Bàsiques de la Construc-
ció” organitzat pel Disposi-
tiu d’Inserció laboral “Som 
barri” del Programa Treball 

Entrega de diplomes

als Barris. Aquest disposi-
tiu treballa per millorar la 
inserció i l’ocupabilitat de 
les persones residents en 
aquest barri. El curs, total-
ment pràctic, dóna respos-

ta a una necessitat de for-
mació detectada i ha tingut 
una durada de 65 hores 
repartides en dos mòduls: 
Construcció  i Pintura.
 Les classes es van ini-
ciar el passat 21 d’abril i 
es realitzaven a l’Edifici 
dels Antics Jutjats on s’ha 
practicat amb diverses tèc-
niques, tan d’interior com 
d’exterior. El curs ha estat 
totalment pràctic. 
 Actualment s’està fent 
la segona part d’aquesta 
formació teòrica. Així un 
cop finalitzats els dos cur-
sos l’alumnat disposarà 
d’un coneixement pràctic 
i de la formació en PRL in-
dispensable per treballar 
en aquest sector. 

S’ha constituït a la ciutat l’Associació 
Balaguer Capital de la Sardana 2022

Associació Balaguer Capital de la Sardana 2022

L’Escolania de Montserrat farà el primer concert

 Aquest mes de maig 
ha tingut lloc la creació 
de l’Associació Balaguer 
Capital de la Sardana 2022 
per a impulsar conjunta-
ment amb la Paeria les 
activitats vinculades a la 
capitalitat de la sardana.
 L’Associació, ja comen-
ça a treballar una propos-
ta de programa d’activi-
tats, està oberta a tothom, 
tant a sardanistes com a 
no sardanistes, i també a 
d’altres associacions i col-
lectius que hi vulguin par-
ticipar.
 A partir d’ara l’associa-
ció i la Paeria crearan una 
comissió per anar prepa-
rant tot el programa de la 
capitalitat. Un programa 
que volen que tregui la 
sardana del món sardanis-
ta i l’apropi al conjunt de 
la gent. En quest sentit se 
sumen a la proposta de la 
Paeria de preparar actes 

participatius i inclusius.
 L’Associació Balaguer 
Capital de la Sardana 2022  
fa una crida a les entitats, 
associacions i clubs es-
portius per tal que l’any vi-
nent incorporin elements i 
referències a la sardana a 
totes les activitats que es 
duguin a terme.
 La Capital de la Sarda-
na és un distintiu itinerant, 

de tant sols un any de du-
rada, que permet a cada 
una de les ciutats amfitri-
ones organitzar tota mena 
d’activitats.
 Està previst que a par-
tir del dissabte 19 de març 
de l’any vinent Balaguer 
aculli una seixantena d’ac-
tes amb el fil conductor de 
la sardana o la música de 
cobla.
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L’Escola Gaspar de Portolà inicia 
els preparatius del 50è aniversari
 L’escola Gaspar de 
Portolà ja ha iniciat 
els preparatius del 50è 
aniversari que tindran lloc 
el proper curs 2021-2022. La 
Comissió organitzadora, 
on hi ha representants 
de tots els sectors de la 
comunitat educativa de 
l’escola, ha començat a 
planificar actuacions.

Escola Gaspar de Portolà

 Des de l’escola es fa 
una crida a les famílies 
i els ex-alumnes que 
vulguin participar en les 
diferents subcomissions ,  
fer les propostes i posar-se 
en contacte amb el centre 
ja que es preveu iniciar 
les primeres actuacions 
a finals d’aquest curs i a 
principis del proper.

