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Sumari
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En Portada
Cicle de música a Sant 
Domènec

 Enguany es celebra el  desè aniversari del cicle 
Juliol de Música i Poesia. El cicle va iniciar els 
concerts el passat 25 de juny amb l’actuació de 
l’Escolania de Montserrat.
 Un espectacle que vol convertir el dol en pro-
jecte artístic construint un concert poètic amb els 
moments més esperançadors i significatius dels 
Rèquiems de Victoria, Mozart, Brahms… Comptarà 
amb la participació de l’actor Ernest Villegas
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#Presentació de la 2a edició del “Llavors. Cultura en creixement” pel mes de setembre
Es presenta la segona edició del “Festival” pels propers 3 i 4 de setembre el monestir cistercenc de Santa 
Maria de les Franqueses, amb la voluntat de crear un espai per a projectes escènics, de totes les disciplines

# El Centre Sant Domènec acull les classes d’estiu de Càrites
Aquestes classes es durant a terme durant quatre setmanes del 28 de juny al 23 de juliol

>>BALAGUER
# Èxit de participació en l’Open Night del passat 3 de juliol

L’Associació de Comerciants 2021 va organitzar la 6a edició de l’Open 
Night, la festa del comerç nocturn a la ciutat de Balaguer

# Continua el Cicle de Música i Poesia al convent de Sant Domènec
Enguany es celebra el desè aniversari del cicle

# Casal d’estiu per als infants i camp de treball per a joves a Àger
I a partir del 13 de juliol, el conjunt monumental de la Col·legiata de 
Sant Pere també serà la seu de diferents sessions de body balance 

# Térmens inaugura la primera passejada poètica musical en família
I ho fa amb un itinerari de 21 plafons distribuïts pel poble en els quals 
s’hi podran descobrir 33 poemes de l’escriptor Ramon Besora

# Bona participació en la primera edició de la Travessia Most Wanted
Organitzada pel CEN Balaguer i la Paeria de Balaguer, va comptar 
amb la participació de 70 nedadors

# Balaguer ha celebrar la 32a Nit de l’Esport
Una activitat que es du a terme cada any i per retre un reconeixe-
ment als millors esportistes de l’any i també als clubs de la ciutat

>>COMARCA
# La Festa Major de La Ràpita dona el tret de sortida a les festes de la comarca

Els propers dies 16, 17 i 18 de juliol, la Ràpita estarà de festa major, sent el primer poble de la comarca que 
enceta el calendari de festes majors de la comarca de la Noguera

# Àger acull una jornada dedicada a les bruixes amb conferències a la Col·legiata
Els actes finalitzaren a la nit, amb el Cercle de Dones de Feminitat Alquímica amb Nefershu

>>ESPORTS
# La mitja marató que es celebra el 26 de setembre ja ha obert inscripcions

La cursa que està organitzada pel club local CE Runner’s Balaguer, donarà el tret de sortida des de la Plaça 
Mercadal de la ciutat amb tres  curses, tres distàncies diferents: 5k, 10k i la Mitja Marató

# Arnau Pifarré del CEN Balaguer, campió de Catalunya infantil en 200 esquena
A part, Pifarré també ha aconseguit la medalla d’or durant el mateix campionat a Tarragona

# Ja s’ha iniciat el projecte Jova a la ciutat de Balaguer
20 joves d’entre 12 i 17 anys que s’ocuparan de fer feines de manteni-
ment i rehabilitació en escoles de la ciutat

# Balaguer omple les nits d’estiu amb diverses activitat
Enguany s’amplia l’oferta d’activitats amb dues propostes noves, 
“Canallades” i “Vine a ballar”, que aposta per recuperar el ball
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Èxit de participació en la 6a edició de 
l’Open Night el passat 3 de juliol
 El passat dissabte 3 
de juliol, l’Associació de 
Comerciants 2021 va orga-
nitzar la 6a edició de l’Open 
Night, la festa del comerç 
nocturn a la ciutat de Bala-
guer.
 Ja que l’any passat no 
es va poder celebrar degut 
a la pandèmia, aquest any 
s’han reforçat les mesu-
res preventives perquè es 
pogués celebrar aquesta 
edició. Les botigues estaven 
obertes des de les 19 h del 
vespre fins a la matinada, 
amb molts descomptes i 
moltes activitats durant la 
nit per petits i grans.
 Les activitats estaven 
concentrades en quatre 
carrers de la part nova de 
la ciutat, concretament 
als carrers, Barcelona, 
Pare Sanahuja, Sant Lluís 
i al Dr Fleming cruïlla amb 

Passeig. Enguany s’havia 
apostat per l’entreteniment 
infantil, amb dos zones amb 
llits elàstics de diferents 
mides, per a més grans i 
més petits, 2 inflables, una 
zona adaptada per patinets 
elèctrics i  una zona per 
fer esports alternatius. Per 

altra banda, també es va 
poder gaudir d’animacions i 
música en viu i de diferents 
barres. Enguany l’Associ-
ació de Comerciants havia 
fet un sorteig a les xarxes 
socials, de 6 vals de 50€ 
cadascun per poder gastar 
durant l’Open Night.

