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En Portada
L’Harpia a Balaguer

 Els dies 17, 18 i 19 de setembre la ciutat de 
Balaguer reviurà els seu passat medieval celebrant 
l’Harpia, que enguany no ha reduït actes, sinó que 
s’ha adaptat  a la normativa sanitària.
 Una de les novetats d’enguany és que el mer-
cat setmanal es traslladarà a la part nova per tal 
de poder ubicar les parades medievals al mig del 
Mercadal deixant lliures els carrers comercials del 
centre històric on només hi pararan els comerços 
que ho desitgin per evitar aglomeracions.
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#Les gorres i les samarretes pel “Posa’t la gorra” ja estan a la venta
Des del passat 7 de setembre, ja es poden comprar al Casal Lapallavacara les gorres i samarretes per l’edició 
d’enguany del Posa’t la Gorra 2021. En breu també es podran comprar a les oficines de la Regidoria d’Esports

# Balaguer celebra la segona caminada solidaria contra el càncer el dia 3 d’octubre
Es farà un recorregut, d’aproximadament uns 10 kilòmetres, per les Franqueses passant pel camí de bultra

>>BALAGUER
# L’Harpia els propers dies 17, 18 i 19 de setembre a Balaguer

Una de les novetats d’enguany és que el mercat setmanal es traslladarà 
a la part nova per poder ubicar les parades medievals al Mercadal  

# De l’1 al 12 d’octubre es viurà la 1a edició del Forma a Balaguer
Es viuran diferents espais d’art contemporani pels carrers de la ciutat

# Més de 160 joves participen en la 10a edició del JoVa 
El projecte d’aquest any ha recuperat les xifres de participació dels 
anys anteriors a la crisi sanitària de la Covid-19 

# El Parc Astronòmic del Montsec rep el premi Starlight 2020
El premi ha estat en la categoria d’Educació i Difusió de l’Astrono-
mia, atorgat per la Fundació Starlight

# La piscina coberta comença temporada amb cursos i activitats
Aquest dilluns 13 de setembre començava una nova temporada de 
bany a la piscina coberta de Balaguer

# El nedador Arnau Pifarré rep una beca al Centre d’Alt Rendiment
El passat 1 de setembre, va iniciar els seus entrenaments i estudis 
diaris al CAR de Sant Cugat

# Montgai inaugura un màstil per onejar la senyera a la plaça 11 de setembre
El passat 11 de setembre, en motiu de la Diada, l’Ajuntament de Montgai va inaugurar un màstil situat a la 
plaça 11 de setembre, que ha estat rehabilitada i ampliada

# Térmens ha presentat l’obra guanyadora de la segona edició del Premi Il·lustrat
L’obra “En Gafarró estrena barret”,  d’Anna Font García, ha estat la guanyadora de la segona edició del 
Premi Àlbum Il·lustrat Vila de Térmens

>>ESPORTS
# Un grafitti en record de Kobe Bryant a la pista exterior de l’ avinguda Països Catalans

El grafitti és obra de l’artista lleidatà Llukutter, membre del col·lectiu ‘Creativitats Urbanes’, i representa la 
figura de Kobe Bryant, en un homenatge a aquest jugador, un dels referents del bàsquet a nivell mundial

# Era mitja Marató de Balaguer el proper 26 de setembre amb sortida des de la Plaça Mercadal
Runners.cat ja ha rebut el Certificat oficial de la federació i la cursa ja es troba al calendari oficial

>>COMARCA
# Os de Balaguer construeix un pàrking d’autocaravanes 

Inicialment hi haurà espai per a quatre autocaravanes, amb la possi-
bilitat d’ampliar l’espai en funció de si la demanda augmenta

# Una nova edició de Les Peülles el proper 3 d’octubre
Es farà la sortida des del poble de Santalinya a partir de les 8.30h



4 >> B A L A G U E R

Una Harpia adaptada a la normativa de 
seguretat els propers dies 17, 18 i 19
 Els dies 17, 18 i 19 de 
setembre la ciutat de Bala-
guer reviurà els seu passat 
medieval celebrant l’Harpia, 
que enguany no ha reduït 
actes, sinó que s’ha adaptat  
a la normativa sanitària.
 Una de les novetats 
d’enguany és que el mercat 
setmanal es traslladarà a la 
part nova per tal de poder 
ubicar les parades medi-
evals al mig del Mercadal 
deixant lliures els carrers 
comercials del centre histò-
ric on només hi pararan els 
comerços que ho desitgin 
per evitar aglomeracions.
 Hi haurà espectacles, 
actuacions infantils en l’es-
pai adaptat per aquesta 
franja d’edat a la plaça dels 
Comtes d’Urgell i també 
l’espai gastronòmic amb 
interessants actuacions, 
tant de nit com de migdia, 
per tal d’aprofitar l’hora 
del vermut:  actuacions 
de grups com la Torna, el 
divendres per la nit, K son-
ronda, el dissabte al vespre 
i el grup Julivert i Corrandes 
són corrandes els migdies 
de dissabte i diumenge. 
 També hi haurà visites 
a diferents espais arquitec-
tònics de la ciutat com al 
Palauet de la Muralla o la 
casa del Miracle ubicades 

al carrer del Miracle. 
 Una altra de les nove-
tats d’enguany serà l’acti-
vitat Tapegem... per Bala-
guer! Una iniciativa on hi 
participaran una vintena 
de bars i restaurants de 
la ciutat, que prepararan 
des del dijous fins al diu-
menge, una tapa o un plat 
d’origen medieval per tal 
d’assaborir aquest gust per 
tota la ciutat i convertir-la 
en una experiència gastro-
nòmica arreu de la ciutat. 
Es tracta d’anar tastant les 
diferents propostes que 