Brígida Carrera

L’exposició es podrà veure del 5 al 13 de juny a la 
Sala d’Actes de la Paeria de Balaguer

 La Sala d’Actes de la Pa-
eria de Balaguer acull del 
5 al 13 de juny l’exposició 
“La Brígida i les flors” amb 
pintures de la balaguerina 

Brígida Carrera Freixes, de 
93 anys. L’autora és cone-
guda com “la Brígida del 
Niu”, per haver regentat 
durant tres dècades amb 

el seu marit, l’Alfredo, el 
Bar Tomàs i posteriorment 
el Niu-Cup, dos locals em-
blemàtics de Balaguer. Ara 
la seva família, coincidint 
amb el seu 93è aniversari 
li vol retre homenatge amb 
una exposició per mostrar 
una de les facetes menys 
conegudes, la de pintora, 
que es podrà veure de di-
lluns a dissabte de 10 a 14 
h i de 17 a 19 h i diumenges 
i festius de 10 a 14 h.
 La Brígida es va inici-
ar a la pintura a l’escola 
però no va ser fins a l’edat 
adulta que es va apuntar 
a classes. La natura, font 
d’inspiració de la majoria 
de la seva obra pictòrica. 
Inspirant-se també amb 
llibres, postals i altres pin-
tors, com l’americana Ge-
orgia O’Keeffe.

La balaguerina Brígida Carrera, de 93 
anys, fa una exposició a la Sala d’Actes
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 El Monestir de les 
Avellanes va iniciar a 
finals de maig el procés de 
conservació i restauració 
de la porta gòtica de la 
seva església. Es tracta 
d ’un  de ls  e lements 
patrimonials d’origen 
medieval (s. XIV) que es 
preserven al monestir, 
declarat Bé Cultural 
d’Interès Nacional. Els 
treballs se centraran 
en una primera neteja 
i consolidació de les 
parts que presenten més 
deteriorament.
 La restauració de la 
porta es durà a terme de 
la mà del conservador 
lleidatà Ramon Solé, 
acompanyat  de tres 
estudiants que realitzen 
les pràctiques de final 
de carrera a l’Escola 
Superior de Conservació 
i Restauració de Béns 
Mobles de Catalunya. 
Aquesta  re lació  del 
monestir amb l’ESCRBC 

Les Avellanes restaura la porta 
de l’església del Monestir

va iniciar-se el 2013 arran 
del procés de restauració 
del claustre romànic. 
Fins ara les diferents 
actuacions s’havien dut a 
terme al claustre, i a partir 
d’aquest any, continuaran 
a la porta gòtica.
 E n  e l s  d i f e r e n t s 
campus de pràctiques 
r e a l i t z a t s  d e s  d e l 
2013 hi han passat 18 
alumnes que han tingut 
l’oportunitat de treballar 
sobre un monument 
real. Les diferents parts 
implicades en aquest 
p ro jec te   (Mar is tes 
Catalunya, Monestir de 
les Avellanes, ESCRBC, 
CRBMC) estan molt 
satisfetes de l’experiència 
col·laborativa realitzada 
fins ara, i la posen com 
a model  que podria 
apl icar-se  en  a l t res 
monuments, i així ajudar 
als estudiants a practicar 
en espais que necessitin 
de conservació. 

Obres de restauració

Àger aprova la reparació d’urgència dels 
despreniments del Congost de Mont-rebei

 La Junta de Govern 
de l’Ajuntament d’Àger 
ha aprovat una tramitació 
d’emergència per contrac-

Part del despreniment del Congost de Mont-rebei

tar un servei que repari el 
despreniment que va patir 
el Congost de Mont-rebei 
ara fa sis mesos i que va 

obligar a tancar-ne els ac-
cessos. Està previst que 
les obres d’adequació de 
l’espai natural comencin 
els pròxims dies, per poder 
reobrir el Congost amb se-
guretat aquest estiu.
 La decisió s’ha pres a 
causa del risc de caigudes 
de blocs rocosos al camí 
del Congost i al pantà de 
Canelles, que suposen una 
situació de perill per a les 
persones usuàries del camí 
i del pantà, ja que l’espai se 
segueix utilitzant malgrat 
que l’accés estigui tancat. 
Les obres es faran d’urgèn-
cia degut a la gran afluèn-
cia de turistes.

