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En Portada
Montgai Màgic

 La 13a edició de la Fira de la Màgia al Carrer se 
celebra els dies 31 setembre, 1, 2 i 3 d’octubre.
 Montgai Màgic oferirà quatre dies intensos de 
màgia. Enguany hi participaran una trentena de mags 
que oferiran una setantena de funcions durant tot el 
cap de setmana en 10 punts diferents distribuïts per 
tot el poble.

Amb el suport de
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#Participació de la Paeria, la Colla Gegantera i la Colla Grallera a l’Alguer
L’Aplec, que es va haver d’ajornar el 2020 per la covid-19, i ha pogut tornar per fi a Sardenya 20 anys després 
que aquest territori l’acollís per primera vegada

# Celebració del Dia Mundial de l’Alzheimer el passat dia 21 de setembre
Va ser una jornada per reivindicar la conscienciació per part de la població d’aquesta malaltia que afecta un 
percentatge tan gran de persones

>>BALAGUER
# Balaguer celebra la segona caminada  solidària contra el càncer

L’esdeveniment s’iniciarà a les 10h del matí del dia 3 d’octubre i la 
sortida serà des de la plaça del Morter

# Es presenta una nova edició del Posa’t la Gorra Balaguer
Les samarretes i gorres ja estan a la venta

# Un polsador per trucar a emergències al Congost de Mont-rebei 
S’ha instal·lat un aparell connectat amb el 112, el telèfon d’emergèn-
cies de Catalunya, i per fer-lo servir, només caldrà activar el polsador 

# Àger ha celebrat la primera edició d’Àger Literària
Escriptores i escriptors de les Terres de Lleida van formar part 
d’aquesta iniciativa cultural organitzada per l’Ajuntament d’Àger

# El 17 d’octubre s’inaugurarà la pista dedicada a Kobe Bryant
Obra de l’artista lleidatà Llukutter amb la col·laboració de membres del 
Club Bàsquet Balaguer

# La Paeria fa una crida per muntar una exposició del Bàsquet
Es fa una crida a totes aquelles persones que han format part del 
món del Bàsquet a la ciutat i que puguin aportar material 

# El proper 2 d’octubre s’estrena el circuit tancat de BTT al bosc del Monestir de Les Avellanes
El circuit té un recorregut de més de 6 km que s’estrenarà el proper dissabte 2 d’octubre amb la competició 
Open Lleida BTT en la qual s’hi esperen més de 150 corredors

# Montgai Màgic, la Fira de Màgia al carrer de Montgai arriba enguany a la seva 13a edició 
El popular i reconegut Màgic Andreu i els Tetes Pallasos serà l’encarregat de cloure la 13a edició de Montgai-
Màgic el diumenge 4 d’octubre a les 8 de la tarda

>>ESPORTS
# El CF Balaguer s’imposa en la seva visita al CF Angulària per un contundent 0-5

Aquest proper cap de setmana es disputarà la tercera jornada de campionat i els vermells visitaran el camp 
del Palau d’Anglesola el proper diumenge, 3 d’octubre a les 17:00h.

# S’ha ajornat la 33a Mitja Marató de Balaguer prevista per aquest passat diumenge
La causa són les obres de la carretera de Sant Llorenç a Camarasa, afectada des de fa més d’un mes

>>COMARCA
# Tornen les aules de formació per a majors de 55 anys a la Noguera 

L’objectiu és oferir una formació a les persones majors de cinquanta-
cinc anys que tinguin interès a obtenir nous coneixements