Els preparatius de l’Open Night

Continua diumenge el Cicle de Música i 
Poesia al convent de Sant Domènec
 Enguany es celebra el  
desè aniversari del cicle 
Juliol de Música i Poesia. 
El cicle va iniciar els con-
certs el passat 25 de juny 
amb l’actuació de l’Escola-
nia de Montserrat.

 Desprès de dos actu-
acions més, continuarà 
aquest diumenge 18 de 
juliol, a l’església del con-
vent de Sant Domènec de 
Balaguer, serà el torn de In 
Memoriam, amb el Cor de 

l’Auditori Enric Granados 
de Lleida. Un espectacle 
que vol convertir el dol en 
projecte artístic construint 
un concert poètic amb els 
moments més esperan-
çadors i significatius dels 
Rèquiems de Victoria, Mo-
zart, Brahms… Compta-
rà amb la participació de 
l’actor Ernest Villegas.
 I finalment es farà 
la cloenda del cicle, el 
diumenge 25 de juliol, a 
Santa Maria de les Fran-
queses, Per una flor de 
Romaní amb poesia de 
Josep Carner, posarà el 
punt i final al 10è Juliol de 
Música i Poesia. L’espec-
tacle comptarà amb el te-
nor David Alegret, Daniel 
Blanch al piano i l’actriu 
Mercè Rovira.

Imatge de l’actuació anterior “Amb veu de dona” 

 El Parc del Sant Crist 
de Balaguer va acollir 
el passat 11 de juliol la 
cerimònia ‘Silencis amb 
llum’, un homenatge 
de vida a les persones 
que van morir durant 
l a  p a n d è m i a  d e  l a 
Covid-19 i no van poder 
ser acomiadades per les 
restriccions sanitàries.
 L a  c e r i m ò n i a ,  
conduïda per Remei 
Capitan com a mestra de 
cerimònies, de l’empresa 
Agraïments, i promoguda 
per la Paeria de Balaguer. 
L’acte va consistir en una 
cerimònia col·lectiva amb 
l’objectiu d’acompanyar 
e ls  famil iars  de les 
persones difuntes. A 
banda es va col·locar 
una escultura en forma 
d’espelma el seu record, 
obra de l’artista Erik 
Schmitz.
 També va comptar 
amb música, dansa, la 
intervenció de les famílies, 
així com representants del 

Balaguer acomiadà les persones 
mortes durant la pandèmia en 
una cerimònia col·lectiva

Un moment de l’acte

món sanitari, juntament 
amb el Paer en cap de 
Balaguer, Jordi Ignasi 
Vidal.
 A m b  a q u e s t 
h o m e n a t g e  e s  v o l 
oferir un espai i uns 
m o m e n t s  d ’ e s c a l f , 
d’acompanyament i de 
consol als balaguerins 
i  b a l a g u e r i n e s  q u e 
s’han vist afectats per 
aquesta situació, retent 
homenatge a les persones 
traspassades, però també 
als seus familiars, amics i 
coneguts.
 La cerimònia es va 
organitzar  tenint  en 
compte totes les mesures 
marcades pel Procicat i 
limitant a 250 persones.

L’acte va ser un
homenatge de vida als 
ciutadans traspassats 
i als seus familiars al 
Parc el Sant Crist
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Un dels espectacles del festival

El Festival es farà entre el 3 i 4 de setembre al 
Monestir de Santa Maria de les Franqueses

 La Paeria de Balaguer 
presenta la segona edició 
del “Festival Llavors – Cul-
tura en creixement”, pels 
propers 3 i 4 de setembre 

el monestir cistercenc de 
Santa Maria de les Fran-
queses, amb la voluntat de 
crear un espai per a pro-
jectes escènics, de totes 

les disciplines artístiques,  
posant l’accent en la dan-
sa, la música i les arts del 
moviment, amb un deno-
minador comú: propostes 
professionals, emergents i 
d’artistes d’arreu dels Paï-
sos Catalans.
 Festival Llavors i Fira 
Tàrrega, han segellat un 
acord de col·laboració en 
matèria d’arts escèniques 
entre les dos capitals ur-
gellenques. Fruit d’aquesta 
col·laboració es podrà veu-
re a la companyia de dan-
sa Kernel Dance Theatre 
preestrenar el seu “Long” 
després d’uns dies de re-
sidència artística al Teatre 
de Balaguer, on treballaran 
en la fase final del procés 
de creació que culminarà 
una setmana després amb 
l’estrena a Fira Tàrrega.

El Centre Sant Domènec acull 
les classes d’estiu de Càritas
 A final de juny, es va 
donar el tret de sortida a 
l’Estiu a Càritas amb 20 
alumnes del Reforç Edu-
catiu, dividits en 2 grups 
de 10 (cicle mitjà de 3r i 
4t de primària i superior 
de 5è i 6è de primària).  
S’hi desenvolupen clas-
ses d’anglès, reforç de 
català, castellà i mate-

Classes de reforç a Càritas durant l’estiu

màtiques, així com ex-
cursions, jocs de pistes, 
jocs de pati, activitats 
d’aigua, pràctica d’es-
ports, piscina.
 Aquestes classes es 
durant a terme durant 
quatre setmanes del 28 
de juny al 23 de juliol, de 
dilluns a divendres en 
horari de 10h a 13h.