L’Espai Orígens de Camarasa ofereix un 
nou curs de formació per a guies

Espai Orígens de Camarasa

 L’Associació Recerca i 
Difusió del Patrimoni His-
tòric (ARDPH) i el Centre 
d’Estudis del Patrimoni 
Arqueològic de la Univer-
sitat Autònoma de Barce-
lona, organitzen el curs de 
formació de guies Espai 
Orígens per habilitar una 
borsa de treball, que pre-
tén incidir en la formació 
de futurs guies per al Cen-
tre i les visites i activitats 
que es van realitzant des 
d’aquest per tal d’habilitar 
una borsa de treball.
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 La darrera setmana 
de maig van finalitzar els 
tallers de l’Espai Forma’t 
organitzats conjuntament 
p e l  P l a  d ’ A c c i ó 
Comunitària Inclusiva i 
el Servei d’Intervenció 
Socioeducativa (SIS) de 
l’Àrea de Serveis Socials 
del Consell Comarcal de 
la Noguera. 
 A q u e s t s  t a l l e r s 
s’adrecen a les famílies 
usuàries del SIS, i tenen 
la finalitat de donar-los 
eines per millorar la gestió 
de la seva llar. Durant els 
mesos de maig i abril 
aquestes famílies han 
participat en tres tallers: 
Aprofitament Alimentari, 
Tasques Bàsiques de la 
Llar i Economia Familiar. 
 La cloenda ha estat 
un taller f inal sobre 
Autosuficiència en la Llar, 
impartit per Jordi Pedrós, 
seguint la recomanació 
de “Reduir, reutilitzar i 
reciclar”. Les famílies 
hi ha après trucs per 
viure d’una manera més 

Finalitzen els tallers de l’Espai 
Forma’t per a famílies del SIS 
de la comarca de la Noguera

autosuficient, com fer les 
petites reparacions de la 
llar, productes de neteja 
naturals i fets a casa, 
elaborar el propi planter 
amb llavors, reciclar 
objectes, roba i materials 
diversos que hi ha a totes 
les cases, etc. 
 El SIS és un projecte 
per  a  famí l ies  amb 
infants i adolescents de 
4 a 16 anys, en el qual 
troben acompanyament 
i el suport per millorar 
el benestar dels infants 
i la seva unitat familiar 
Aquest servei es presta 
d e  m a n e r a  f i x a  a 
Balaguer, Artesa de Segre 
i Montgai, i de manera 
itinerant en aquells altres 
municipis on es detecta la 
necessitat de fer aquest 
reforç.

Térmens inicia els treballs de millora del 
clavegueram en diferents trams
 La població de Tér-
mens inicia les obres de 
millora i actualització del 
clavegueram del municipi 
amb la construcció d’una 
xarxa separativa entre 
clavegueres d’aigües re-
siduals i pluvials, una di-
ferenciació inexistent fins 
al moment. L’obra, amb un 
pressupost de 44.308,91 
euros, compta en la seva 
major part amb una sub-
venció del PUOSC de 
39.000 €.
 Els treballs es realitzen 
a tot el carrer del Mur i la 
part baixa del carrer de la 
Sucrera fins al Pont de Me-
nàrguens. En total s’instal-
laran 165 metres de cano-
nada per pluvials que es 
connectaran a l’arqueta de 
pluvials existent  i, a la ve-

Obres de clavegueram a Térmens

gada també es millorarà la 
claveguera al llarg de 115 
metres i tot el paviment 
del carrer del Mur.
 Aquesta intervenció 
serà la primera fase de la 
nova xarxa de pluvials de 
la població, amb la idea 

d’anar-la estenent a la 
resta de carrers i separar 
completament les aigües 
residuals que es deriven 
a la depuradora, de les ai-
gües pluvials que desem-
boquen a una arqueta de 
la xarxa de rec.

El SIS és un projecte 
per a famílies amb 
infants de 4 a 16 anys 
que reben suport

Obres de millora en el ferm del carrer 
Major de la població de Butsènit

Taller de cloenda del curs

 La Diputació de Lleida, 
està executant l’obra de re-
novació del ferm del carrer 
Major de Butsènit, des del 
portal d’entrada a l’antic 
nucli, on hi ha el relleus 
renaixentistes recentment 
recuperats, fins a la plaça 
de l’Església.
 L’execució de les obres 
serà de 6.767,53€ i consis-
teix en aixecar l’antic for-
migó i substituir-lo per un 
de nou amb imitació de 
llambordes al ser un carrer 
pràcticament de vianants.