ens oferiran els 20 establi-
ments gastronòmics que hi 
participen, alguns d’ells ho 
faran dins l’espai gastro-
nòmic les Tavernes, al mig 
del Mercadal, els tres dies 
de la Festa.
 També un any més tin-
drà lloc la Jornada d’estu-
dis Rei Pere el Cerimoniós 
que enguany celebra la 
3ra edició amb un interes-
sant programa de ponents 
i participants que parlaran 
sobre la Repressió política 
a l’Antic Règim, a la sala 
d’actes de la Paeria. 
 Una visita guiada a la 
Balaguer Medieval, a càr-
rec de Viu l’Oest guiatges 
i unes xerrades sota el títol 
Història sota els porxos, a 
la porxada sud del Merca-
dal clouran aquesta edició. 
 També enguany els 
tècnics del Museu de la 
Noguera juntament amb 
els comerciants del cen-
tre històric han organitzat 
“el Joc de l’Harpieta, el 
museu surt a passeig” un 
joc infantil adreçat a aque-
lles famílies que vulguin 
descobrir pels aparadors 
dels comerços del centre 
històric diferents peces i 
patrimoni del Museu de la 
Noguera. 

Presentació de l’Harpia 2021

Harpia, una edició anterior

 Balaguer viurà de l’1 
al 22 d’octubre, la primera 
edició del Forma. Espais 
d ’ar t  contemporani . 
Un esdeveniment per 
a la creació, la difusió 
i la promoció de l’art 
contemporani que tindrà 
lloc en carrers, places i 
els espais patrimonials 
de la ciutat.
 El Forma tindrà 3 
categories, una dedicada 
als projectes individuals, 
adreçada a  ar t is tes 
visuals;  una segona 
part de performances i 
actuacions i una tercera 
de projectes comunitaris.
 Per aquesta primera 
edició es van rebre un 
total de 48 projectes, 
d’artistes nacionals i 
internacionals, dels quals 
el jurat en va seleccionar 
10. Cada edició tindrà un 
padrí diferent per ajudar 
a donar més visibilitat 
a l’esdeveniment, una 
acció que ja es fa a 
l’Encontats.

De l’1 al 22 d’octubre Balaguer  
viurà la 1a edició del certamen 
Forma pels carrers de la ciutat

Cartell del Forma

 El Forma pretén que 
la ciutat esdevingui un 
museu temporal, en el 
qual la ciutadania pugui 
repensar i redescobrir 
tant l’espai públic com 
els espais patrimonials. 
Així doncs, durant el mes 
d’octubre els carrers, 
les places i els espais 
patrimonials de la ciutat 
de Balaguer esdevindran 
e s p a i s  d ’ a r t ,  d e 
p e n s a m e n t ,  d e 
descoberta i de crítica.
  A part de les diferents 
actuacions, hi haurà una 
programació d’activitats 
paral·leles, entre les 
quals hi haurà xerrades 
i taules rodones amb 
actors del sector.

El Forma compta amb 
la col·laboració de la 
Fundació Marguerida 
de Montferrato i de la 
Fundació Sorigué

Es pot llogar vestuari (adult i infants) del dilluns al 
dissabte 18, en un local ubicat a la Plaça Mercadal

També hi ha el segon concurs de Fotografia
Instagram Harpia Balaguer Medieval, les bases es 
poden consultar al web harpia.balaguer.cat
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 El setembre ha arran-
cat a la ciutat de Bala-
guer amb nombrosos ac-
tes en motiu de la Ciutat 
del Bàsquet Català.
 Un curs de formació 
de nivell 0 desenvolupat 
exclusivament a les seus 
de Balaguer i Barcelona, 
i amb nombrosa partici-
pació de jugadors/es del 
C.B.Balaguer, una mane-
ra  d’afavorir la formació 
dels joves tècnics del 
club.
 A part, el dia 11 de se-
tembre es va fer un emo-
tiu homenatge al pavelló 
1r d’Octubre, a una figura 
important del bàsquet a 
la nostra ciutat. Un ho-
menatge en memòria de 
Josep Sabanés, referent 
del Club Bàsquet Bala-
guer, que va fundar el 

Un setembre ple d’activitats 
en motiu de l’any de Balaguer 
ciutat del Bàsquet català

Club Bàsquet Balaguer 
i també va fer una gran 
promoció del bàsquet fe-
mení, com a entrenador 
de grups que van aconse-
guir fites importants. La 
jornada va comptar amb 
un partit de jugadores ve-
teranes que havien tingut 
vinculació tant amb el 
bàsquet local com amb 
el Josep; acompanyat a 
posteriori per un trian-
gular entre els equips 
veterans del Futbol Club 
Barcelona els veterans 
del Club Joventut de Ba-
dalona i un equip de vete-
rans de Balaguer.
 També s’ha fet un 
grafitti en record al ju-
gador de bàsquet Kobe 
Bryant a la pista exterior 
de l’Avinguda Països Ca-
talans.

Les gorres i les samarretes pel Posa’t la 
Gorra d’enguany ja són a la venta

 Des del passat 7 de se-
tembre, ja es poden com-
prar al Casal Lapallavacara 
les gorres i samarretes per 

Ja es poden trobar al Casal Lapallavacara

l’edició d’enguany del Posa’t 
la Gorra 2021. Es tracta de la 
mateixa gorra i samarreta 
de l’any passat, ja que no es 

va poder celebrar la festa a 
causa de la pandèmia.
 En breu també es po-
dran comprar a les oficines 
de la Regidoria d’Esports. El 
preu són 10 euros.
 Enguany està previst 
que es pugui celebrar la 
festa solidària pel càncer 
infantil el proper diumenge 
10 d’octubre. L’edició d’en-
guany, a banda de recaptar 
fons pels nens amb càncer, 
vol ser també un homenat-
ge als sectors afectats per 
la pandèmia.
 La programació s’està 
acabant d’organitzar en 
funció sempre de les mesu-
res sanitàries.

