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En Portada
Arriba la 6a edició de 
l’Open Night

 Comerços, restaurants i serveis obriran els seus 
establiments en horari nocturn, oferint grans des-
comptes, activitats per nens, durant la nit.
 Durant la vetllada es gaudirà d’animacions i 
música en viu, moltes atraccions per a nens, com 
dos zones amb llits elàstics de diferents mides, per 
a més grans i més petits, dos inflables,  una zona 
adaptada per patinets elèctrics i  una zona per fer 
esports alternatius.
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#Balaguer omple les nits d’estiu de juliol i agost amb activitats per totes les edats
Dos propostes noves per combinar amb les activitats totalment consolidades als estius de Balaguer com 
la Zumba, la Música i Tapes i els monòlegs 

# Entrega de premis a balcons i jardins del 4t Concurs de “Flors als balcons”
Enguany s’hi han inscrit un total de 48 balcons i jardins en les diferents categories

>>BALAGUER
# La Cursa del Foc i la Nit del Comerç omplen el Centre Històric

La cursa d’enguany ha comptat amb la participació de 200 corre-
dors/es, molts dels quals eren dels clubs locals de la ciutat

# El juliol de Música i Poesia celebra el seu desè aniversari
Aquest any s’afegeix un concert més i seran 5 en total

# Una trentena de piscines se sumen al format interpiscines
Amb l’objectiu d’evitar més contagis, el nou Interpiscines elimina 
el carnet, que permetia l’accés lliure a totes les piscines

# Josep Manel Vega farà una petita gira amb Mia Ramer
A part de la petita gira també enregistraran un disc amb cançons de 
Josep Manel Vega i la veu de l’artista suïssa

# Campus d’estiu del C.Futbol Balaguer i del C.Bàsquet Balaguer  
El campus de futbol es per a jugadors/es nascuts/es del 2006 al 2016 
i el de bàsquet del 2007 al 2014

# L’entrenador balaguerí Lluís Cortés deixa el Barça femení
Cortés ha explicat que és una decisió meditada i que ara per ara es 
sent amb poca energia per continuar amb l’equip

# Campanya informativa del Consell Comarcal per millorar la selecció de residus
La campanya està pensada per publicar-se com a imatges a les xarxes socials (en històries de Facebook i 
Instagram) durant sis mesos dos cops a la setmana, i també es pot difondre per altres canals

# El projecte JoVa (Joves i Valors) torna aquest estiu amb 15 pobles participants
El projecte, consisteix a oferir al jovent la possibilitat de dur a terme activitats de voluntariat durant l’estiu 
per millorar espais del seu municipi a partir de les seves pròpies propostes

>>ESPORTS
# El Club Futbol Balaguer es proclama campió de la Segona Catalana en una final a 4

El Balaguer venç al C.D.Almeda de Cornellà i al U.E.Castellar en la final a quatre disputada a Vic i és proclama 
campió de la Segona Catalana

# Ascens a Divisió d’Honor de l’Infantil del Club Futbol Sala Balaguer Vedruna
Destacar alhora que el Sènior A aconseguia també pujar de categoria a la segona posició 

>>COMARCA
# Comença l’acompanyament per a treballadors en la campanya agrària

El Programa parteix de la voluntat de les administracions de pal·liar 
les mancances del col·lectiu de persones treballadores de temporada

# Al mes d’octubre es reprendran les Aules Formació de la Noguera
Es va anunciar al Consell Comarcal el passat 16 de juny
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 El Juliol de Música 
i Poesia de Balaguer 
ha arribat a la seva 10a 
edició. Després de que 
el 2020 només es pogués 
celebrar un dels concerts 
previstos a causa de la 
pandèmia, el cicle arriba 
a la seva desena edició 
amb més força que mai. 
Per aquesta ocasió s’ha 
programat un concert 
extraordinari. Es tracta 
del cor de l’Escolania 
de Montserrat que va 
encetar el cicle el passat 
25 de juny  a l’Església de 
Santa  Maria.
 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 
ha preparat per celebrar 
els seus trenta anys. El 
següent diumenge, 11 
de juliol, l’espectacle es 
traslladarà al monestir 
cistercenc de  Santa  
Maria  de  les  Franqueses  

El juliol de Música i Poesia
celebra el 10è aniversari amb 
cinc concerts d’alt nivell

Concert de l’Escolania de Montserrat

amb  Amb  veu  de  
dona,  un  espectacle  
que  vol  reivindicar  el  
paper  de  la  dona  en  
la  música. Comptarà  
amb  la  participació  
de  la  mezzosoprano 
Mireia Pintó, Vladislav 
Bronevetzky al piano i 
l’actriu, Victòria Pagès.
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 finalment el 
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.