Obres fetes al carrer Major de Butsènit
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 La ciutat de Balaguer 
acollirà del 16 al 20 de 
juny la sisena edició de 
l’”Encontats”, el mercat 
del conte i del llibre 
il·lustrat. Ho farà amb 
novetats i quatre dies 
intensos d’activitats.
 L ’ ” E n c o n t a t s ” 
començarà el dimecres 
1 6  d e  j u n y  a m b  l a 
j o r n a d a  a d r e ç a d a 
a l s  p r o f e s s i o n a l s 
que  t reba l len  a  les 
biblioteques públiques 
de la província de Lleida 
i a partir de dijous i fins 
dissabte, la programació 
se centrarà en l’àmbit 
de la il·lustració amb 
tallers, xerrades i una 
taula rodona, que és 
la  pr incipal  novetat 
d ’ a q u e s t a  e d i c i ó . 
Divendres 18 es farà la 
nit de llegendes a partir 
de les nou del vespre 
al Teatre Municipal en 
la que es llegiran les 
obres guanyadores dels 
Premis Ziryab de conte 
llegendari.

Del 16 al 20 de juny es celebrarà 
l’Encontats, Mercat del conte i 
del llibre il·lustrat a Balaguer

 Diumenge 20 de juny 
el certamen acabarà amb 
la gran festa familiar al 
voltant del món dels 
contes, però amb un 
increment en el nombre 
de parades ja que al 
mercat de llibreters i 
editors s’hi sumaran tots 
aquells il·lustradors que 
vulguin mostrar la seva 
feina al públic i vendre els 
seus treballs. La majoria 
d’activitats es faran a la 
Plaça Mercadal, de les 
10.30 a 20 h.
 Enguany, el mercat 
del  conte i  e l  l l ibre 
il·lustrat de Balaguer, 
serà apadrinat per Pep 
Molist,  bibliotecari i 
escriptor,  agafant el 
relleu a Pilarín Bayés, 
padrina de l’Encontats 
2020. Molist, que té més 
de 80 llibres publicats, 
ha treballat sempre en 
àrees infantils de diverses 
biblioteques públiques i 
actualment treballa a la 
Biblioteca del Casino de 
Manresa. 

Edició de l’Encontats de l’any passat

Entrega de premis del V Concurs de
Cartells Antitabac a escolars de la Noguera

Entrega de premis

 El passat 31 de maig es 
va fer al claustre del Con-
sell Comarcal de la Nogue-
ra i coincidint amb el Dia 
Mundial sense Tabac, l’en-
trega de premis del V Con-
curs de Cartells Antitabac.
 La il·lustració titulada 
“Ajuda els teus pulmons”, 
elaborada per dos alum-
nes de sisè de primària 
de l’escola Alfred Potrony 
de Térmens, ha resultat la 
guanyadora comarcal de la 
cinquena edició del Con-
curs de Cartells Antitabac, 
organitzada per la Mesa de 
Salut Jove de la Noguera 
i coordinada per l’Oficina 
Jove del Consell Comarcal 
de la Noguera. El cartell 
guanyador ha estat la imat-
ge comarcal de la Setmana 
sense Fum 2021, que es va 

allargar fins el 31 de maig. 
La imatge també apareixe-
rà a les campanyes comar-
cals dels propers mesos 
contra el consum de tabac. 
A banda del cartell comar-
cal guanyador, han quedat 
finalistes les obres “No 

només et contaminen per 
fora”, a càrrec de l’alum-
nat de 5è i 6è de primària 
de l’escola La Ràpita i “Si 
no em deixes, et consumei-
xes”, dels i les alumnes de 
3er d’ESO (b) de l’Institut 
Almatà de Balaguer. 