Presentació de la 2a edició del “Llavors. 
Cultura en creixement” pel setembre
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 El dia 8 de juliol es 
va presentar el Projecte 
Pati Obert a l’Escola Àn-
gel Guimerà al Centre 
Històric de Balaguer or-
ganitzat per la Paeria de 
Balaguer en el marc del 
Programa Treball als Bar-
ris 2020, projecte subven-
cionat pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya.
 L’objectiu general és 
optimitzar l’ús del pati 
escolar de l’Escola Àn-
gel Guimerà més enllà 
de l’horari escolar, du-
rant els mesos d’estiu, 
per donar resposta a la 
necessitat de més espais 
públics pròxims al joc, al 
lleure i  l’esport. Es bus-
ca oferir espais adequats 
de lleure, trobada i con-
vivència que facilitin la 
interrelació i convivència 
ciutadana en el Centre 
Històric de Balaguer.
 La data d’inici serà el 
proper divendres 16 de 
juliol i finalitzarà el 12 de 
setembre de 2021. Cada 

La Paeria ha presentat el
projecte de Pati Obert de
l’Escola Àngel Guimerà

setmana es realitzaran 
12h de Pati Obert, dis-
tribuïdes en el següents 
dies i horari: dimecres, 
divendres i diumenge de 
18:00h a 21:00h i el dis-
sabte de 10:00h a 13:00h. 
Els i les destinatàries de 
l’activitat del Pati Obert 
són nens i nenes de 8 a 
12 anys, i també estarà 
obert per a infants me-
nors de 8 anys sempre 
que vinguin acompa-
nyats dels seus pares/
mares o familiars, del 
barri, i de la resta de Ba-
laguer.
 Aquesta iniciativa 
compta amb dues per-
sones responsables i 
coordinadores del pro-
jecte qui s’encarregaran 
d’organitzar i dinamitzar 
diverses activitats espor-
tives, manualitats, jocs 
tradicionals, jocs d’ai-
gua, ball ... entre d’altres, 
així com també de la su-
pervisió del correcte ús i 
logística de l’espai. 

Ja s’ha iniciat el projecte JoVa a la ciutat 
de Balaguer amb 20 joves participants

 El passat dilluns va 
començar a Balaguer el 
projecte JoVa amb la parti-
cipació d’un total de 20 jo-

Joves participants al projecte JoVa

ves d’entre 12 i 17 anys que 
s’ocuparan de fer feines de 
manteniment i rehabilitació 
en escoles de la ciutat.

 Van començar pel col-
legi Gaspar de Portolà, amb 
la intenció de continuar 
cap a l’escola La Noguera. 
Els treballs consistiran en 
feines de pintura i millora 
d’espais del pati o de l’inte-
rior del centre.
 Enguany s’arriba a la 
desena edició del projecte 
Joves i Valors (JoVa), or-
ganitzat per l’Oficina Jove 
del Consell Comarcal de la 
Noguera, enguany amb 15 
municipis participants de la 
comarca de la Noguera.
 Un projecte amb el qual 
els joves aprenen a valorar i 
respectar els equipaments i 
zones de la seva ciutat.

Balaguer omple les nits d’estiu amb
diverses activitats per totes les edats

Primera edició dels Monòlegs

Presentació del projecte a l’Escola Àngel Guimerà

 La regidoria de joventut 
conjuntament amb la d’es-
ports organitzen diferents 
activitats per les nits d’estiu.
 La plaça del Teatre 
tornarà a ser l’espai  on els 
dimarts i dimecres de juliol 
i agost, tindran lloc les ja 
consolidades i esperades 
activitats de “Música i 
Tapes” i els “Monòlegs” que 
cada any tenen molt d’èxit. 
La Zumba es farà a la plaça 
del Morter, els dilluns.
 E n g u a n y  s ’ a m p l i a 
l’oferta d’activitats amb 
dues propostes noves, 
“Canallades” recomanada 
a infants de 3 a 8 anys on 
la màgia, els contes, les 

titelles i l’animació hi serà 
present. i “Vine a ballar”, 
que aposta per recuperar el 
ball, i amb la que oferirà al 

públic concerts de música 
però amb la intenció de que 
els participants s’animin a 
sortir a la pista a ballar.
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 Àger va acollir a finals 
de juny, ‘Embruix’, una 
jornada dedicada a les 
bruixes que va comptar 
amb una conferència, un 
col·loqui i un cercle de 
dones amb l’objectiu de 
convertir-se en un punt 
de trobada per promoure 
projectes d’investigació, 
sensibilització, formació 
i divulgació en matèria 
d’igualtat de gènere, pro-
moció i defensa dels drets 
de les dones, projectes 
que impulsin i visualitzin 
el paper de les dones i el 
feminisme a la història, la 
cultura i la societat.
 La jornada es desen-
volupà al conjunt monu-
mental de la Col·legiata 
de Sant Pere d’Àger. 
S’inicià amb la conferèn-
cia ‘Bruixes a Catalunya: 
el cas de la Noguera’, a 

Àger ha acollit una jornada
dedicada a les bruixes amb 
conferències a la Col·legiata

càrrec de Pau Castell, 
historiador i professor de 
la UB, especialitzat en la 
història de la cacera de 
bruixes. En acabar, va te-
nir lloc el col·loqui ‘Brui-
xa i gènere, recerques en 
perspectiva de gènere’, 
amb Núria Morelló, an-
tropòloga i historiadora 
dedicada a la recerca oral 
sobre bruixes a les Terres 
de Ponent, i també amb 
Ivet Eroles que oferirà 
la seva visió recollida al 
llibre ‘Dones al marge. 
Bruixes i altres històries 
d’estigma i oblit’.
 Els actes finalitzaren 
a la nit, amb el Cercle de 
Dones de Feminitat Alqu-
ímica amb Nefershu. Es 
tractà d’una activitat que 
proposa un ritual a través 
de la dansa, el cant, la 
música, entre altres.