El cicle de concerts 
es celebra amb espais 
emblemàtics havent un 
concert de més

Arriba la 6a edició de l’Open Night ACB 
als carrers cèntrics de la part nova

 Aquest dissabte 3 juliol 
es celebrarà la 6a edició de 
l’Open Night, organitzada 
per l’Associació de Comer-
ciants ACB, la festa del 
comerç de la part nova de la 
ciutat, des de les 19 h fins a 
la matinada.
 Comerços, restaurants 
i serveis obriran els seus 
establiments en hora-
ri nocturn, oferint grans 
descomptes, activitats per 
nens, durant la nit.
 Tindran  lloc diferents 
actuacions als carrers, 
Barcelona, Pare Sanahu-
ja, Sant Lluís i al Doctor 
Fleming cruïlla amb Pas-
seig. Els diferents espec-
tacles es faran amb les 

mesures de seguretat per-
tinents. 
 Les activitats es faran 
de les 20 h del vespre a les 
12 h de la nit. Al carrer Bar-
celona, trobarem dos infla-
bles, dos llits elàstics, mú-
sica i gastrobarra (Barna 
31). Al carrer Sanahuja hi 
haurà una pista de patins 
elèctrics i una gastrobarra 
(Vinea). Al carrer Sant Lluís 

actuació en directe de Miss 
Maria Sweety a les 22.30 h, 
llits elàstics i gastrobarra 
(Tito). El carrer Doctor Fle-
ming s’hi ubicarà una pios-
ta d’esports alternatius per 
a nens i nenes, llit elàstic i 
gastrobarra (7&9).
 Els vals de descompte 
que es van sortejar des de 
les xarxes socials es po-
dran gastar la mateixa nit.

Presentació de l’Open Night

La Cursa del Foc i la Nit del Comerç 
omplen els carrers del Centre Històric
 El passat dissabte 26 
de juny es va celebrar la 
8a edició de la Cursa del 
Foc coincidint amb la 3a 
Nit del Comerç del Centre 

Històric.
 La cursa d’enguany 
ha comptat amb la parti-
cipació de 200 corredors/
es, molts dels quals eren 

dels clubs locals de la 
ciutat, com els Runners’s 
Balaguer i del Pedala.cat. 
Aquesta edició a part vo-
lia homenatjar a tots els 
esportistes que durant la 
pandèmia casi no han po-
gut competir.
 Els comerciants del 
Centre Històric es van bol-
car un cop més en la festa 
del comerç que donava el 
tret de sortida a les rebai-
xes d’estiu. Una activitat 
que ha estat molt ben rebu-
da pels veïns de Balaguer i 
voltants que van voler gau-
dir dels descomptes i acti-
vitats que es van celebrar 
pels diferents carrers del 
centre històric de la ciutat.Cursa del Foc

Les activitats es faran 
als carrers principals de 
la part nova amb moltes 
activitats i música
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Balaguer omple les nits d’estiu de juliol 
i agost amb activitats per totes les edats

 La regidoria de joventut 
conjuntament amb la d’es-
ports organitzen les activi-
tats d’estiu per les nits de 
juliol i agost a la plaça de 
darrera el Teatre.
 Els dilluns serà el torn 
de la Zumba a partir de 
les 20.30h. Els dimarts es 

La plaça del Teatre serà l’espai d’aquestes activitats

diferenciaran entre els 
parells i els imparells, així 
doncs els dimarts parells 
serà el torn de la Música i 
Tapes també a les 20.30 h i 
els dimarts imparells es farà 
la nova activitat Canallades, 
adreçat a nens i nenes de 3 
a 8 anys.

 Els dimecres també 
e s  d e s d o b l a r a n  l e s 
activitats, amb els dies 
parells, l’activitat Vine a 
Ballar, on cada sessió es 
ballarà un es til diferent 
i els dimecres imparells 
els monòlegs, de la mà 
de coneguts humoristes. 
Aquesta activitat es farà a 
les 21.30 h.
 Dos propostes noves per 
combinar amb les activitats 
totalment consolidades als 
estius de Balaguer com la 
Zumba, la Música i Tapes i 
els monòlegs. 

Entrega de premis a balcons i jardins del 
4t Concurs de “Flors als balcons”

Guanyador a la categoria d’aparadors

 El passat dimarts 15 de 
juny es va fer entrega a la 
sala d’actes de la Paeria, 
els premis del 4t Concurs 
de Flors als balcons en les 
categories de Balcons del 
Centre Històric i Balcons 
de Balaguer.
 El jurat ha tingut en 
compte a l’hora de deci-
dir-se, la varietat de colors, 
el disseny, l’originalitat i la 
varietat d’espècies en els 
balcons o jardins partici-
pants.
 Enguany s’hi han ins-
crit 48 balcons i jardins en 
les diferents categories.
 Aquest concurs forma 
part del projecte Viles Flo-
rides, en que Balaguer hi 
forma part des del 2018, 
amb la intenció de que les 
zones verdes i les flors tin-
guin un paper important a 

la ciutat.
  Els premis van ser 
pel balcó 45 i 44 del Cen-
tre Històric i de Balaguer 
respectivamen. En l’apar-
tat de jardins, el premi ha 
estat pel número 9 i en la 
categoria d’aparadors de 
botigues ha estat pel nú-

mero 1.
 Aquest concurs poten-
cia la implicació dels veïns 
i veïnes en l’augment de 
zones verdes i la presència 
de flors a les façanes, cre-
ant un entorn més agrada-
ble i millorant el paissatge 
urbà.