Foto dels finalistes a l’entrega de premis

Els finalistes i professors han seguit l’acte de
lliurament de premis des de la plataforma Zoom

 El concurs literari juve-
nil AMIC-Ficcions, l’aven-
tura de crear històries, va 
tancar la tretzena edició 
el passat 29 de març amb 

una participació de 2.973 
alumnes registrats de 223 
centres educatius diferents. 
Aquests joves, d’entre 14 i 
18 anys, provenen de Cata-

lunya (2.134), País Valencià 
(527), les Illes Balears (232), 
Aragó (75), Andorra (3), i 
Catalunya Nord (2).
  El Premi Territorial de 
Lleida per Pau Ortiz Rúbies 
de l’IES Josep Lladonosa de 
Lleida pel seu relat “La porta 
del final del passadís”, d’en-
tre 10 alumnes finalistes.
 Per últim, enguany s’ha 
ampliat el reconeixement 
al professorat per provínci-
es, la professora més mo-
tivadora de Lleida ha sigut 
Montse Segarra de l’IES 
Canigó d’Almacelles.
 Aquest concurs orga-
nitzat per l‘Associació de 
Mitjans d’Informació i Co-
municació, vol impulsar la 
creació literària  i el treball 
en equip entre els estudi-
ants de Secundària i Batxi-
llerat.

S’ha fet el lliurament de premis del 13è 
concurs literari juvenil Amic-Ficcions
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Ja era hora
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quan ja es tocava que 
ER s’hagués decidit a go-
vernar amb solitari, i con-
fiant en que sempre podia 
obtindre el recolzament 
d’uns i altres. Va sorgir la 
solució. L’altre opció era 
caure en un parany “molt 
bonic” d’un govern mo-
nolític i nacionalista, i a 
més amb majoria absolu-
ta. Perfecte! Però sempre 
hi ha peròs en la vida. En 
primer lloc la barreja de 
tres parers amb diferèn-
cies pregonades, i amb 
postures que els hi donen 
la brillantor que puguin 
tenir, i tenim de recordar 
que avui la classe política 

no brilla pas gaire, segons 
les enquestes.
 L’espectacle que tots 
els catalans hem viscut 
amb una governança en 
funcions, i un Sr. Pere 
Aragonès fent esforços 
per aconseguir una unió 
que ja veurem el que pot 
durar i donar de si. La in-
tervenció de l’ANC puc 
creure que va pesar molt. 
I també puc creure que 
hi haurà un pagament 
pel servei. En política no 
hi ha res gratis, a menys 
que siguis funcionari.
 Avui no és temps 
de totalitarismes, però 
hi caminem. I vec que 

entre uns i altres es po-
den trobar – sense ni 
adonar-se’n - , en molts 
punts contraris al 48% del 
poble català no naciona-
lista. Què hi farem? Què 
hi faran? Un misteri avui 
i potser demà, es podrà 
repetir aquella reflexió 
castellana; “Encuentro lo 
que no busco, y busco lo 
que no encuentro”.
 El poder arribar a un 
acord amb Junts x Cata-
lunya tot just per no arri-
bar a unes altres elecci-
ons, on podien caure en 
el risc de no tenir el que 
ara tenen en els resultats 
electorals, també hi ha 
pesat, i jo crec que molt.
 És  acceptat per una 
gran majoria que tot el 
més agradable està asso-
ciat al record. Tots recor-
dem altre temps en que 

tot era més senzill i fàcil-
ment comprensible. Els 
treballs estaven més ben 
pagats. Les oportunitats 
més nombroses. I el diner 
havent-ne pocs, donaven 
per a més. Molts records 
no són certs però és tan 
agradable recordar-ho 
així. Eren un temps en 
que d’opinió sols es co-
neixia una. I la premsa 
havent-hi llegit un diari 
ja sabies les notícies de 
tots. Vull creure que per a 
bé tot ha anat avall. Tam-
bé la  nostra joventut, la 
nostra vull dir aquella 
que als tards de l’estiu 
es passejava per la pla-
ça, i a l’hivern pel carrer 
avall. Tot ha anat avall. 
És fàcilment compren-
sible que tot ho vegem 
fosc. I ara veiem massa 
gent en postures incom-

prensibles per la nostra 
educació, veiem com 
canvien de color i creiem 
que exceptuant els eterns 
texans són molt capaços 
d’intentar fer-nos veure 
el negre per blanc. Molts 
records és millor tenir-los 
enterrats al mig del cor i 
no deixar-los sortir sinó 
quan estem sols, i ales-
hores sí que seran sols 
nostres i ben autèntics.
 Hem de fer un acte d’ac-
ceptació de la realitat i no 
desesperar. Ho sabem tots 
que necessitem molts di-
ners, tants com potser han 
desaparegut, o potser més, 
la veritat mai la sabrem del 
tot. Consolem-nos pensant 
que mai l’hem sabut i hem 
viscut...i hem pagat. I així 
ho continuarem fent “in 
crescendo” amb nous im-
postos.