Un moment de la Jornada

La festa major de la Ràpita dóna el tret 
de sortida a les festes de la comarca

 Els propers dies 16, 17 
i 18 de juliol, la Ràpita es-
tarà de festa major, sent el 
primer poble de la comarca 
que enceta el calendari de 
festes majors de la comar-
ca de la Noguera.
 L’any passat va ser un 
any dur que molts pobles 
no van poder celebrar la 
seva festa major d’estiu de-
gut a la pandèmia i els que 
ho van fer, ho van fer amb 
pocs actes i només pels 
mateixos veïns del poble. 
Enguany moltes de les fes-
tes majors no seran com 
anys enrera, però s’intenta-
rà fer actes, tot respectant 
les mesures de seguretat 
per al Covid.
 El programa de la fes-
ta major de la Ràpita acull 
activitats per a tots els pú-
blics. 
 Divendres la festa co-
mençarà amb un sopar de 
germanor, on els tiquets 
s’han de treure al bar. Se-
guit d’una actuació pel duet 
Menphis i a la matinada,  
The Referents.

La Ràpita

 Dissabte al matí de 
10.30 a 14.30 h hi haurà un 
parc inflable New Diver.  A 
la tarda animació infantil, 
1,2,3...21 La pares tu! i a la 
nit es podrà gaudir de l’ac-
tuació del grup de versions 
Contraband.
 Diumenge al migdia, es 
farà un vermut popular. A la 
tarda hi haurà animació in-
fantil Beatbox Circ d’Impro-
visto’s. Ball al vespre amb 
el Trio Cocktel i a les 23 h 
es podrà veure el castell de 
focs fi de festa.

PROGRAMA D’ACTES 
DE LA RÀPITA:

Divendres 16 de juliol
21.30 h Sopar de germanor.
22.30 h Actuació pel duet 
Menphis.
00.30 h Grup The Referents.

Dissabte 17 de juliol
10.30 h Parc inflable New 
Divers (fins a les 14.30 h).
18.30 h Animació infantil “1, 
2, 3... 21 la pares tu!”.
23 h Nit de versions a càrrec 
del grup Contraband.

Diumenge 18 de juliol
13 h Vermut popular
18 h Animació infantil Beat-
box, circ Improvisto’s.
20 h Trio Cocktel.
23 h Castell de focs fi de 
festa.

El grup The Referents actuarà divendres nit

La festa major de la 
Ràpita inicia el cicle de 
festes majors de la
comarca de la Noguera
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 L’Ajuntament de Mont-
gai, ha arranjat la teulada 
de l’edifici on es troba 
actualment l’Obrador 
del Sabó i la Cosmètica 
natural i que antigament 
era el consultori mèdic. 
 Aquest edifici acull 
actualment la seu de 
l’Obrador del Sabó i la 
Cosmètica Natural que 
agrupa saboneres de tot 
Catalunya on venen a fer 
els seus productes per 
després poder comerci-
alitzar-los. Les obres han 
consistit en renovar-la 
del tot, ja que començava 
a presentar algunes defi-
ciències.
 Amb aquesta millora 

L’Ajuntament de Montgai
restaura la teulada de l’edifici 
de l’Obrador  del Sabó

de la teulada de l’edifici 
s’aconseguirà un millor 
aïllament tèrmic. S’han  
substituït les teules per 
planxes aïllants (anome-
nat sandwich) amb imita-
ció de la teula clàssica. 
 L’edifici consta de bai-
xos on s’ubica l’Obrador  
del Sabó i 2 pisos que ac-
tualment funcionen com 
habitatge social del mu-
nicipi, els dos estan ocu-
pats amb famílies que vi-
uen a la població, dins el 
programa que té encetat 
l’Ajuntament de Montgai 
de Cases Buides.
 El cost ha estat de 
9.809,35 € amb fons mu-
nicipals.

Teulada restaurada

Casal d’estiu per als infants i camp de 
treball per a joves a Àger aquest estiu

Sessió de body balance a la Col·legiata

 L’Ajuntament d’Àger 
ja ha donat inici a les dife-
rents activitats que progra-
ma durant l’estiu. Per als 
més menuts del municipi, 
s’ha posat en marxa un 
casal d’estiu per a infants 
que s’allargarà durant tot el 
més de juliol, i que se suma 
a la bibliopiscina, una inici-
ativa de la biblioteca muni-
cipal per apropar la lectura 
als nens i nenes del poble 
durant el període de vacan-
ces. Per al jovent, a més a 
més, es posarà en marxa un 
camp de treball per millorar 
espais del municipi.
 El casal d’estiu per a in-
fants, que es va inaugurar 
el passat 5 de juliol i clourà 
el pròxim dia 30, compta 
amb activitats per als més 
menuts que van des de 
jocs, esports i manualitats 
fins a propostes que es du-
ran a terme a les piscines 
municipals i excursions pel 
territori.
 D’altra banda, per als 