Es mantenen les activitats 
més consolidades de les 
nits d’estiu i s’afegeixen 
dos novetats

 El diumenge dia 11 de 
juliol a partir de les 12 h 
i als jardins del Parc del 
Sant Crist tindrà lloc la 
cerimònia “Silencis amb 
llum” per tal d’acomiadar 
a tots els balaguerins 
i balaguerines que no 
varen tenir un comiat tal 
i com les seves famílies i 
amics haurien desitjat a 
causa de la Covid-19. 
 Aquest  acte  està 
promogut per la Paeria 
de Balaguer en la seva 
memòria i serà conduït 
per la Remei Capitán, 
gerent de l ’empresa 
Agraïments.
 A m b  a q u e s t 
homenatge la Paeria 
vol oferir, en nom de 
tota la ciutat, un espai i 
uns moments d’escalf, 
d’acompanyament i de 
consol als balaguerins i 

Cerimònia de comiat per retre 
homenatge a les persones que 
van morir en el confinament

balaguerines  que s’han 
vist afectats per aquesta 
situació.
 A  b a n d a  d e 
l’homenatge públic,  la 
Paeria vol que la memòria 
d’aquestes persones 
perduri en el temps i s’ha 
creat una escultura en 
el seu record, obra de 
l’artista Erik Schmitz; 
una escultura en forma 
d’espelma feta amb pedra 
i forja que formarà part 
del ritual que tindrà lloc 
al final de la cerimònia.
 Caldrà inscriure’s 
prèviament a l’enllaç 
s i l e n c i s a m b l l u m .
balaguer.cat per reservar 
espai i es podrà fer per 
unitats familiars, seguint  
les mesures marcades 
pel Procicat. 
 L’a fo rament  se rà 
limitat a 250 persones.

Jardins del Parc del Sant Crist
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Josep Manel Vega farà una
petita gira amb Mia Ramer
 E l  g u i t a r r i s t a  i 
cantautor Josep Manel 
Vega afincat a Os de 
Balaguer, presenta un 
nou projecte, Unfinished 
L a n d s c a p e  a m b  l a 
col·laboració de la cantant 
i  arpista suïssa Mia 
Ramer.
 Una petita gira amb 
concerts al Malignum 

Presentació de la gira

C a s t r u m  d ’ O s  d e 
Balaguer el dia 1 de juliol, 
a les Borges Blanques el 
3 de juliol, a Osca el dia 
4 i s’acabarà a Barcelona 
el 7 de juliol.
 A part de la petita 
gira també enregistraran 
un disc amb cançons de 
Josep Manel Vega i la veu 
de l’artista suïssa.

Cartell participants a l’Interpiscines d’enguany

El carnet Interpiscines es va haver de suspendre 
l’any passat per evitar desplaçaments entre pobles 

 Aquest juliol arrenca 
l’Interpiscines, un projecte 
renovat de l’Oficina Jove 
del Consell Comarcal de la 
Noguera basat en el carnet 

Interpiscines, que s’ha pos-
posat a causa de les restric-
cions sanitàries derivades 
de la Covid-19. Amb l’objec-
tiu d’evitar més contagis, el 

nou Interpiscines elimina la 
figura del carnet, un docu-
ment que permetia l’accés 
lliure a totes les piscines 
de la comarca adherides 
al projecte, però mantenint 
l’activitat esportiva aquà-
tica gratuïta que oferia als 
municipis que decidien afe-
gir-se al projecte. D’aquesta 
manera, fins a 31 piscines 
municipals han confirmat 
que aquest estiu acolliran 
una sessió d’aquafitnes de 
franc, oberta a tots els pú-
blics. L’activitat esportiva 
d’aquafitnes, impartida per 
una monitora del Consell 
Esportiu de la Noguera, 
consistirà en una sessió 
única que se celebrarà du-
rant els propers mesos de 
juliol i agost a les diferents 
piscines municipals adheri-
des al projecte.