Balaguer celebra la segona caminada 
solidària contra el càncer el 3 d’octubre

Cartell de la segona caminada contra el càncer a Balaguer

Participants als actes

 L’AECC-Catalunya con-
tra el càncer a Balaguer 
celebra el pròxim 3 d’oc-
tubre la segona caminada 
solidària AECC en Marxa. 
L’esdeveniment s’iniciarà 
a les 10h del matí des de 
la plaça del Morter. Es farà 
un recorregut, d’aproxima-
dament uns 10 kilòmetres, 
per les Franqueses passant 
pel camí de bultra.
 Les inscripcions es 
poden fer a través de 
l’aplicació Rock the Sport 
(https://inscripcionesen-
marcha.aecc.es/es/evento/
ii-caminada-contra-el-can-
cer-a-balaguer). També es 
podran realitzar presenci-
alment del 20 de setembre 
a l’octubre de dilluns a di-
vendres a la Lapallavacara; 
els dies 25 de setembre i el 
2 d’octubre al Mercat de la 
Plaça Mercadal; i el mateix 
dia de la caminada a partir 
de les 8.30h al punt de sor-
tida.
 El preu serà de 10 eu-

ros per als adults i 5 per 
als menors fins a 10 anys. 
Amb la inscripció es dona-
rà suport a la lluita contra 
el càncer, a més d’obtenir 
un Welcome pack i gau-
dir de l’esport popular. 
 L’entitat de referència 
en la lluita contra el càncer 
des de fa 68 anys. L’AECC 
Lleida, gestiona els seus 
propis recursos destinats 
a programes i ajudes que 
destinen íntegrament al 

seu àmbit d’actuació. L’as-
sociació ofereix a pacients 
de càncer i familiars, que 
van des de atenció psi-
cològica, atenció social, 
orientació medicosanità-
ria, servei de voluntariat i 
fisioteràpia, tallers d’auto-
cures, accions formatives, 
orientació i suport i recer-
ca, a les diferents activitats 
i conferències de prevenció 
del càncer i foment d’hà-
bits saludables. 
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Obres de construcció del nou pàrking

Per tal de controlar els accessos el mercat medieval 
quedarà centralitzat a la Plaça Mercadal

 Durant el passat mes 
d’agost es van posar en 
marxa les obres per cons-
truir un pàrking d’autoca-
ravanes a Os de Balaguer. 

Des de fa temps, el muni-
cipi rep la visita de turis-
tes que es desplacen amb 
aquest mitjà de transport 
i l’ajuntament ha decidit 

donar servei als turistes i 
construir un pàking. L’es-
pai adjudicat  està situat a 
la zona del camp de futbol, 
al costat de la Pista Polies-
portiva.
 L’ajuntament d’Os as-
sumirà el cost total de la 
construcció del pàrquing, 
el qual comptarà amb 
servei de llum, també per 
aigua corrent i una zona 
d’abocament de residus.
 Inicialment hi haurà es-
pai per a quatre autocara-
vanes, amb la possibilitat 
d’ampliar l’espai en funció 
de si la demanda augmen-
ta.
 L’Ajuntament d’Os de 
Balaguer creu que això aju-
darà a potenciar el turisme 
al municipi i donar cabuda 
a més visitants.

Os de Balaguer, Camarasa i
Penelles protagonistes del
programa Aire lliure de Tv3

 Tv3 va emetre el pas-
sat diumenge 12 de se-
tembre, el segon capítol 
d’“Aire lliure”, amb Judit 
Mascó, recorrent paisat-
ges de les terres de Llei-
da acompanyada per la 
cantant Beth Rodergas i 
l’actor Santi Millán.
 En aquest capítol, 
l’equip del programa ha 
visitat les terres de Llei-
da en diferents èpoques 
de l’any: va esquiar en 
ple hivern amb la can-
tant Beth Rodergas i a la 
primavera va fer la ruta 
dels castells en BTT al 
costat de l’actor Santi 
Millán. També va esca-
lar una de les parets del 
congost del Mu, a Cama-

Os de Balaguer un dels protagonistes del programa

rasa.
 Al llarg del trajecte, 
la presentadora Judith 
Mascó coneixerà el terri-
tori lleidatà, la gent que 
l’habita i les seues activi-
tats quotidianes.
 En el mateix progra-
ma va poder conèixer i 
mostrar altres zones com 
Penelles, tant conegut 
pels seus murals, així 
com també Os de Bala-
guer referent per ser la 
capital dels campaners, 
ensenyar als espectadors 
i seguidors del progra-
ma aquesta tradició tant 
arrelada en el municipi, 
que des de fa 33 anys ce-
lebra una trobada anual 
de campaners.

Os de Balaguer construeix un pàrking 
d’autocaravanes en el seu municipi
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 Térmens va acollir, 
el dissabte dia 4, la pre-
sentació de l’obra “En 
Gafarró estrena barret”,  
d’Anna Font García, gua-
nyadora de la segona 
edició del Premi Àlbum 
Il·lustrat Vila de Térmens. 
L’esdeveniment s’em-
marcava en el conjunt 
d’actes de la Festa Major.
 El Premi Àlbum Il-
lustrat Vila de Térmens 
el convoca el consistori 
i l’obra guanyadora es 
premia amb 4.000 euros 
i la seva edició i publica-
ció. Amb aquest projecte 
es fa palesa l’aposta del 
consistori per la cultura i 
es posa en valor la gran 
tradició d’il·lustradors 
que tenim al nostre país. 
El jurat del premi és pre-
sidit per la il·lustradora 
Roser Capdevila, com a 

Térmens ha presentat l’obra
guanyadora de la segona edició 
del Premi Il·lustrat

Presidenta d’Honor, i en 
Ramon Besora, escriptor, 
editor i mestre. En aques-
ta edició es van presentar 
un total de 17 obres.
 L’obra de l’Anna Font 
s’endinsa, de forma en-
tranyable, en els valors 
de l’amistat, la força de la 
comunitat i el canvi a tra-
vés del senyor Tramunta i 
els efectes del vent. Les il-
lustracions, un esclat de 
colors. Tot plegat confor-
ma una obra magnífica 
que s’allunya de la línia 
seguida en la primera 
edició.
 L’acte, va ser retrans-
mès en directe perquè 
pogués ser seguit des de 
tot arreu i per tothom. La 
presentació es va centrar 
en una entrevista distesa 
realitzada per en Ramon 
Besora a la guanyadora. 