joves d’entre 12 i 17 anys, 
aquest estiu torna ‘El jova’, 
el camp de treball volun-
tari per millorar espais del 
poble, que proposa múlti-
ples activitats com plan-
tades d’arbres, pintades 
de murals i de passos de 
zebra, entre altres. Les ins-
cripcions per participar en 
aquesta activitat es poden 
fer a partir del 12 de juliol a 
través del correu electrònic 

visitescultura@ager.cat, 
i el camp de treball tindrà 
lloc del 19 de juliol al 10 
d’agost.
 A més a més, a partir 
del 13 de juliol, el conjunt 
monumental de la Col-
legiata de Sant Pere tam-
bé serà la seu de diferents 
sessions de body balance a 
càrrec del grup Àger Espor-
tiu Montsec, una associa-
ció esport.

Térmens inaugura la primera passejada 
poètica musical en família

 L’ajuntament de Tér-
mens proposa una passe-
jada poètica musical en 
família per l’univers fasci-

Inauguració de la passejada

nant de les primeres sensa-
cions, dels primers desco-
briments, de les primeres 
paraules de la natura i del 

món que ens envolta. I ho 
fa amb la creació d’un iti-
nerari format per 21 plafons 
distribuïts pel poble en els 
quals s’hi podran descobrir 
33 poemes de l’escriptor 
Ramon Besora, il·lustrats, 
musicats, cantats o recitats 
per diversos professionals 
d’arreu del país i també 
pels alumnes de l’escola La 
Concepció de Barcelona i 
de l’escola Alfred Potrony 
de Térmens. Durant la pas-
sejada es poden escoltar 
els poemes, cantats o re-
citats, a través dels codis 
QR inclosos en els plafons, 
adaptats per a les persones 
amb discapacitat visual.
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Presentació del llibre de Marta Pontnou 
“Sexe ficció” al Consell Comarcal

 Divendres 9 de juliol, 
Marta Pontnou va presen-
tar a la Noguera el seu llibre 
“SEXE FICCIÓ. Manual per 

Acte de presentació

a pubilles del segle XXI”, 
que recull els articles que 
ha publicat al diari digital 
de cultura Núvol durant l’úl-

tim any. Amb aquests tex-
tos àcids i divertits l’autora 
desmunta els estereotips, 
les pors i els complexos de 
les pubilles del segle XXI.  
 L’acte s’inclou dins de 
la campanya “8 de Març, 8 
mesos”, del Servei d’Infor-
mació i Atenció a les Dones 
del Consell Comarcal de la 
Noguera, que consisteix a 
programar a partir del dia 8 
de Març, Dia Internacional 
de la Dona, i durant 8 me-
sos, una activitat cada mes 
per fer sentir la reivindica-
ció dels drets de les dones 
més enllà del 8 de març, 
amb l’assistència d‘una 
trentena de persones.

Finalitza el contracte de pràctiques de 
Garantia Juvenil del Consell Comarcal

Trobada Final del Conveni de Garantia Juvenil

 El Consell Comarcal 
de la Noguera s’ha adhe-
rit un any més al progra-
ma de pràctiques per a 
joves de Garantia Juvenil, 
que en aquesta edició ha 
consistit en un únic con-
tracte de 6 mesos que ara 
acaba. Aquest programa 
ha estat subvencionat pel 
Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC), i cofinançat 
pel Fons Social Europeu 
2014-2020, dins la Iniciati-
va d’Ocupació Juvenil que 
du el lema “El Fons Social 
Europeu inverteix en el teu 
futur”.
 El contracte en pràcti-
ques va adreçat a perso-
nes menors de 30 anys, 
beneficiàries del Progra-
ma de Garantia Juvenil a 
Catalunya, inscrites com a 
demandants d’ocupació no 
ocupades al Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya 
(DONO) i en possessió 
d’un títol universitari o de 
formació professional de 

grau mitjà o superior o al-
tre títol oficialment recone-
gut com a equivalent, o un 
certificat de professionali-
tat.
 L’experiència ha es-
tat molt positiva tant per 
part del Consell Comarcal 
com per part del jove en 
pràctiques que ha pogut 
desenvolupar una primera 
experiència laboral en la 
temàtica pròpia de la seva 

titulació, i ha adquirit no-
ves aptituds i competèn-
cies per millorar la seva 
ocupabilitat i afavorir la 
incorporació al mercat la-
boral.
 L’atur juvenil presenta uns 
percentatges molt elevats i 
per aquest motiu les inicia-
tives que permeten millorar 
l’ocupabilitat del jovent i afa-
voreixen la seva incorporació 
al mercat laboral.