Una trentena de piscines de la Noguera 
es sumen al nou format Interpiscines
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 El Consell Comarcal 
de la Noguera llança 
una nova campanya 
i n f o r m a t i v a  i  d e 
c o n s c i e n c i a c i ó  p e r 
mi l lorar  la  se lecció 
dels  residus a  casa 
i  augmentar  a ix í  la 
quantitat  i la qualitat 
dels residus recollits de 
manera selectiva.
 La campanya parteix 
de l’acció “Selecciclar”, 
una nova paraula creada 
a partir de la combinació 
d e  l e s  p a r a u l e s 
seleccionar i reciclar, que 
suma els significats i es 
pot definir com: saber 
seleccionar i classificar 
els residus per dipositar-
los  correctament  a l 
contenidor que pertoca 
per tal que entrin al circuit 
de gestió de residus i es 
puguin reciclar. 
 A i x í  d o n c s , 
SELECCICLAR és l’acció 
que tothom hauria de fer 
amb un residu que ja no pot 
reutilitzar, i abasta des del 

Campanya informativa del 
Consell Comarcal per millorar 
la selecció de residus

moment que es decideix 
desprendre-se’n fins al 
moment de dipositar-lo 
en un contenidor, punt 
de recollida o deixalleria 
c o r r e s p o n e n t .  I  l a 
campanya ensenyarà a 
fer-ho: informarà sobre 
què, com i on s’ha de 
selecciclar.  
 La campanya està 
pensada per publicar-se 
com a imatges a les xarxes 
socials (en històries de 
Facebook i Instagram) 
durant sis mesos dos cops 
a la setmana, i també es 
pot difondre per canals 
com WhatsApp, Telegram 
o E-bando.
 En cada publicació 
s’identificarà la imatge 
d ’ u n  r e s i d u  i  d e l 
contenidor corresponent, 
i a més s’aportarà diferent 
informació de valor, segons 
el cas, sobre el tipus de 
residu, en què es recicla, 
afectació i/o beneficis per 
al medi ambient estalvi 
energètic, etc.   

Campanya informativa

Comença l’acompanyament per a
treballadors en la campanya agrària

 Des dels Serveis Soci-
als del Consell Comarcal de 
la Noguera ja s’han iniciat 
les accions del programa 
de la Campanya Agrària 
2021, per millorar l’estada 
als pobles de la Noguera de 
les persones que hi arriben 

Representants de la nova Comissió del Consell Esportiu

per treballar en la recollida 
de la fruita.  Aquest progra-
ma el porta a terme l’equip 
de dinamitzadors socials 
del Consell, i s’hi incorpo-
rarà una tècnica específica 
per reforçar la tasca. 
 El Programa parteix de 

la voluntat de les adminis-
tracions locals i autonò-
mica de pal·liar les man-
cances del col·lectiu de 
persones treballadores de 
temporada. 
 Hi ha diverses línies 
d’accions. D’una banda, 
s’han creat espais on tant 
els treballadors temporers 
com els pagesos poden 
rebre assessorament, kits 
amb mascaretes i ampolle-
tes de gel hidroalcohòlic, 
fer seguiment de casos i, 
en el cas de detecció d’una 
necessitat, poder-hi actuar 
des dels Serveis Socials 
i juntament amb el Banc 
d’Aliments.
 D’altra banda, paral-
lelament amb el SOC, es 
crearà una borsa de deman-
dants de feina a la campa-
nya agrària.

Al proper mes d’octubre es reprendran 
les Aules de Formació de la Noguera

Les Aules de Formació es van presentar al Consell Comarcal

 El passat dimecres 16 de 
juny, per anunciar el reinici 
de curs el  proper octubre, 
les Aules de Formació de la 
Noguera van organitzar una 
sessió al Claustre del Con-
sell, en la qual Rafel Molina 
va parlar sobre la figura his-
tòrica de Ramon Llull.
 Els Serveis Socials ja  
han iniciat els contactes 
amb tots els responsables 
dels vuit municipis de la 
Noguera que tenien en fun-
cionament aules de forma-
ció abans de la pandèmia.
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L’ajuntament d’Àger crearà una 
ruta geològica pel seu municipi
 L’Ajuntament d’Àger 
crearà una ruta geològi-
ca pel municipi, gràcies 
al llibre que ha elaborat 
el geòleg Joan Rosell, fill 
del municipi, ‘Guia  dels  
punts  d’interès  geolò-
gic  de  la  Vall  d’Àger’ 
que repassa alguns dels 
punts d’interès geològic 
de la Vall i que marca el  

Presentació del llibre

punt  de  partida  a  l’hora  
d’elaborar  aquesta ruta  
que  permetrà descobrir  
i  explorar  el  patrimoni  
a  través  d’aquests  iti-
neraris  que expliquen 
la història de la terra. El  
llibre,  es va presentar 
el mes passat  a  la  sala  
de  Plens  del  consistori 
d’Àger. 