# El PAM acull una nova edició del Festival d’Astronomia del Montsec
Amb visites guiades i diferents activitats diürnes i nocturnes
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Balaguer acollirà el Forma de l’1 al 24 
d’octubre per diferents espais de la ciutat
 La ciutat de Balaguer 
acollirà el Forma. Espais 
d’Art Contemporani en-
tre l’1 i el 24 d’octubre de 
2021. Per aquesta primera 
edició s’han seleccionat 
un total de 10 projectes o 
intervencions artístiques, i 
una acció o performance. 
 Aquest dissabte dia 2, 
es celebrarà la inauguració 
al Museu de la Noguera, 
on els artistes participants 
faran una explicació in situ 
de cadascuna de les seves 
instal·lacions.
 Els projectes seleccio-
nats ja tenen una ubicació 
fixada, en la qual duran 
a terme la seva proposta 
d’acord amb l’espai. La 
majoria estaran ubicades al 
centre històric, a la façana 
del riu per la part nova de 
la ciutat, i en espais patri-
monials, com l’església de 
Santa Maria o el claustre de 
Sant Domènec. 
 Paral·lelament a l’es-
deveniment s’han organit-
zat un seguit d’activitats, 
entre les que destaquen 
la visita a Planta - Funda-
ció Sorigué el dissabte 
16 d’octubre, o una taula 

rodona amb ponents com 
Zaida Muxí o Martí Peran. 
Aquesta estarà moderada 
per en Jesús Navarro, di-
rector del Museu Morera 
de Lleida i girarà entorn als 
plantejaments conceptuals 
que han articulat el Forma 
d’enguany. 
 També es duran a terme 
activitats amb els centres 
educatius de la ciutat, als 
quals se’ls ha proposat 
realitzar un projecte artístic 
col·lectiu a partir d’una pro-
posta educativa, que pretén 
atansar l’art contemporani 
als i les alumnes de la 

ciutat i fer-los partícips de 
l’esdeveniment. 
D’altra banda, Forma es-
tarà apadrinat per l’artista 
càntabre Juan López, el 
qual durà a terme una in-
tervenció a la ciutat que 
es donarà a conèixer més 
endavant.
 Igualment, el dia 23 
d’octubre es farà la pre-
sentació pública de l’obra 
escultòrica de l’artista ba-
laguerí Josep Mateu en el 
seu nou emplaçament. 
La programació es pot 
consultar a partir d’avui a 
la web www.forma.cat. 

Presentació del Forma

 L’Àrea de Cultura de 
la Paeria de Balaguer ha 
presentat avui al Teatre la 
nova programació teatral 
del cicle de tardor. Però 
la novetat, d’aquest any, 
és que al mateix temps, 
s’ha presentat tota la 
programació cultural 
de tardor de la ciutat. 
Aquesta és una aposta 
decidida de les Àrees de 
Cultura i de Comunicació 
de la Paeria amb la 
voluntat de fer arribar a 
un públic més ampli tota 
l’oferta cultural existent 
a Balaguer en una sola 
publicació. És per aquest 
motiu que el catàleg que 
fins ara es podia consultar 
la programació del Teatre 
Municipal passa a ser, a 
partir d’aquesta tardor, 
el catàleg de Cultura 
Balaguer, on a més de la 
programació pròpiament 
dita de l’equipament 
teatral municipal s’hi 
podrà trobar tota la 
informació cultural de 

Balaguer presenta la seva
nova programació cultural per 
aquesta tardor

Cartell Cultura Balaguer Tardor

la ciutat, ja sigui d’àmbit 
públic o d’àmbit privat, 
amb més de quaranta 
activitats programades 
des del 21 de setembre i 
fins al 20 de desembre.
 Al nou catàleg de 
Cultura Balaguer s’hi 
trobarà una programació 
amb música,  teatre, 
dansa, circ, conferències, 
p e l · l í c u l e s ,  c i c l e s , 
presentacions, exposicions, 
festes populars i un llarg 
etcètera d’activitats que 
es podrà consultar en 
una sola publicació física 
que es podrà aconseguir, 
gratuïtament, a l’Oficina 
de Turisme de Balaguer i 
als diferents equipaments 
culturals de la ciutat.