 El 22 de juliol es durà 
a terme una jornada 
presencial sota el títol: 
“Eines per trobar soluci-
ons i pensar diferent” a 
càrrec d’Eduard Ramos, 
coach certificat per la 
ICF. La sessió serà par-
ticipativa per tal de po-
sar en pràctica les eines 
d’innovació exposades 
pel ponent.
 La finalitat d’aques-
ta jornada és posar en 
valor la xarxa de dones 
empresàries del territori, 
impulsar la cooperació i 
les sinèrgies entre elles, 
dotar-les d’eines útils 
per al seu dia a dia com 
a emprenedores i, per úl-
tim, que formin part del 
procés participatiu en 
les temàtiques a treba-
llar així com identificar 
necessitats i idear solu-

El Consorci Noguera Segrià 
Nord impulsa la xarxa de
dones emprenedores

cions conjuntes.
 La jornada es realit-
zarà al CEI de Balaguer, 
espai de coworking pú-
blic que forma part del 
projecte Cowocat Rural, 
i està dirigida a totes les 
dones emprenedores in-
teressades en aquesta 
temàtica. La durada de 
la sessió serà de 9.00 h 
a 13.00 h. Les inscripci-
ons es poden realitzar 
a través de www.no-
guerasegrianord.cat a 
l’apartat de “Jornada de 
Dones Emprenedores” i 
es gratuïta. S’emmarca 
dins el projecte de coo-
peració Start Up Rural. 
El projecte està finançat 
pel Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural i pel Fons 
Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural.

Cartell de la jornada
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I som on som
Vicenç Quinquilla Oró
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Durant tots aquests 
anys, des del 2017, hem 
hagut d’anar sentint i lle-
gint que els presos polí-
tics són polítics presos, 
els exiliats són fugats, 
consellers malversadors, 
CDR’s terroristes, que 
dividim la societat cata-
lana, colpistes, lazis, na-
zis i tot ressonant de fons 
encara el “a por ellos, 
oeee”.
 Aquesta setmana s’ha 

aprovat per una gran ma-
joria l’informe del Consell 
d’Europa sobre el judici 
del procés. El revés que 
dóna a Espanya és anto-
lògic, posant-la al mateix 
nivell de Turquia. Era pre-
visible, a l’espera de la 
resolució del TEDH on tot 
apunta que la clatellada, 
llavors, serà important. I 
ja en portem unes quan-
tes: Alemanya, Bèlgica, 
Suïssa, Escòcia, NU, AI.

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.

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

Indesinenter
Capricis

Tornem a casa,
farcits de provisions,
de coses necessàries
i moltes que no ho són.
De trampes de les marques, 
que aviven el desig, 
que ens guanyen la partida
quan ja estem proveïts.

Tenim massa de tot,
però sense la màgia
de les coses d’abans,
aquella que tenia 
anar a collir cireres
de les branques de l’arbre,
el dia senyalat.

Tenim massa de tot
però sense la màgia, 
aquella que no tenen
la coca de samfaina,
la síndria i el meló,
comprats adesiara,
perquè diuen que és bo.

Sobre la sexualitat
Francesc Cucurull i Torra
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Un problema tan im-
portant com la política, 
la religió, els tres pilars 
de la societat en aquets 
moments: tots estan fa-
llant.
 Per continuar obrint 
o en secret, l’impuls bio-
lògic a Amèrica o França 
o a les universitats que 
diuen els joves, això és 
cosa vostra.
 Els joves no són ma-
durs perquè tu. Són jo-
ves i les seves ments no 
són actives, sensibles i 
intel·ligents i s’enfron-
ten a aquest problema.
 Aquest lloc, encara 
que ho facin en secret, 
és perjudicial; l’autori-
tari et diu que això està 
malament, això és au-
toritat, ets tu qui crea 
el problema. Has de ser 
conscient i has de saber 
que no pots fer certes 
coses.
 L’instint biològic 

existeix en tota aquesta 
emoció que presumeix 
d’exhibir l’ésser. Aquí 
se’ls ensenyar a influir 
en la conformitat per en-
tendre les seves ments i 
la intel·ligència que Déu 
està en el sexe; d’Ell vi-
vim, som diferents però 
compatibles i necessaris 
però sempre amb unió, 
lleialtat, amor, compren-
sió mútua i respecte.
 Quan som joves, te-
nim els nostres plaers, 
ens casem, seguim amb 
lo nostre, anem a enca-
rar els que val la pena 
viure, creixent amb con-
viccions i no deixar-se 
emportar pels altres, sa-
ber dir NO.
 El llibre del desig, 
cosa absurda, perquè el 
desig s’ha d’entendre, 
no destruir-se o us des-
truireu la vostra vida. 
Crec que val la pena de 
reflexionar i tenir disci-

 I ara ve el president 
Pedro Sánchez, en un 
acte propagandista, ci-
tant sense tenir ni idea al 
gran Miquel Martí i Pol, 
anunciant la concessió 
dels indults, oh!, casu-
alitat, el mateix dia que 
surt l’informe del Consell 
d’Europa en un intent 
de blanquejar la imatge 
d’Espanya, deixant anar 
molles de pa al Liceu tot 
dient “tites, tites”. Doncs 
no, els indults no són la 
solució. Evidentment que 
es vol que els presos i exi-
liats siguin lliures, però 
donar-nos engrunes per-
què estiguem contents i 

callats, ja fa massa anys 
que hem après la lliçó. 
Portem més de 3.000 re-
presaliats i concedir 9 
indults no és suficient. 
Per això es demana l’am-
nistia i autodetermina-
ció. Posar urnes mai pot 
ser un delicte, i si ho és, 
aquest país no es pot ano-
menar democràtic.
 Espanya disposa de 
tota la força per intentar 
callar-nos. Poders polí-
tics, judicials, policials, 
financers, altaveus me-
diàtics, claveguerams, 
fent-los anar com més els 
convé. Se m’escapa una 
rialla cada cop que sento 

la frase “separació de po-
ders” i “democràcia con-
solidada”. I resulta que 
ara, des d’Europa, els hi 
estiren les orelles i els fan 
veure les vergonyes. El 
problema és que no en te-
nen de vergonya. Ells se-
guiran el seu camí, tirant 
pel dret amb totes les se-
ves armes. Nosaltres sols 
disposem de la nostra 
veu, la nostra determina-
ció i els nostres braços al-
çats. I cada cop hi ha més 
veus, més determinants i 
més mans tocant el cel.
 “I som on som... que 
tot està per fer i tot és 
possible”.