Presentació del projecte JoVa

Les accions previstes es duran a terme seguint els 
protocols de seguretat i higiene establerts

 La desena edició del pro-
jecte Joves i Valors (JoVa), 
organitzat per l’Oficina Jove 
del Consell Comarcal de la 
Noguera, arrencarà aquest 

proper mes de juliol amb 15 
municipis participants de 
la comarca de la Noguera, 
una xifra similar a la de les 
últimes edicions anteriors a 

la Covid-19. El nombre de jo-
ves que hi participaran tam-
bé es preveu que augmenti 
sensiblement en relació al 
JoVa de l’any passat, mar-
cat pels efectes de la pan-
dèmia. El projecte, dirigit 
a joves d’entre 12 i 17 anys 
de la comarca, consisteix a 
oferir al jovent la possibilitat 
de dur a terme activitats de 
voluntariat durant l’època 
estival per millorar espais 
del seu municipi a partir de 
les seves pròpies propostes 
i les necessitats dels seus 
respectius ajuntaments.
 Tal com ja va passar 
l’any passat a causa de les 
mesures pel Covid-19, s’ha 
optat per posposar la tradici-
onal sortida a PortAventura. 
A canvi es regalarà una mot-
xilla a cadascun/a dels i les 
participants.

El projecte JoVa (Joves i Valors) torna 
aquest estiu amb 15 pobles participants
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Els indults
Joan Vicent Sampedro Cortés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Avui dimarts 22 de 
juny el Govern de Pedro 
Sánchez ha aprovat la con-
cessió dels indults als polí-
tics presos del procés. No 
s’hi hauria d’haver arribat a 
això.
 Ja vaig manifestar, més 
d’un cop i a traves d’aquest 
mateix medi, que l’acusa-
ció de sedició era exagera-
da i imprudent, i mantenir 
als polítics tancats a una 
presó tant de temps, no so-
lament era inoportú, inade-
quat i innecessari, sinó que 
a llarg termini el resultat 

acabaria sent, com ha que-
dat perfectament demos-
trat, negatiu.
 La Llei en virtut de la 
qual varen ser condemnats 
és, encara que amb moltes 
modificacions i actualitza-
cions, de 1870. No dic res 
més que el nostre Codi Pe-
nal necessita una revisió i 
actualització urgent.
 Des d’un primer mo-
ment vaig defensar que 
l’acusació havia d’esser 
únicament per malversació 
de diners públics (clara-
ment demostrada), desobe-

Esperança i seny
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 No en tinc cap dubte 
que la llibertat donada als 
presos marca un abans i 
un desprès, i tinc molt pre-
sent que ha arribat tard. I 
aneu a saber per culpa de 
qui. Un conjunt de circum-
stàncies han fet que sigui 
així. I en aquets moments, 
dies o mesos, el que s’han 
mogut han estat moltes 
coses difícils de copsar-les 
per la gent del carrer, com 
jo mateix. Però alguna ha 
estat fàcilment visible; Per 
exemple, la marxa de la 
Presidència de la Genera-

litat del Quim Torra, que 
mai va deixar de treure el 
pit de ceballut, tenint com 
a resposta el silenci del Go-
bierno. Desconec el temps 
que em resta de vida, però 
sí m’atreveixo a dir, que de 
segur, els historiadors a sou 
de la Generalitat, li faran 
una lletania de lloances i 
l’enaltiran tan com puguin. 
Jo en concret no cal que us 
digui el que em penso.
 Sempre he dit que el 
partit socialista te el millor 
aparell de propaganda, i 
no cal dir el de informa-

ció. Quan es va detectar la 
victòria de la Sra. Ayuso a 
Madrid, es va accelerà el 
ralentí en que es covava els 
indults. Es pot observar que 
amb reso i tot, aquella vic-
tòria ha quedat amortida a 
excepció del PP que la ban-
deja nit i dia, com un canvi 
a nivell nacional.
 En pocs dies es reuniran 
el Sr. Sánchez i el Sr. Arago-
nès i parlaran amb objec-
tius ben concrets, però tan 
divergents, tan diferents, 
com potser el somni amb 
la realitat. La aspiració a un 
tot diferent que de segur no 
podrà ser acceptat. Les ra-
lles vermelles les tenen els 
dos dialogants. Perquè s’ha 
de tractar d’un compromís 

amb pacte per poder llimar 
les asprors cultivades per 
les dos bandes. Ha de ser 
llarga la xerrada, i no una 
sinó les que facin falta. Tot 
ni un,  ni l’altre, poden ob-
tenir-ho tot. Vull creure que 
ells son els primers que ho 
saben.
 La pressió en pintades i 
lletrerets, típicament pam-
fletaris de caire nacionalis-
ta en que més d’un Ajunta-
ment hi deu col·laborar al 
no borrar-los, i que tots po-
dem veure. I no parlem de la 
República, que segons ells 
està al caure. Tot en conjunt 
una comedieta per riure si 
un no te ganes de plorar. No 
ha de venir d’un pam. Fa ja 
molt de temps que ens hi 