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

Adeu, Pablo
Joan Vicent Sampedro Cortés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Es veia venir. El pès-
sim resultat obtingut a les 
eleccions a l’Assemblea 
de la Comunitat de Ma-
drid ha esdevingut decisiu 
per a que els espanyols i 
homes de bé que poblem 
aquesta terra ens puguem 
espolsar, si més no per 
una temporada, el polític 
més nefast que hem cone-
gut en els darrers anys. 
 Contra el criteri de 
la gent del seu partit, va 
enfocar tota la campa-
nya electoral en el dilema 
llibertat-feixisme i els ma-
drilenys, cansats de tanta 
crispació i de la hipocre-
sia d’un individu que cri-
tica ferotgement el capita-
lisme però viu en un xalet 
d’un milió d’euros prote-
git per la Guardia Civil, li 
van ensenyar la porta de 
sortida.

 Fins i tot, la número 
tres de la candidatura de 
Podemos, que ve del Par-
tit Comunista, va qualifi-
car a Pablo Iglesias i els 
seus de «ratas».
 Em va fer gracia veu-
re en Pablo Iglesias di-
ent que ell s’apartava 
voluntàriament per tal de 
deixar pas a noves idees, 
propostes i persones. No, 
Pablo, tu no marxes; a tu 
t’han fet fora, que no és el 
mateix.
 Mas Madrid, el partit 
d’Íñigo Errejón, que ha 
fet una campanya neta, 
didàctica i honesta, fugint 
d’escarafalls, hipèrboles i 
mentides, ha obtingut un 
excel·lent resultat i tindrà 
la responsabilitat i opor-
tunitat de liderar l’oposi-
ció. Mereix l’enhorabona.
 El polític més sinistre, 

mentider, egocèntric i su-
perb del panorama espa-
nyol (que Deu ni d’or el 
que tenim) abandona la 
política. Però, amic lector, 
no pensis que queda a la 
misèria ni molt menys: 
cobrarà el sou de vicepre-
sident del govern fins que 
trobi una altra font d'in-
gressos i ja negocia amb 
Jaume Roures, el comu-
nista més ric d’Espanya 
i propietari de diversos 
mitjans de comunicació, 
per muntar una cadena de 
televisió «ad hoc», des de 
la qual farà propaganda a 
favor d’ell mateix.
 Desitjo de tot cor que 
uns baixos índexs d’audi-
ència el condemnin defi-
nitivament a l’ostracisme 
més fosc, que és el que 
mereix qui ha fet tant de 
mal a la societat.

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

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

Indesinenter
Ressòl

Ahir ja és lluny.
El curs de Tot plegat
mesura amb precisió
allò que en diem Temps,

aquest que difumina
lentament
dissorts i benaurances,
el pòsit dels enyors
més insistents,
els dies massa llargs,
els excel·lents, sinèrgies 
agradables i empaties. 

Aquests senyals però,
només se’n van
del tot quan ja no hi són 
i a més a més,
no es troben a faltar.
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Les últimes derrotes del Balaguer Piera 
Ecoceràmica que el deixen 5è classificat

Partit a Alicante

Les Balaguerines al partit a Cartagena

 El Balaguer Piera Eco-
ceràmica no va poder su-
perar la baixa de la seva 
jugadora Natalya Prosvir-
nina, i va caure a Alacant 
contra l’equip amfitrió 
per 4 a 2, el Alicante TM, 
al que en la primera volta 
havia vençut pel marcador 
invers, 2 a 4.
 Loradana Dorca va ce-
dir el primer punt davant 
la xinesa, amb nacionalitat 
holandesa, Men Shuohan 
per 3 a 0. Svetlana Bakhti-
na va guanyar el seu par-
tit davant Marina Ñiguez 
per 2 a 3. Magda Veciana 
no perdre davant la rusa 
Irina Ermakova per 3 a 0. 