Una nova edició de les Peülles del Montsec 
el proper 3 d’octubre a Santa Linya

 El proper diumenge 3 
d’octubre, el Club Excur-
sionista Les Peülles del 
Montsec, organitzen una 

Cartell de la cursa

nova edició del trail Les Pe-
ülles del Montsec.
 Des del poble de Santa 
Linya, a partir de les 08.30 

h on es farà la sortida, les 
Peülles ofereix una cursa 
de 21,6 km amb 582 metres 
de desnivell i la caminada 
de 13,2 km amb un desni-
vell de 302 metres.
 Les inscripcions es van 
obrir a l’agost i el preu és 
de 15 euros i 10 euros pels 
menors  de 12 anys.
 L’organització afronta 
amb il·lusió aquesta nova 
cita al calendari de les trail 
a la nostra comarca. A l’ar-
ribada els participants tin-
dran un entrepà , diferents 
avituallaments, un got de 
regal i també servei de fi-
sio a l’arribada al poble de 
Santa Linya.

Montgai inaugura un màstil per onejar 
la senyera a la Plaça 11 de Setembre

Col·locació del màstil

Un moment de l’acte

C O M A R C A

 El passat 11 de setem-
bre, en motiu de la Diada, 
l’Ajuntament de Montgai 
va inaugurar un màstil 
situat a la plaça 11 de se-
tembre, que ha estat reha-
bilitada i ampliada, per fer 
onejar una senyera catala-
na.
 La instal·lació del màs-
til es va duur a terme els 
dies previs. Té una llarga 
de 8 metres perquè des de 
fora de la població es pu-
gui visualitzar la senyera.
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 El Parc Astronòmic 
del Montsec va recollir el 
passat 10 de setembre, 
durant la primera edició 
de la Conferència Inter-
nacional d’Astroturisme, 
el Premi Starlight 2020 en 
la categoria d’Educació i 
Difusió de l’Astronomia, 
atorgat per la Fundació 
Starlight.
 El premi suposa un 
reconeixement a la tasca 
de divulgació de l’astro-
nomia i el cel fosc i a les 
condicions d’observació 
excepcionals amb les 
quals compta l’Astro-
nòmic. De fet, la serra 
del Montsec ja ha estat 
reconeguda en diverses 
ocasions com a un espai 
prodigiós amb unes con-
dicions d’observació as-
tronòmica excepcionals, 
tant pels seus condicio-
nants meteorològics com 

El PAM rep el Premi Starlight 
2020 en la Conferència
Internacional d’Astroturisme

per la baixa afectació de 
la contaminació lumíni-
ca. En aquest sentit, està 
considerat el millor indret 
de Catalunya fins al punt 
que està protegit per llei. 
Aquest reconeixement se 
suma a la categoria d’am-
baixadors Platí de Cel 
Fosc de la Unió Astronò-
mica Internacional que va 
rebre el PAM l’any 2019. A 
més, la serra del Montsec 
va ser el segon indret del 
món en rebre la doble cer-
tificació de Reserva i Des-
tinació Turística Starlight 
l’any 2013, certificació 
que compta amb l’aval de 
la UNESCO.
 Aquests premis s’en-
tregaven en el marc de la 
1a edició de la Conferèn-
cia Internacional d’Astro-
turisme, organitzada per 
la Fundació Starlight a 
Évora, Portugal.

Més de cent seixanta joves de la comarca
participen en la 10a edició del JoVa

 La desena edició del pro-
jecte Joves i Valors (JoVa), 
creat i organitzat per l’Ofici-
na Jove del Consell Comar-

Projecte JoVa a la comarca

cal de la Noguera, va posar 
el punt final a l’agost amb la 
participació de més de 160 
joves d’entre 12 i 17 anys 

d’un total de 15 municipis 
de la comarca de la Nogue-
ra. El projecte ha recuperat 
les xifres de participació 
dels anys anteriors a la crisi 
sanitària de la Covid-19 i ha 
augmentat sensiblement 
les registrades durant l’estiu 
de l’any passat, marcat pels 
efectes de la pandèmia.
 El JoVa consisteix a 
oferir al jovent la possibi-
litat de dur a terme activi-
tats 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 ajun-
taments. 

Nou curs de formació de guies a l’Espai 
Orígens de Camarasa al mes d’octubre

Nou curs de guies a l’Espai Orígens de Camarasa

 L’Associació Re-
cerca i Difusió del Patrimo-
ni Històric organitza, con-
juntament amb el Centre 
d’Estudis del Patrimoni Ar-
queològic de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, el 
curs de formació de guies 
Espai Orígens per habili-
tar una borsa de treball, 
incidint en la formació de 
futurs guies per al Centre 
Espai Orígens i les visites i 
activitats que es realitzant 
des d’aquest per tal d’habi-
litar una borsa de treball.

Un moment de l’acte
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Programa Festa Major
Vallfogona de Balaguer

Divendres 24 de setembre
22.00 h Tallada del xop.
22.30 h Concert amb les millors versions del grup The 
Aguateques.