tenen acostumats
 Vull respondre als que 
m’han preguntat perquè era 
partidari dels indults i no de 
l’amnistia. Al meu entendre 
son i eren molt diferents, 
els que van marxar dels que 
es van quedar. Alguna cosa 
més hi devia haver quan 
van fugir, el temps ens ho 
dirà. La majoria que es van 
quedar no van creure que 
fos tan gros el pecat, i algun 
tenia una idea molt clara de 
la Ètica personal. Ells han 
tingut el premi d’un recolza-
ment social majoritari. Els 
altres encara fan turisme a 
pagar nosaltres.
 Ells van marxar. Quan 
vulguin ja tornaran.
-------------------------------------------

diència reiterada a resoluci-
ons judicials i prevaricació 
(delicte que comet un fun-
cionari o servidor públic 
que pren una decisió que 
sap que és il·legal o injus-
ta). Tres delictes que re-
sultaven tant obvis que el 
judici hauria durat tres dies 
i la condemna no hauria si-
gut de presó sinó de multa i 
inhabilitació.
 Tot l’enrenou que s’ha 
produït en els darrers tres 
anys i el seguit de despro-
pòsits que d’una banda i 
l’altra hem escoltat fins 
l’avorriment només han 
contribuït a una polaritza-
ció de la societat que no 
només era innecessària 
sinó totalment inoportuna. 

 Les hiperbòliques pro-
testes d’alguns destacats 
membres de la nostra clas-
se política contra la deci-
sió de Pedro Sánchez han 
quedat totalment desacre-
ditades per tot un seguit de 
pronunciaments de totes 
les capes de la societat es-
panyola i, per major descrè-
dit, entitats de tant prestigi 
com el Consell d’Europa 
que, encara que no és un 
òrgan de la Unió Europea, 
no podem descartar-lo 
quant en altres ocasions la 
dreta constitucional espa-
nyola no ha dubtat a esgri-
mir llurs dictàmens com si 
fossin espases templàries.
 Per acabar, perme-
teu-me dues opinions per-

sonals: 
 Primera: Els Jordis ni 
eren polítics ni van ser 
empresonats per emetre 
opinions ni per promoure 
l’arribada de la República. 
Els seus delictes tenien poc 
a veure amb la política.
 Segona: El covards fu-
gits a Bèlgica o altres paï-
sos que varen abandonar 
els seus companys d’aven-
tura independentista i ara 
reclamen un  dret que no 
s’han guanyat, no mereixen 
cap crèdit, tota vegada que 
no han patit el descrèdit i 
l’angoixa de la presó.

------------------------------------------
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 En aquesta novel·la 
acompanyem la protago-
nista i narradora, una peri-
odista francesa a Istanbul, 
en la seva singladura vital: 
una relació apassionada 
però lentament agonitzant 
amb el seu amant turc, 
gairebé una metàfora de 
les llibertats minvants del 
país. Compresa contra les 
injustícies en un país es-
tranger, decidirà escriure 
sobre Hrant Dink, el peri-
odista armeni que tendia 
ponts de pau entre les 
diverses comunitats i que 
va ser assassinat el 2007. 
Com Turquia, com Istan-
bul, també l’escriptora 
sembla oscil·lar entre dos 
mons, Europa i Àsia, entre 
dues esperances. El solc 
és un retrat apassionant 
de la metròpoli turca.

 El narrador d’aquesta 
història, tot just sortit de 
la infantesa, viu en un 
petit poble de l’Empordà 
amb els seus pares, que 
fan de masovers al xalet 
d’una família benestant. 
Fascinat, observa la vida 
dels senyors i els seus 
fills, que habiten un món 
inaccessible i cada vega-
da més contradictori per 
a ell. Amb el pas dels dies 
i les estacions, replegarà 
la seva mirada sobre l’en-
torn que el veu créixer i 
que sembla perillar cada 
cop més, amenaçat per 
un nou model de vida. Ens 
descriu un paisatge físic i 
humà desaparegut, vícti-
ma de la pressió urbanís-
tica. L’autor reivindica les 
arrels d’un poble situat 
entre la terra i el mar.
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El solc
Autor: Valérie Manteau
Gènere: Novel·la

 Hi ha un camió de mu-
dances aparcat davant de 
l’edifici on viu la Clàudia. 
Té un veí nou! Quina cara 
fa? A què es dedica? Per 
què viu sol? L’enigmà-
tic veí ha arribat amb un 
carregament de caixes de 
llibres i la Clàudia s’ha 
entossudit a descobrir 
qui és. Però no li serà fà-
cil. El veí sembla que no 
sigui mai a casa. Després 
d’una setmana, l’únic que 
en sap és que es comuni-
ca amb pòstits. Com deu 
ser algú que en temps de 
mòbils encara envia note-
tes de paper?
 Una història misterio-
sa de pòstits que van i ve-
nen pel replà de l’escala! 
Amb aquest llibre, Tina 
Vallès va guanyar el Pre-
mi Folch i Torres 2020.