Quedant cinquens de la 
fase regular grup 1, ara 
queda disputar la fase 
final els propers 12 i 13 
de juny a Antequera

Svetlana Bakhtina va cedir 
davant Men Shuohan tam-
bé per 3 a 0, i finalment Lo-
redana Dorca va cedir da-
vant Irina Ermakova també 
per 3 a 0.
 El passat cap de set-
mana, a Cartagena, van 
caure per 4 a 1 contra el 
Vidrio Service, de Prigo, 
i per 4 a 2 contra l’UCAM 
Cartagena.
 Primer, contra el Vidrio 

Service, el punt de les ba-
laguerines el va guanyar 
Svetlana Bakhtina en im-
posar-se a la Indú, Sarkar 
Takeme per 3 a 2, mentre 
que va cedir un 0 a 3 con-
tra la sèrbia Marija Ga-
lonja. Per la seva banda, 
Loredana Dorca va cedir 
0 a 3 contra Ana Garcia 
Montero, i un 1 a 3 contra 
Sarkar Yakeme. Finalment, 
la debutant Claudia Cejas 
va cedir un 0 a 3 contra 
Galonja. Després contra 
l’amfitrió, l’UCAM Carta-
gena, Sevetlana Bakhtina 
va guanyar el primer par-
tit contra Carmen Lozano 
per 3 a 0, però va cedir el 
segon punt contra la olím-
pica Maria Xiao Yao. Clau-
dia Cejas va perdre contra 
Xiao per 0 a 3, i contra la 
sèrbia Silvia Erdelji. Me-
nytre que Loredana Dorca 
va perdre contra Erdelji 
per 0 a 3, i va guanyar con-
tra Carmen Lozano 3 a 0.

 El Sisvial Balaguer va 
aconseguir el passat 23 de 
maig, una nova victòria, 
la segona consecutiva, a 
la pista del cuer, l’Òdena, 
per 60 a 79.
 El partit va començar 
a favor dels locals, 10-
4, però un parcial d’1 a 
10 posava per davant 
als balaguerins a la fi 
del 1r quart, 11-14. El 
segon període va ser 
totalment del Sisvial, on 
a base de defensa i ràpids 
contraatacs aconseguia 
distanciar-se al marcador 
25-40 a la mitja part.
 L’Òdena va sortir a 
la represa sabent que 
tenia el partit molt costa 
a m u n t ,  p e r ò  s e n s e 
pressió i així va ser com 
van aconseguir retallar 
distàncies a bases d’un 
impressionant encert 
des del tir exterior. Els 

El Sisvial CB Balaguer guanya 
còmodament els dos partits 
disputats contra l’Òdena 

balaguerins, van tornar 
a posar-se les piles en 
defensa i aconseguien 
tornar a obrir escletxa 
a m b  u n a  d i s t à n c i a 
màxima de 19 punts, 
arribant al 60-79 final.
 A q u e s t  p a s s a t 
dissabte al pavelló 1r 
d’Octubre, el Sisvial 
Balaguer aconseguia la 
3a victòria consecutiva a 
costa d’un Òdena que es 
va desplaçar amb moltes 
baixes, quedant 93-59.
 El partit va ser dominat 
des del minut 1 pels locals, 
molt intensos en defensa, 
i amb ràpides transicions 
en atac. Al final, victòria 
plàcida per un Balaguer 
que afronta els seus 
últims dos partits contra 
el Secà de Sant Pere amb 
la il·lusió d’acabar a les 
posicions de dalt aquest 
final de temporada.