La programació es
podrà consultar i
descarregar pels webs 
cultura.balaguer.cat i 
teatre.balaguer.cat

Aquest diumenge 3 d’octubre es celebra 
una nova edició de la Fira d’Entitats

Última edició de la Fira d’Entitats

 Aquest diumenge es ce-
lebrarà una nova edició de 
la Fira d’Entitats a la Plaça 
Mercadal, de 10 h a 13.30 h 
del matí.
 En total seran unes 40 
les entitats de Balaguer 
participants a la Fira de cai-
re social, de lleure, cultural, 
salut, drets civils, diversitat, 
col·lectius d‘immigrants i 
altres a més de quatre ser-
veis que treballen a nivell 
comunitari, amb el seu es-
pai per informar sobre les 
seves activitats.
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 L’AECC-Catalunya con-
tra el càncer a Balaguer 
celebra aquest diumenge 
3 d’octubre la segona ca-

Presentació de la caminada

minada solidària AECC 
en Marxa. L’esdeveniment 
s’iniciarà a les 10h del matí 
des de la plaça del Mor-

ter. Es farà un recorregut, 
d’aproximadament uns 10 
kilòmetres, per les Fran-
queses passant pel camí 
de bultra.
 Les inscripcions es po-
den fer a través de l’aplica-
ció Rock the Sport (https://
inscripcionesenmarcha.
aecc.es/es/evento/ii-cami-
nada-contra-el-cancer-a-
balaguer).
 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 gaudir 
de l’esport popular.

Participació de la Paeria, la Colla
Gegantera i la Colla Grallera a l’Alguer

Participants balaguerins a l’aplec de l’Alguer

 La Paeria, la Colla Ge-
gantera i la colla Grallera 
de Balaguer, han participat 
aquest passat cap de set-
mana en el 33è Aplec Inter-
nacional d’Adifolk, que en-
guany se celebra a l’Alguer, 
a l’illa de Sardenya (Itàlia).
 A part, en representa-
ció de Balaguer, a banda 
dels ja esmentats, també hi 
va assistir a l’Aplec el paer 
en cap Jordi Ignasi Vidal.
 L’Aplec, que es va ha-
ver d’ajornar el 2020 per la 
covid-19, i ha pogut tornar 
per fi a Sardenya 20 anys 
després que aquest terri-
tori l’acollís per primera 
vegada.
 Aquest aplec és una 
iniciativa organitzada per 
l’associació  per a la di-
fusió del folklore Adifolk, 
amb l’objectiu de donar a 
conèixer la cultura popular 
catalana a arreu d’Europa, 
participant-hi més de 800 
persones de 40 grups de 
cultura popular.

 Durant els tres dies 
del cap de setmana, s’han 
pogut veure mostres de 
dansa, gegants, bestiari 
festiu, bastoners, balls de 
seguici, diables, concerts 
de música, ball folk, ha-
vaneres, ballades de sar-
danes, jocs tradicionals, 
exposicions i xerrades om-
plint el centre històric de 
l’Alguer.
 Aquesta jornada inter-
nacional va néixer a Am-

sterdam el 1988 i l’última 
edició es va fer a Copen-
haguen (Dinamarca), l’any 
2019. 
 Vint-i-sis persones de 
Balaguer s’hi van aple-
gar, entre elles, geganters, 
grallers, tambors i acom-
panyants. Els gegants, la 
Bepeta del Reng i el Tonet 
de la Garriga, i la geganto-
na Glopdenit, van ser els 
representants en aquest 
aplec internacional.

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

 Aquest dimecres 29 
de setembre, es va fer la 
presentació del Posa’t la 
Gorra de Balaguer.
 Enguany aquesta fes-
ta solidària, vol retre ho-
menatge a les instituci-
ons, entitats, col·lectius i 
persones que han sofert 
de manera directa i indi-
recta el Covid-19, espe-
cialment a totes les que 
han estat a primera línia 
de la lluita d’aquesta 
pandèmia. Un re-
coneixement que es vol 
expressar en un format 
diferent, en la cursa i ca-
minada, i especialment 
en la Fira dels Somnis, 
a través d’exposicions i 
exhibicions.
 Enguany es vendran 
les mateixes gorres i sa-
marretes del 2020 ja que 