La drecera
Autor: Miquel Martín
Gènere: Novel·la

Els pòstits del senyor 
Nohisoc
Autor: Tina Vallès
Gènere: Infantil (+8)

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

Indesinenter
Cadira de rodes

El passat ara és un 
home desvalgut,
amb qui jugava
de petit al poble,
que he vist no fa pas gaire 
al geriàtric,
mirant el temps tot sol 
al peu l’entrada,
de la cadira estant.
Li parlo i no em coneix,
o potser sí, però no ho diu.
En ell hi ha el seu passat,
el seu i el meu,
potser sense cap rastre,
només la bonhomia 
del seu gest,
la sola credencial
que mostrarem discretament,
potser com ell, 
tan tu, com jo, com l’altre.
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El CF Balaguer es proclama campió de la 
Segona Catalana en la final disputada a 4

Foto del campions (Foto Joel Vera)

Foto dels campions (Foto Joel Vera)

 El Balaguer venç al 
C.D.Almeda de Cornellà i 
al U.E.Castellar en la final a 
quatre disputada a Vic i és 
proclama campió de la Se-
gona Catalana.
 En el partit de semifi-
nals, contra l’Almeda, els 
nois entrenats per David 
Biosca, que afrontaven el 
partit amb moltes baixes, 
van aconseguir la victòria a 
traves d’un gol d’Aleix Llusà 
al minut 86’ de partit.  
 L’encontre va ser molt 
disputat per als dos equips, 
els quals van ser clars domi-
nadors en casa una de les 
parts. L’Almeda va ser clar 
dominador de la primera 
part, on van disposar de va-
ries ocasions per avançar-se 
al marcador, però una de-
fensa intractable i un Alfred 

immens ho van evitar. 
 A la segona part el pro-
tagonisme se’l va emportar 
el Balaguer, que va disposar 
de varies ocasions però que 
no va aconseguir el gol fins 
al 86.
 En la final, i encara amb 

 Aquesta ha estat una 
molt  bona temporada 
pels equips de base del 
CFS Balaguer Vedruna.
 L’ e q u i p  B e n j a m í 
A, entrenat per David 
Sànchez, es va proclamar 
campió de la categoria 
assolint un ple de victòries 
i demostrant la seva 
superioritat sobre la resta 
dels equips, essent el 
segon equip més golejador 
i el menys golejat.
 A part, l’equip entrenat 
per Dani Valls, assolia el 
títol de campió de lliga 
a falta d’una jornada per 
acabar la lliga i obtenia 
així el dret a disputar el 
play-off d’ascens a la 
Divisió d’Honor Infantil, 
màxima categoria estatal. 
El passat dissabte 26 de 
juny tenia lloc a Amposta 
aquest play-off contra 
el FS Alforja que es va 

Ascens a Divisió d’Honor de 
l’infantil del Club Futbol Sala 
Balaguer Vedruna

resoldre amb victòria pels 
balaguerins per 5 gols a 
3. Sens dubte, una gran 
fita d’aquest grups de 
jugadors que només ha 
perdut un partit en les 
últimes dos temporades 
i que permetrà veure 
i  g a u d i r  a l  p a v e l l ó 
poliesportiu dels millors 
equips catalans de la 
categoria la temporada 
vinent (FC Barcelona, 
Marfil Santa Coloma, FS 
Manresa, etc.).
 Destacar alhora que 
el Sènior A aconseguia 
també pujar de categoria 
gràcies a una treballada 
segona posició final i 
militarà la Primera Divisió 
Catalana. 
 Cal fer esment també 
a les segones posicions 
aconseguides per l’Infantil 
C i el Cadet A en les seves 
respectives competicions.

Equip que aconsegueix l’ascens a divisió d’honor

El porter Alfred, que va para dos penalts, va ser
decisiu per que el títol vingués cap a Balaguer

moltes baixes, es va haver 
d’arribar als penals per a 
decidir el guanyador. El par-
tit tenia el mateix guió que 
a la semifinal. Primera part 
per l’equip de Castellar del 
Vallés, que va aconseguir 
agafar avantatja al minut 17, 
però no van ser capaços de 
sentenciar. 
 A la segona part el pro-
tagonisme el va agafar el 
Balaguer, que al minut 46 
empatava el partit amb un 
gol de Marc Sànchez. Poc 
va durar l’alegria, ja que, 10 
minuts més tard Castellar 
és va tornar a avançar. Els 
balaguerins no van baixar 
els braços i Marc Sànchez 
va demostrar que porta el 
gol a la sang anotant el 2-2 
final a poc d’acabar el partit. 
 Al penalts van anotar 
Ricard, Mikel, Pau i Manel i 
Alfred, un cop més, va atu-
rar 2 penalts que van fer que 
el títol vingués a parar a les 
vitrines de Balaguer.
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Campus Bàsquet Balaguer