Sisvial CB Balaguer
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Lluís Pijuan del CEN Balaguer

El CEN Balaguer va presentar una nova prova en 
aigües obertes pel proper 3 de juliol

 Els passats dies 14 i 15 
de maig es va disputar el 
campionat d’Espanya de 
llarga distància a Vallado-
lid. S’ha realitzat  la prova 

de 3000 i 1500 metres lliu-
res en piscina de 25 me-
tres.
 El nedador Lluís Pijuan 
del CEN Balaguer, va  acon-

seguir la 1a posició en la 
categoria màster +45, en 
les dos proves.
 A part de quedar se-
gon en el còmput global 
de totes les categories, va 
aconseguir amb la marca 
realitzada tres rècords de 
Catalunya als 3000, 2000 i 
1500 metres.
 El CEN Balaguer orga-
nitza pel proper 3 de juliol, 
una prova en aigües ober-
tes, anomenda ‘Most wan-
ted’ conté dos recorreguts 
en aigües obertes. La prova 
curta, de 4’5 km, surt des 
de Santa Linya i arriba a 
Vilanova de la Sal. Pel que 
fa el circuït llarg la traves-
sa surt des d’Àger i té el 
mateix punt d’arribada que 
la distància curta. Les ins-
cripcions es tancaran el 20 
de juny.

Campionat de Xous Promoció de 
patinatge artístic a Térmens
 El passat dissabte dia 
22 de maig, va tenir lloc a 
Térmens, el Campionat 
de Xous Promoció de 
Patinatge Artístic sobre 
4 rodes, amb la partici-
pació de cinc clubs de la 
província.
 El Club Patí Térmens 
va presentar per primer 
cop el seu quartet xou 

Equip de Térmens

integrat per Elna Casa-
mitjana, Ariadna Pascu-
al, Mireia Viladrich i Laia 
Fernandez i entrenat per 
Elena Sans, quedant pri-
mer de la territorial de 
Lleida amb el seu mun-
tatge titulat “Guarda’ns el 
Secret”, ambientat amb 
el personatge de Walt 
Disney, La Campaneta.

Dos medalles d’or al Campionat estatal  
Màster de Valladolid per Lluís Pijuan
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-----------------------------------
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.
------------------------------------

TREBALL 
-----------------------------------
NATIONALE NEDER-
LANDEN, Companyia 
d’Assegurances. Bus-
ca persona per a la co-
marca de la Noguera 
per a incorporar-la al 
seu pla de carrera pro-
fessional. Contactar 
amb: Gemma Sidró 
(telèfon:681222409) 
o bé per mail: gem-
ma.sidro@nnespana.
com
-----------------------------------

ES PRECISA cambrera 
per servir terrassa de 
cafeteria-gelateria al 
Passeig de l’Estació, 29 
de Balaguer. Incorpo-
ració immediata. Raó 
telèfon: 628521768.
-----------------------------------
ES BUSCA auxiliar 
administratiu a mitja 
jornada (tardes) a Ba-
laguer. Enviar currícu-
lum a: oficines2018@
hotmail.com
------------------------------------
NATIVA OFEREIX clas-
ses de conversa en 
anglès. Les classes 
poden ser en grup o  
individuals. Informa’t 
dels horaris i la dis-
ponibilitat al telèfon: 
650422582.
------------------------------------

BUSCO EMPLEO, sol-
dador, peón de obra, 
recolección de fruta 
o trabajos similares. 
Razón: 643465707.
-----------------------------------
REPASSOS d’anglès. 
En cursos de Primària, 
ESO i Batxillerat. Raó 
telèfon: 698383277. 
-----------------------------------

VARIS
-----------------------------------
VENC CÀMERA Sony 
model Alpha 3000, mi-
rorless. Dotada d’ob-
jectius (SEL 18-55 i 
55-210). Inclou motxilla 
marca Hama. Preu: 
320 €. Interessats tru-
car al: 620817088.
---------------------------------- 

COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes, rellotges de totes 
les marques, àlbums 
de cromos, postals, fo-
tos antigues, còmics, 
llibres antics, progra-
mes de cine, plomes 
estilogràfiques, nines 
Nancy, escalextric, co-
berteries de plata, pro-
grames de cine, joies 
d’or i antiguitats. Raó: 
676803205.
-----------------------------------
-----------------------------------
Per posar anuncis en 
aquesta secció us po-
deu adreçar a les nos-
tres oficines o bé per 
telèfon.
----------------------------------
----------------------------------
-----------------------------------
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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 3 de juny                   a les 8 de la tarda del 10 de juny MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 10 de juny                   a les 8 de la tarda del 17 de juny ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 17 de juny                   a les 8 de la tarda del 24 de juny DOLSET

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.

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
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