plina, meditar amb de-
teniment sobre aquest 
assumpte.
 L’amor pertany a la 
intel·ligència; el verita-
ble amor dura sempre, 
quan més el neces-
sitem, és quan som 
vells, aquella compa-
nyia que ens entén, 
que ens comprèn.
 El país que no con-
trola aquest assump-
te, no progressa. Ja fa 
anys que aquest sis-
tema es va carregant 
molt jovent a qui ha 
dotat d’intel·ligència 
però no de formació. 
Crec que la culpa és 
nostra de no preveure 
aquest desastre i de 
no combatre aquesta 
lacra que ens perjudi-
ca a tots. Ens juguem 
el pervindre i tindrem 
una generació perdu-
da. A veure si reaccio-
nem i entre tots hi po-
sem remei per fer a un 
jovent amb pervindre.

-------------------------------------
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 La Mitja Marató de 
Balaguer arribarà en-
guany a la seva 33ena 
edició amb una època de 
l’any ben diferent a la que 
ens té acostumats, ja què 
del mes de febrer que es-
tava marcat el calendari, 
passarà a celebrar-se al 
26 de setembre.
 La cursa que està or-
ganitzada pel club local 
CE Runner’s Balaguer, 
donarà el tret de sortida 
desde la Plaça Merca-
dal de la ciutat amb tres  
curses, tres distàncies 
diferents: 5k, 10k i la Mit-
ja Marató.
 Les inscripcions es-
tan obertes des del 15 de 
juliol a un preu reduït. Es 
podran realitzar les ins-
cripcions pel portal de 
l’organització www.run-
ners.cat i l’empresa que 

La 33a Mitja Marató que es 
celebrarà el 26 de setembre 
ja ha obert inscripcions

cronometrarà la cursa 
www.iter5.cat
 Les restriccions pro-
duïdes per la pandèmia 
del Covid 19 ha fet anu-
lar i modificar les dates 
de moltes curses arreu 
de Catalunya entre elles 
La Mitja de Balaguer.
 Balaguer per primer 
cop, podrà gaudir d’un 
circuit homologat per la 
Federació Catalana d’At-
letisme.
 Tècnics de la Federa-
ció ja han certificat el cir-
cuit després de realitzar 
els treballs de mesures 
durant el passat mes de 
juny. D’aquesta manera, 
el circuit de 21.097 me-
tres farà que es puguin 
aconseguir marques ofi-
cials i Balaguer podrà 
ser seu de campionats 
federats.

El pescador balaguerí Marc Adsuar
queda 12è en el Campionat d’Espanya
 El pescador balaguerí 
de 30 anys, Marc Adsuar 
ha quedat en 12a posició 
de 144 pescadors, al cam-
pionat d’Espanya de pesca 
a mosca en categoria abso-
luta, celebrat del 18 al 20 de 
juny al río Orbigo a la locali-
tat de Santa Marina del Rey 
(León). Aquesta posició, li 
permet ascendir a la cate-
goria d’alta competició na-
cional, estant dins un grup 
reduït de  pescadors que 
podrà ser seleccionable 
per els propers campionats 
mundials o europeus.
 D’altra banda, el pas-
sat 3 i 4 de juliol a la Seu 
d’Urgell, al riu Segre, es va 

realitzar la segona fase del 
campionat de Catalunya 
on el Marc Adsuar va que-
dar en primera posició. Ara 

el proper campionat serà la 
fase final de Catalunya que 
es celebrarà a el Pont de 
Suert a principis d’octubre 

Arnau Pifarré del CEN Balaguer, campió 
de Catalunya Infantil en 200 esquena

Arnau Pifarré

Foto d’arxiu de la Mitja Marató a Balaguer

 Arnau Pifarré es va pro-
clamar a principis de juliol, 
campió de Catalunya In-
fantil en la prova de 200 
esquena amb un temps de 
2:13,81 rebaixant la seva 
millor marca personat.
 A part, Pifarré també 
ha aconseguit la medalla 
d’or durant el mateix cam-
pionat, que va iniciar-se el 
passat dijous dia 1 i s’allar-
gà fins el 4 de juliol a la 
Piscina Sylvia Fontana de 
Tarragona.