Dissabte 25 de setembre
10.30 h Gimcana popular davant del recinte de les pis-
cines municipals.
16.30 h Parc infantil a la plaça Setze Jutges.
19.00 h Actuació del mag-mentalista Shado al polies-
portiu. A continuació concert amb l’Orquestra del Pu-
grama.

Diumenge 26 de setembre
09.00 h Demostració i tirada de bitlles a la plaça Setze 
Jutges.
12.00 h Cercavila amb els gegants i grallers de 
Vallfogona, amb sortida des de la plaça Joan  
Fàbregas.
13.00 h Sardanes amb la Cobla Onze de Setembre, a la 
plaça Sant Miquel.
18.30 h Concert dels 70’s i 80’s fins a l’actualitat al po-
liesportiu.

Dimecres 29 de setembre
12.00 h Missa en honor a Sant Miquel i benvinguda al 
nou mossèn.
16.30 h Festival infantil amb el grup Més Tumacat a la 
plaça Setze Jutges.
18.30 h Magnífic concert amb el prestigiós grup Mille-
nium al poliesportiu.
21.00 h Castell de focs.

Quatre dies de festa major de Sant
Miquel a Vallfogona de Balaguer

 Els actes de la festa ma-
jor en honor a Sant Miquel 
el patró de Vallfogona de 
Balaguer, duraran quatre 
dies, el 24, 25, 26 i 29 de se-
tembre.
 Actes repartits en qua-
tre dies i pensats perquè les 
veïnes i els veïns gaudeixin 
d’uns dies d’activitats per a 
totes les edats.
 El divendres 24, co-
mençaran els actes amb la 
tradicional tallada del xop. 
A continuació es podrà es-
coltar les millors versions a 
càrrec del grup The Aguate-
ques.
 El dissabte començarà 
el dia amb una gimcana 
popular davant de les pisci-

Grup de versions The Aguateques

nes. Per la tarda un parc in-
fantil es muntarà a la plaça 
Setze Jutges. De cara al ves-
pre, hi haurà el concert amb 
l’Orquestra del Pugrama.

L’orquestra del Pugrama

 Diumenge els actes co-
mençaran amb una demos-
tració i tirada de bitlles a la 
plaça Setze Jutges. Al mig-
dia hi haurà una cercavil pel 
poble amb sortida des de la 
plaça Joan Fàbregas, amb 
els gegants i grallers de 
Vallfogona. La plaça Sant 
Miquel serà l’escenari a les 
13 h de les sardanes amb la 
Cobla Onze de Setembre. A 
la tarda hi haurà un concert 
dels anys 70 i 80 fins a l’ac-
tualitat al poliesportiu.
 El dimecres dia de Sant 
Miquel, es farà una Missa 
d’honor a Sant Miquel pa-
tró del poble i també es farà 
la benvinguda al nou Mos-
sèn. A la tarda un festival 
infantil a càrrec del grup 
Mes Tumacat per divertir 
als més petits. La festa aca-
barà amb un concert amb el 
prestigiós grup Milenium al 
poliesportiu i a les nou de la 
nit el castell de focs.

Les activitats estan pensades perquè públic de
diferents edats les puguin gaudir durant els dies 
previs al patró Sant Miquel
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Vallfogona prepara la 8a edició de la 
Cursa de la Vaca pel 19 de setembre

 Aquest diumenge arri-
ba la 8a edició de la Cursa 
de la Vaca de Vallfogona 
de Balaguer. La proposta 
inclou curses de 10 i 5 km, 
puntuables per la Lliga Po-
nent i una caminada popu-
lar de 5km amb sortida des 
de les piscines municipals.
 El límit de participants 
per la cursa, és de 300, i 100 
per la caminada,  per poder 
vetllar per la seguretat dels 
participants i poder complir 
la normativa de seguretat 
pel Covid-19. El Club Espor-
tiu Cansallebres, organitza-
dor de la jornada, es mostra 
molt content per l’acollida 
de l’esdeveniment tot i les 
restriccions, que es poden 
consultar a la web del club.
 La cita esportiva comp-

Un moment de la sortida en l’edició anterior

ta amb la col·laboració de 
desenes d’empreses i en-
titats locals i l’Ajuntament 
de Vallfogona de Balaguer. 
Precisament, el consistori, 
agraeix a l’organització i al 
centenar de voluntaris que 

fan possible la Cusa de la 
Vaca, que el seu municipi 
es converteixi en el punt 
de trobada per atletes d’ar-
reu de la província que any 
rera any esperen gaudir 
d’aquesta cita esportiva.
 Un any més, la cursa 
col·laborarà també amb 
StargardtGo! / PedRetina. 
És un repte de caràcter soli-
dari fonamentat en l’esport 
que té com a objectiu cer-
car finançament pel Grup 
Pediàtric de Distròfies de 
Retina de la plataforma 
Rare Commons liderada 
per l’Hospital Sant Joan de 
Déu de Barcelona. Els par-
ticipants podran fer el seu 
donatiu per aquesta causa 
en el moment de realitzar la 
inscripció.

 El Centre de Recursos 
Pedagògics de la Nogue-
ra i el Consorci GAL No-
guera Segrià Nord han 
organitzat un Taller de 
Formació en línia que es 
dividirà en diverses sessi-
ons durant el curs escolar 
per tal de compartir expe-
riències i oferir suport en 
relació amb l’emprenedo-
ria i el projecte FER. 
 El públic d’aquesta 
sessió són mestres que 
tinguin interès a dur a ter-
me el projecte FER durant 
aquest  curs o bé en l’em-

Formació en emprenedoria 
per a mestres en el marc de 
Futurs Emprenedors Rurals

prenedoria en general. 
 Un projecte que bus-
ca ser una eina i un su-
port per a mestres en 
emprenedoria a 5è i 6è 
de primària. L’alumnat hi 
aprèn cultura bàsica de 
l’empresa sobre diferents 
temàtiques com el màr-
queting, els préstecs, in-
gressos i despeses, gestió 
de personal a través de la 
creació d’una empresa i 
els blocs que es treballen 
i, d’aquesta manera es 
desperta el talent empre-
nedor dels infants.