 Durant els mesos d’es-
tiu, el Club Futbol Balaguer 
i el Club Bàsquet Balaguer 
també ofereixen els seus 
campus pels infants i jo-

ves.
 El CF Balaguer ofereix 
campus del 12 de juliol al 
20 d’agost en horari de 9 
a 13.30 h, pels nascuts del 

2006 al 2016, per gaudir 
del futbol, amb exercicis 
de tecnificació individual 
i col·lectiva, entrenament 
de porters, jocs col·lectius i 
psicomotrius i activitats de 
piscina.
 El Club Bàsquet Bala-
guer, ofereix els seu cam-
pus d’estiu en dos torns 
de matí. Del 28/06 al 2/07 i 
del 2 al 9/07, amb horari de 
9 a 13.30 h, per nascuts en-
tre el 2007 al 2014. El cam-
pus està enfocat a millorar 
la tècnica dels jugadors/
es, tot gaudint de l’esport, 
combinant diferents jocs, 
activitats i competicions. A 
l’acabar també podran gau-
dir d’una estona de bany a 
les piscines municipals.
 Per a més informació 
consultar les webs d’amb-
dòs clubs.

L’entrenador balaguerí Lluís 
Cortés deixa el Barça femení
 L’entrenador bala-
guerí Lluís Cortés ha 
comunicat la seva de-
cisió de deixar el Barça 
femení després de dues 
temporades i mitja com 
a primer entrenador. 
 L’etapa de Cortés 
amb aquest equip, ha 
guanyat la primera 
Champions League, dos 

Lluís Cortés

lligues, dos Copes de la 
Reina i una Copa de Ca-
talunya.
 El balaguerí ha expli-
cat que és una decisió 
molt meditada i que ara 
per ara no es sent amb 
la suficient energia per 
continuar amb l’equip, 
ja que han estat mesos 
durs.

El Club Futbol Balaguer i el Club Bàsquet 
Balaguer ofereixen campus aquest estiu

El campus de futbol és per a jugadors/es nascuts/es 
del 2006 al 2016 i el de bàsquet del 2007 al 2014
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-----------------------------------
MIAMI PLATJA. Es lloga 
apartament a 100 metres de 
la platja, vistes al mar, dos 
habitacions, amb ascen-
sor. Juliol: 375€/setmana. 
15 dies juliol 600€. Agost 
no disponible. Setem-
bre: 350€/setmana.  Raó: 
659578658 (Josep Maria).
------------------------------------
LLOGUER LOCAL al c/ 
Girona, de 32 m2. Amb 
instal·lació d’aigua i 
llum. Porta d’alumini, 
vidre i reixa. Informa’t: 
973450555.
------------------------------------
ES TRASPASSA, bo-
tiga de roba infantil. 
Equipada i  en ple 
funcionament. Raó: 
973450555.
------------------------------------

ES LLOGA apartament  
a la Pineda, entre 4 i 6 
persones, a 100 metres 
de la platja. Disponibi-
litat mesos d’estiu. Per 
setmanes o quinzenes. 
Raó: 615863086 a partir 
de les 19 h.
------------------------------------ 

TREBALL 
-----------------------------------
SE REPARAN relojes 
de pared. Razón José 
Luís: 676999881.
-----------------------------------
ES BUSCA auxiliar 
administratiu a mit-
ja jornada (tardes) a 
Balaguer. Enviar CV a: 
oficines2018@hotmail.
com
------------------------------------

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 
professional. Con-
tactar amb: Gemma 
Sidró (681222409) o 
mail: gemma.sidro@
nnespana.com
-----------------------------------
REPASSOS d’anglès, 
Primària, ESO i Batxi-
llerat. Raó: 698383277. 
-----------------------------------
NATIVA OFEREIX clas-
ses de conversa en 
anglès, en grups re-
duïts o classes indi-
viduals. Informa’t al: 
650422582.
------------------------------------

VARIS
----------------------------------- 
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.
-----------------------------------
VENC CÀMERA Sony 
model Alpha 3000, mi-
rorless. Objectius (SEL 
18-55 i 55-210). Motxilla 
marca Hama. Preu: 
320 €. Raó: 620817088.
-----------------------------------

Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, us 
podeu adreçar a les 
nostres oficines al 
carrer Sant Lluís, 36 
entresòl o bé per telè-
fon al 973448273. Més 
informació a www.re-
vistagroc.com
----------------------------------
----------------------------------
-----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
-----------------------------------
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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 de l’1 de juliol                   a les 8 de la tarda del 8 de juliol SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 8 de juliol                   a les 8 de la tarda del 15 de juliol ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 15 de juliol                   a les 8 de la tarda del 22 de juliol SALA

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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