Balaguer presenta el Posa’t
la Gorra 2021 pel proper
diumenge 10 d’octubre

no es va poder celebrar 
la festa, per així recaptar 
diners per la casa dels 
Xuclis (AFANOC) i una 
altra part per la recerca 
i estudi del càncer infan-
til.
 Enguany el mateix 
10 d’octubre es farà la 
cursa  i caminada de 5 
km a partir de les 10 h 
a l’Avda, Pere III, la Fira 
dels Somnis d’11 a 14 h 
al Parc de la Transsegre  
i l’avda. Països Catalans 
i la Tómbola dels Famo-
sos a l’inici del l’Avda. 
Països Catalans.
 Les samarretes i gor-
res ja estan a la venta, 
per col·laborar en la fes-
ta solidària del càncer 
infantil i que Balaguer i 
comarca s’hi ha volcat 
des de la primera edició.

Gorra i samarretes
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Donació de la Fundació La Caixa a l’Estel

Aquesta donació servirà per adquirir equipament per 
la nova llar-residència de l’Estel

 El passat dijous 16 de 
setembre el Sr. Xavier Ollé 
(director de l’Oficina de 
CaixaBank de Balaguer) i 
el Sr. Víctor Martínez (di-

rector d’Institucions de 
CaixaBank a Lleida) van vi-
sitar la seu de l’Associació 
L’Estel per fer la donació 
de fons de la Fundació “la 

Caixa” per adquirir equipa-
ment per la nova llar-resi-
dència L’Estel.
 Per altra banda, cal 
esmentar que a finals de 
setembre van començar 
les obres de la nova llar-
residència al carrer Barri 
Nou. Aquesta llar-residèn-
cia tindrà cabuda per a 12 
usuaris, situada damunt 
del taller l’Estel.
 Aquestes obres tindran 
una durada de cinc me-
sos aproximadament, amb 
un pressupost de 200.000 
euros, la major part estan 
finançats per la donació a 
l’Estel d’una veïna de Cas-
tellserà.
 L’Associació Estel és 
una entitat que dóna su-
port a persones amb dis-
capacitat intel·lectual de la 
comarca.

Celebració del Dia Mundial de
l’Alzheimer el 21 de setembre
 L’Associació de Fami-
liars de Malalts d’Alzhe-
imer i altres demències 
de Lleida (AFALL), va 
celebrar el passat 21 de 
setembre el Dia Mundial 
de l’Alzheimer, amb una 
jornada per reivindicar la 
conscienciació per part 
de la població d’aquesta 
malaltia que afecta un 

Dia Mundial de l’Alzheimer

percentatge tan gran de 
persones. Enguany l’eslò-
gan és  “Zero omisiones, 
Zero alzheimer”, amb la 
finalitat de remarcar-nos 
el valor i la importància 
del diagnòstic precoç. 
 L’AFALL de Balaguer 
ofereix activitats per a les 
persones afectades, en 
horari de matí i de tarda.

La Fundació La Caixa fa una nova donació 
a l’Associació Estel de Balaguer
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 El Monestir de les 
Avellanes amb la col-
laboració de l’Associa-
ció Esportiva Noguera 
SportBike ha dissenyat 
un circuit de BTT situ-
at al bosc del monestir. 
Un recorregut de més 
de 6 km que s’estrenarà 
el dissabte 2 d’octubre 
amb la competició Open 
Lleida BTT en la qual s’hi 
esperen més de 150 cor-
redors. 
 L’Open Lleida BTT 
és una iniciativa de la 
Delegació de Lleida de 
la Federació Catalana 
de Ciclisme que es va 
recuperar el 2019 amb 
els objectius de deixar 
de ser la única provín-
cia catalana sense Open 
Provincial de BTT, i el de 
incentivar la competició 
en aquesta modalitat 
que, tradicionalment, ha 
tingut i té molts practi-
cants a les comarques 
de Lleida. Aquest 2021 
l’Open compta amb 4 