Cartell de la formació

Aquesta cursa compta amb gran nombre de col·laboradors
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Gran esllavissada entre Sant Llorenç i Camarasa

Pot estar 15 dies més tallada, ja que és el temps que 
es necessita per retirar les roques de la carretera

 El passat 10 de setem-
bre hi va haver una nova 
esllavissada de roques en 
la carretera que va de Sant 
Llorenç a Camarasa i que 

ha impedit la seva reober-
tura desprès de les obres 
que si havien fet.
 Una actuació preven-
tiva de sanejament d’un 

talús i que s’havia d’obrir 
de nou al trànsit el passat 
dilluns 13, coincidint amb 
l’inici de l’escola.
 Aquest nou despreni-
ment va succeir mentre 
les màquines netejaven la 
carretera i han obligat a pa-
ralitzar l’obertura per segu-
retat. Aquest fet ha afectat 
sobretot, el transport esco-
lar per als nens que estudi-
en a l’escola de Camarasa.
 Aquestes tasques es 
realitzen amb personal es-
pecialitzat en treballs verti-
cals i on darrerament s’han 
registrat despreniments de 
roques motiu pel que la Di-
putació ha actuat d’urgèn-
cia.
 Aquesta intervenció 
compta amb una inversió 
de gairebé dos milions 
d’euros.

Mont-rebei obre de nou el sender
turístic deu mesos després
 El passat 10 de se-
tembre, es van finalitzar 
els treballs per reobrir el 
sender turístic de Mont-
rebei. L’actuació centra-
da a consolidar la paret 
del congost a Àger des-
prés d’estar deu mesos 
tancat per un despre-
niment que va tallar el 
camí natural excavat a 

Mont-rebei

la roca, el passat novem-
bre.
 El sender natural de 
Mont-rebei és un dels 
més freqüentats per tu-
ristes i, de fet, es treballa 
per evitar massificacions 
a l’enclavament tant per 
la part aragonesa com la 
també per la part de Llei-
da.

Nova esllavissada a la carretera que 
uneix Sant Llorenç amb Camarasa
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Arvid Jansen té pare i 
mare, tres germans i tres 
filles de la dona amb qui 
viu des dels dinou anys. 
Amb una urpada de la 
vida, desapareixen tots: 
els uns a bord d’un ferri, 
les altres en un naufragi 
que es diu separació.
 Jansen queda sol, 
amb el silenci d’una casa 
sense nenes i una buidor 
profunda. Surt de nit, 
trepitja els carrers freds 
d’Oslo traçant un camí 
que el duu de bar en bar 
a la cerca d’una amnèsia 
etílica, però quan es des-
perta el dolor roman allà, 
esperant que algú li posi 
nom i l’endreci.
 Queda ell, exposat 
com una tija al vent. Arre-
lat i determinat a ser part 
d’allò que va i ve pels car-
rers d’Oslo, als bars i als 
tramvies, de dia i de nit. 
La gent viva que no co-
neixem, amb qui un cop 
de volant ens fa entrar en 
col·lisió. La gent morta 
que va poblant el paisat-
ge. La gent, poca, de qui 
ens fem càrrec, i que ens 
llasta. D’aquestes col-
lisions de persones d’on 
surten el malentès i la 
màgia, Per Petterson n’ha 
fet la matèria d’una obra. 

 Aquesta és la histò-
ria d’un desconfinament 
tan bonic i tan fràgil com 
ho és la protagonista 
d’aquesta història.  Fa 
tretze anys que l’Adriana 
Braggi no surt de casa. 
Des que va morir el seu 
marit, viu reclosa en el 
dol més sever. De fet, 
abans de casar-se tam-
poc havia sortit mai del 
poblet sicilià que l’havia 
vist néixer. Tot d’una, 
però, l’aparició d’uns 
lleus símptomes de ma-
laltia faran que el seu 
cunyat l’obligui a anar a 
veure el metge a la capi-
tal i, com a conseqüèn-
cia, a emprendre un viat-
ge que li descobrirà tota 
la vida i tota la tendresa 
que s’ha perdut fins ara. 
Un camí curull d’emoci-
ons complexes i contra-
dictòries... l’agitació per 
sortir de la seva bombo-
lla, la pena de saber-se 
tan ignorant, i l’alegria 
d’ensomni tot explorant 
noves ciutats.
L’autor narra amb un 
llenguatge en el qual 
cada paraula hi té el seu 
pes i volum, i una forma 
tan precisa com poèti-
ca, la història d’Adriana 
Braggi.
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Homes en la meva
situació
Autor: Per Petterson
Gènere: Novel·la

 Un veïnat imaginari 
protagonitza aquests ver-
sos urbans. Cinc plantes 
on darrera de cadascuna 
de les portes hi habita 
gent poèticament curio-
sa: un nen dormilega, un 
altre de ben petitó, una 
nina, una àvia amb la seva 
neta, una nena que va al 
mercat... i altres pintores-
cos habitants. Els jocs de 
paraules i sons, les repe-
ticions i les tornades, les 
estructures dialogades, 
les cantarelles, moixaines 
i cançons de bressol ins-
pirats en la tradició oral 
i altres recursos literaris 
són algunes de les pro-
postes d’aquest poemari 
pensat per llegir i mirar, 
per gaudir escoltant i per 
recitar.
 A més de les emoci-
ons i les imatges mental 
(i reals, en aquest cas) hi 
ha, en cada poema, una 
història. Són com petits 
relats, contes, protago-
nitzats la majoria per in-
fants, dels que podem 
estirar i aprendre per 
extrapolar-los a les per-
sones que coneixem o 
als infants de la família o 
l’escola, dins de la nostra 
vida i aprendre de totes i 
cada una d’elles.