Marc Adsuar
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 Balaguer va celebrar 
la 32 Nit de l’Esport el 
passat divendres 9 de ju-
liol al patí de les . Una ac-
tivitat que es du a terme 
cada any i que serveix per 
retre un reconeixement 
als millors esportistes de 
l’any i també als clubs de 
la ciutat, per posar en va-
lor l’èxit esportiu assolit 
durant la present tempo-
rada en que s’ha pogut 
tornar a competir.
 Enguany homenat-
jats, han estat: El EFS BLG 
Comtat d’Urgell – 1r equip 
i filial. El Club Futbol Sala 
Balaguer Vedruna Benja-
mí “A”. Club de Futbol Ba-
laguer, primer equip. Club 
Tennis Balaguer, Unai 
Bernardino i l’Equip pàdel 
femení B. El CE Pedala.
cat Balaguer, Núria Co-
dina, Gerard Hernández, 
Claudia Martínez. El Cen-

Balaguer ha celebrat la 32a Nit 
de l’Esport, un reconeixement 
als millors esportistes de l’any

tre Excursionista Bala-
guer, Laura Castellarnau. 
El CE Natació Balaguer, 
Aina Torrubiano, David 
Pedrós, Alba Farré, David 
Galan, Aurembiaix Pifar-
ré, Arnau Pifarré i Lluís 
Pijuan. El Club Bàsquet 
Balaguer, reconeixement 
al president Toni Salut. El 
Club Esportiu Natació Ba-
laguer, reconeixement al 
seu president Joan Suñé. 
Club Tennis Balaguer, re-
coneixement al seu presi-
dent Josep Ma Segovia.
 L’acte va comptar 
amb la presència dels di-
putats Jordi Verdú i Eloi 
Bergós, acompanyats 
de Jordi Ignasi Vidal, 
paer en cap de Balaguer; 
Gemma Vilarasau, paera 
d’Esports de la paeria de 
Balaguer; Albert Marvà, 
tècnic d’Esports de la Pa-
eria de Balaguer.

Balaguer Ciutat del Bàsquet Català, ha 
sigut seu del  Circuit 3x3 FCBQ

 La 4a parada del Circuit 
3×3 FCBQ ‘21 s’ha celebrat 
aquest diumenge 11 de juli-
ol a Balaguer dins els actes 

La plaça Mercadal un dels dos llocs habilitats

com a Ciutat del Bàsquet 
Català 2020-21.
 S’han habilitant fins a 6 
pistes de bàsquet diferents, 

4 a la Plaça del Mercadal i 2 
a la plaça Comtes d’Urgell.
 Organitzada per la Fede-
ració Catalana de Basquet-
bol (FCBQ) i la Representa-
ció Territorial de Lleida de 
l’FCBQ, juntament amb el 
Club Bàsquet Balaguer i la 
Paeria de Balaguer, aques-
ta jornada ha comptat tam-
bé amb la col·laboració de 
Mundo Deportivo i Esport3.
 El Circuit 3×3 FCBQ és 
un projecte obert a tothom 
amb l’objectiu de potenciar, 
promocionar i consolidar el 
3×3 com a modalitat forma-
tiva, educativa, lúdica, com-
petitiva i integradora del bàs-
quet, per a totes les edats.

Bona participació en la primera edició de 
la Travessia Most Wanted

Podis femení de 4,5 km

Foto de l’acte

 El passat 3 de Juliol, 
es va celebrar la primera 
edició de la Travessia Most 
Wanted organitzada pel 
CEN Balaguer i la Paeria de 
Balaguer, amb la participa-
ció de 70 nedadors/es.
 Aquesta travessia ne-
dant, va tenir dos propos-
tes dins del mateix recorre-
gut: la 4.5 km amb sortida a 
Santa Linya i la 15 km amb 
sortida Àger i totes dues 
amb arribada al mateix 
punt a Vilanova de la Sal. 
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Anuncis breus classificats
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 
professional. Con-
tactar amb: Gemma 
Sidró (681222409) o 
mail: gemma.sidro@
nnespana.com
-----------------------------------
NATIVA OFEREIX clas-
ses de conversa en an-
glès. Possibilitat de fer 
grups reduïts o classes 
individuals. Informa’t 
i demana l’horari que 
et vagi més bé. Raó: 
650422582.
------------------------------------

REPASSOS d’anglès. 
Cursos Primària, ESO 
i Batxillerat. Raó: 
698383277. 
-----------------------------------
FISIOTERAPEUTA Y 
quiromasajista titula-
da, ofrece técnicas de 
masaje de todo el cuer-
po en camilla. Consulta 
particular en Balaguer. 
Razón: 631657319.
-------------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
LLOGUER LOCAL CO-
MERCIAL al c/ Girona, 
de 32 m2. Amb 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.
------------------------------------

VARIS
----------------------------------- 
COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes, rellotges de totes 
les marques, àlbums de 
cromos, postals, fotos 
antigues, còmics, llibres 
antics, programes de 
cine, plomes estilogrà-
fiques, nines Nancy, 
escalextric, coberteries 
de plata, programes de 
cine, joies d’or i antigui-
tats. Raó: 676803205.
-----------------------------------

VENC CÀMERA Sony 
model Alpha 3000, mi-
rorless. Objectius (SEL 
18-55 i 55-210). Motxilla 
marca Hama. Preu: 
320 €. Raó: 620817088.
-----------------------------------
ES BUSCA pàrking al 
carrer Barcelona, per 
llogar. Per cotxe gran. 
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 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 22 de juliol                   a les 8 de la tarda del 29 de juliol ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 29 de juliol                   a les 8 de la tarda del 5 d’agost 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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