El proper 2 d’octubre s’estrena 
el circuit tancat de BTT al bosc 
del Monestir de Les Avellanes

competicions, una de les 
quals la del Monestir de 
les Avellanes.
 La cursa al circuit 
del Monestir de les Ave-
llanes comptarà amb 
les modalitats Kid Cup 
(principiants, alevins i 
infantils) i Open (cadets, 
juniors, S23, elit, M30, 
M40, M50 i M60). Comen-
çarà a les 9 del matí i es 
preveu finalitzi a les 14 h 
amb l’entrega de premis. 
El punt d’acollida dels 
participants i del públic 
serà el camp d’esports 
del Monestir de les Ave-
llanes. 
 Des del Monestir de 
les Avellanes s’aposta 
per col·laborar i acollir 
competicions relaciona-
des amb l’esport d’aven-
tura, com el BTT, que es 
desenvolupen enmig de 
la natura. Per això estre-
na aquest circuit amb i 
el posa a disposició per a 
fomentar aquest esport a 
les nostres comarques.

Tornen les aules de formació per a majors 
de cinquanta-cinc anys a la Noguera

 El proper dilluns dia 
4 d’octubre, es reinicien 
després de disset mesos 
les Aules de Formació de 

Una sortida dels alumnes de Menàrguens el passat curs

la Noguera. Durant el mes 
d’octubre tindrà lloc la pri-
mera sessió de cadascuna 
de les 8 aules de formació 

que s’han organitzat a la 
Noguera.
 L’objectiu de les Aules 
de Formació de la Nogue-
ra és oferir una formació a 
aquelles persones majors 
de cinquanta-cinc anys que 
tinguin interès a obtenir 
nous coneixements i que 
sentin la necessitat de se-
guir sent útils a la societat.
 El nombre de municipis 
i alumnes que participen 
en les Aules de Formació 
de la Noguera ha anat aug-
mentant any rere any, i des 
del Consell Comarcal de la 
Noguera hi ha la voluntat 
d’estendre aquesta activi-
tat a més municipis.

El parc Astronòmic acull una nova edició 
del Festival d’Astronomia del Montsec

Parc Astronòmic del Montsec

Cartell del circuit

C O M A R C A

 El Parc Astronòmic del 
Montsec acull, del 8 al 12 
d’octubre, la 7a edició del 
Festival d’Astronomia del 
Montsec, organitzat en 
col·laboració amb l’Insti-
tut d’Estudis Ilerdencs de 
la Diputació de Lleida, el 
Consell Comarcal de la No-
guera, l’Ajuntament d’Àger 
i el Geoparc Orígens.
 Les cinc jornades del 
festival estan dedicades a 
la divulgació de la ciència i 
a la promoció del Montsec 
com a destinació d’astro-
turisme, amb l’Astronòmic 
com a escenari principal.
 Entre les diferents acti-
vitats diürnes i nocturnes 
hi ha visites guiades, ta-
llers, experiments, conta-
contes i concerts.
 Destaquen els tallers 
d’experiments amb Dani 
Jiménez, presentador del 
programa Efecte Wow de 
TV3; les visites diürnes es-
pecials “Viatges galàctics”, 
que inclouen una visita al 

planetari, una sessió de 
contes i un taller de coets; 
així com la doble sessió de 
concerts de Joan Masdéu, 
el dissabte 9 d’octubre al 
vespre, en el marc del cicle 
de Música Sota les Estre-
lles.
 A més, enguany com 
a novetat, es duran a ter-
me dues activitats a la po-
blació d’Àger: una visita 
nocturna a la Col·legiata 