El viatge
Autor: Luigi Pirandello
Gènere: Novel·la

La gent de la meva 
escala
Autor: Roser Ros
Gènere: Infantil (+4) Projecte

Quan encara no sabia res de tu,
recitaves versos a les fulles brunes 
d’un llorer espigat
que van tallar a deshora.
Sabies que es perdria, 
feia nosa, 
a molts dels interessos,
projectes i estructures per a fer.
Li feies versos, 
talment els trobadors d’un altre temps,
cantaven el desfici de la nit,
l’amor i el seu silenci.
Les voreres, ara, 
em porten el teu gest,
i el verd rogenc,
que ja ningú recorda.
S’ha fet segons calia perquè resti, 
només ciment i asfalt, carrers de poble.
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 Enguany es celebra 
la mitja marató el pro-
per 26 de setembre, el 
canvi de data ha sigut 
per motius sanitaris, ja 
que al febrer (la data 
habitual no es va poder 
fer). A part, també s’ha 
hagut de modificar el 
nombre de participants, 
limitant-la a 500 inscrip-
cions. La sortida i l’ar-
ribada es farà des de la 
Plaça Mercadal. 
 Així doncs, la ERA 
PET FOOD Mitja Mara-
tó de Balaguer, rep el 
certificat d’homologació 
de la federació catalana 
d’atletisme i serà per pri-
mer cop una mitja amb 
recorregut homologat 
per poder fer marca i 
participar a grans esde-
veniments amb la marca 
aconseguida.  El club or-

Era Mitja Marató de Balaguer 
el proper 26 de setembre amb 
sortida des de la Pl. Mercadal

ganitzador, Runners.cat 
ja ha rebut el Certificat 
oficial de la federació i 
la cursa ja es troba al ca-
lendari oficial de la fede-
ració catalana. Enguany, 
un equip de jutges de la 
federació catalana junta-
ment amb membres del 
club organitzador, van 
realitzar les tasques de 
mesurament el passat 
mes de juny.  Recordar 
que el mateix dia també 
es celebraran la Dental 
Balaguer 5 i 10 kilomè-
tres.

Foto d’una edició anterior

Les inscripcions a 
les tres modalitats es 
poden fer des de les 
webs d’Iter5 i del club 
Runners.cat

Un grafitti en record de Kobe Bryant a la 
pista exterior de l’Avda. Països Catalans

 El grafitti és obra de 
l’artista lleidatà Llukutter, 
membre del col·lectiu ‘Crea-
tivitats Urbanes’, i represen-

Grafitti en record a Kobe Bryant

ta la figura de Kobe Bryant, 
en un homenatge al jugador, 
un dels referents del bàs-
quet a nivell mundial, que va 

morir el passat 2020 en un 
accident. L’artista, va comp-
tar amb la col·laboració de 
membres del Club Bàsquet 
Balaguer, per duur a terme 
aquest treball que ha quedat 
impresionant.
 Aquesta és una de les 
actuacions que s’havien 
previst dins dels actes de 
la capitalitat del bàsquet 
català que ostenta la ciutat 
durant aquest any.
 Des de l’àrea d’Esports 
es considera aquesta ac-
ció necessària, no sols per 
l’homenatge en si, sinó per 
posar en valor un espai que 
fins ara havia estat una 
mica deteriorat.

La piscina coberta comença temporada 
amb cursos i activitats fins al juny

Piscina coberta

 Aquest dilluns 13 de 
setembre començava una 
nova temporada de bany a 
la piscina coberta de Bala-
guer.
 Cursos i activitats pro-
gramades fins al proper 
mes de juny que es poden 
consultar al web de la Pa-
eria, així com les afecta-
cions de mesures per la 
Covid com la reducció de 
ràtio pels cursets i les di-
ferents activitats que s’hi 
faran.
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Alineació del Balaguer

Aquesta serà la segona final que disputarà el Club 
Futbol Balaguer en tres mesos

 El Balaguer arriba a la 
final de la Copa Lleida Ama-
teur, superant a dos equips 
de primera catalana. Amb 
un global de 6-1 al Borges 

i una victòria al Municipal 
enfront el la Unió Esportiva 
Tàrrega per 2 gols a 0 donen 
als nois de David Biosca el 
passe a la que serà la seva 

segona final en tres mesos. 
Aquesta final es disputa-
rà el 25 de setembre a les 
20:00h al Complex Esportiu 
Antoni Palau de Torrefarrera.
 En quant als amistosos 
els balaguerins van empa-
tar a 0 contra el C.F.J. Molle-
russa, de primera catalana i 
van patir la primera derrota 
de la pretemporada contra 
el campió de la lliga Andor-
rana, el Club Inter-escaldes, 
equip que a principis d’es-
tiu va disputar la fase prèvia 
a la Lliga de Campions.
D’altra banda, el proper 
diumenge 19 de Setembre 
tindrà lloc el primer partit 
de lliga, contra el Club Fut-
bol Angulària, al municipi 
d’Anglesola. No serà fins 
al 10 d’Octubre l’estrena en 
lliga com a locals dels bala-
guerins.

El nedador Arnau Pifarré rep una 
beca al Centre d’Alt Rendiment
 El nedador infantil 
del Club Esportiu Nata-
ció Balaguer, Arnau Pi-
farré Planes , inicia una 
nova etapa en la seva 
trajectòria esportiva. 
 L’Arnau ha rebut una 
beca complerta per part 
de la Federació Catala-
na de Natació al Centre 
d’Alt  Rendiment de Sant 

Arnau Pifarré

Cugat per formar part 
del grup de Tecnificació.
 L’1 de setembre, va 
iniciar els seus entrena-
ments i estudis diaris al 
CAR de Sant Cugat. L’Ar-
nau és el primer nedador 
del club que  aconse-
gueix una beca compler-
ta al Centre d’Alt Rendi-
ment.

El Club futbol Balaguer jugarà el dia 25 
la final de la Copa Lleida Amateur
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Anuncis breus classificats

TREBALL 
-----------------------------------
BERONI busca perso-
na per departament 
de suport. Requisits: 
Coneixements alts Ad-
ministratius/Compta-
bles. Carnet Conduir. 
Disponibilitat viatjar. 
Interessats deixar-nos 
currículum a www.be-
roni.com, o enviar-lo a 
pilar@beroni.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.
------------------------------------

NATIONALE NEDER-
LANDEN, Companyia 
d’Assegurances. Bus-
ca persona a la Nogue-
ra per a incorporar-la 
al seu pla de carrera 
professional. Con-
tacte: Gemma Sidró 
681222409 o gemma.
sidro@nnespana.com
-----------------------------------
REPASSOS d’anglès. 
Primària, ESO i Batxi-
llerat. Raó: 698383277. 
-----------------------------------
NECESITO mujer de 
45 a 60 años para la-
bores domésticas. 
Sin carga familiar. De 
lunes a viernes. Suel-
do a convenir. Telf: 
646852756.
-----------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
ES VEN PÀRKING tan-
cat al c/ Sant Crist, 
57, de 47 m2, apte per  
3/4 cotxes. Raó telf: 
651563634.
-----------------------------------
ES VEN pis nou a l’Av. 
Països Catalans, 2 
hab. Raó: 629725009.
-----------------------------------
ES TRASPASSA, bo-
tiga de roba infantil 
per no poder atendre. 
Equipada i en ple fun-
citelèfon: 973450555.
------------------------------------
A MENÀRGUENS lo-
cal en venta de 20 m2. 
Preu: 12.000 euros. 
Raó: 629725009.
-----------------------------------

ES LLOGA pàrking de 
línia al carrer Sant 
Pere Màrtir (al cos-
tat del Col·legi Gas-
par de Portolà). Raó 
telèfons informació: 
639920281/973447752.
-----------------------------------
LLOGUER LOCAL co-
mercial al c/ Girona 
de Balaguer, de 32 m2. 
Amb aigua i llum. Amb 
porta d’alumini, vidre 
i reixa. demana infor-
mació: 973450555.
------------------------------------
ES VEN PÀRKING a 
Balaguer, Edifici HP 
Sanahuja, planta I 
(color marró), 18m2 
amb llum. Raó telèfon: 
629518983.
------------------------------------

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, joies d’or i di-
ferents antiguitats. Raó: 
676803205.
-----------------------------------
VENC CÀMERA Sony 
model Alpha 3000, mi-
rorless. Objectius (SEL 
18-55 i 55-210). Motxilla 
marca Hama. Preu: 
290 €. Raó: 620817088.
-----------------------------------
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                   973 455 004
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                  973 426 013
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 445 200
IMPIC                                                   973 446 606
URGÈNCIES                                                      112
MOSSOS D’ESQUADRA               973 457 700
GUÀRDIA URBANA                        973 450 000
CÀRITAS BALAGUER                     973 351 266
CONSELL COMARCAL                  973 448 933
BOMBERS                                         973 445 080
CAP II                           973 446 028 / 973 447 714
CAP II, DEMANAR VISITES          902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL                973 450 408
A MEDICS                                           973 447 513
CENT. MÈDIC RECONEIX.                 973 448 113
CREU ROJA                                       973 445 795
RENFE                                                                 012
ALSINA GRAELLS                            902 422 242
TAXIS PÚBLICS                                973 445 022
CORREUS                                           973 445 826
JUTJAT N.1, 2 i 3                                         973 679 020
JUTJAT DE GUÀRDIA                     973 679 032
REGISTRE CIVIL                               973 679 031
SALA DE PROCURADORS           973 451 177
DESPATX PARROQUIAL               973 445 342
ESGLÉSIA EVANG. PENT.               973 446 457
FUNERÀRIA SANT JOSEP           973 445 786
                629 447 113 - 629 377 476 - 973 390 862
CASAL GENT GRAN                        973 446 259
--------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT                                  973 586 005
--------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT                                  973 420 009
--------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT                                  973 428 007
--------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT                                  973 459 005
--------------------------------------------------------------------------

GERB
AJUNTAMENT                                  973 446 099
--------------------------------------------------------------------------
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC                            973 445 018
--------------------------------------------------------------------------
LA SENTIU
AJUNTAMENT                                  973 424 005
CASA DEL METGE                           973 424 058
--------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT                                  973 454 004
--------------------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT                                   973 180 205
--------------------------------------------------------------------------
MONTGAI
AJUNTAMENT                                  973 430 005
METGE                                                 973 430 107
--------------------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 438 004
CONSULTORI MÈDIC                     973 438 003
RESIDÈNCIA                                      973 438 169
--------------------------------------------------------------------------
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC                            973 420 003
--------------------------------------------------------------------------
SANTA LINYA
TELÈFON PÚBLIC                                     973 454 002
--------------------------------------------------------------------------
TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC                            973 454 003
--------------------------------------------------------------------------
TÉRMENS
AJUNTAMENT                                  973 180 010 
DISPENSARI MÈDIC                           973 181 181
--------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 432 008
CASA DEL METGE                           973 432 055
--------------------------------------------------------------------------
VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC                            973 454 019
--------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA 973455286

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

ALGERRI

GÁLLEGO-REÑÉ 973426189

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

BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214
F. DOLSET- Sant Crist, 11 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 16 de setembre          a les 8 de la tarda del 23 de setembre SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 23 de setembre          a les 8 de la tarda del 30 de setembre MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 30 de setembre          a les 8 de la tarda del 7 d’octubre ALDAVÓ

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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