de Sant Pere amb la des-
coberta del cel nocturn; i la 
passejada geològica “Mart 
i la Lluna a Àger” que tin-
drà com a punt de trobada 
la Plaça Major.
 Al web parcastronomic.
cat ja es poden adquirir les 
entrades pel festival i tam-
bé consultar tota la progra-
mació de les cinc jornades 
que dura el Festival d’As-
tronima del Montsec.
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 La 13a edició de la 
Fira de la Màgia al Carrer 
se celebra els dies 31 se-
tembre, 1, 2 i 3 d’octubre.
 Enguany Montgai-
Màgic presenta un for-
mat diferent d’altres 
edicions, degut a la pan-
dèmia, per tal de garantir 
la seguretat del públic 
assistent i dels artistes 
participants.
 El popular i reconegut 
Màgic Andreu i els Tetes 
Pallasos serà l’encarre-
gat de cloure la 13a edi-
ció de Montgai-Màgic el 
diumenge 4 d’octubre a 
les 8 de la tarda. Els altres 
dos caps de cartell seran 
el il·lusionista premiat a 
nivell internacional Mago 
Felix, que inaugurarà el 
certamen amb una pro-
posta de màgia de mani-
pulació el dissabte dia 4 
les 6 de la tarda, i Karlus 
Soler, que oferirà l’espec-
tacle central basat en la 
màgia teatral el dissabte 
dia 4 a les 8 del vespre.
 Montgai Màgic oferirà 
quatre dies intensos de 
màgia. Enguany hi parti-
ciparan una trentena de 
mags que oferiran una 
setantena de funcions du-
rant tot el cap de setmana 
en 10 punts diferents dis-
tribuïts per tot el poble.
 Com ja és tradició, 
el certamen començarà 

Montgai Màgic la Fira de Màgia 
al carrer de Montgai arriba a la 
seva 13a edició

dijous amb una jornada 
escolar dedicada a uns 
250 alumnes d’entre 3 i 12 
anys procedents d’escoles 
de la zona i divendres amb 
la sessió de màgia solidà-
ria adreçada a persones 
amb discapacitat, que 
s’organitza conjuntament 
amb la federació ALLEM. 
Les dues jornades comp-
taran amb tallers i espec-
tacles de la mà de Mags 
per l’Esperança.
 El cap de setmana 
Montgai s’omplirà de 
màgia amb les diferents 
actuacions. Des de les 10 
del matí i fins passada la 
mitjanit, els carrers i les 
places aniran plens d’il-
lusió amb els mags i els 
seus jocs de cartes, les 
varetes i les txisteres. Al 
matí, la jornada comen-
çarà amb l’obertura del 
mercat màgic i els tallers 
infantils per als petits. 
Per segon any consecu-
tiu s’organitzaran tallers 
de màgia per adults a 
l’espai cultural de Lo Car-
reró, completant-se amb 
un mercat de productes 
artesans i alimentaris.

S’instal·la un polsador per trucar a
emergències al Congost de Mont-rebei

Polsador d’emergències al Congost de Mont-rebei

 El congost de Mont-re-
bei ja disposa d’un avisador 
per emergències que es va 
instal·lar el passat mes de 
setembre, a la zona que no 
disposa de cobertura mòbil 
en aquest espai natural tan 
freqüentat pels visitants per 
tal de millorar la comunica-
ció i la gestió de les emer-
gències que hi puguin tenir 
lloc.
 L’aparell està connec-
tat amb el 112, el telèfon 
d’emergències de Catalu-
nya, i per fer-lo servir, no-
més caldrà activar el polsa-
dor i això garantirà que les 
persones que ho necessitin, 
puguin comunicar-se direc-
tament amb un agent tele-
fònic, que podrà organitzar 
i mobilitzar els efectius 

Montgai Màgic

Montgai convida als 
mags no professionals 
que vulguin demostrar 
les seves habilitats

dels cossos de seguretat 
necessaris en funció de les 
dades que es rebin a través 
del dispositiu. D’aquesta 
manera, l’aparell permetrà 
agilitzar el temps i tipus de 

resposta davant dels inci-
dents, essent una demanda 
històrica del municipi i del 
territori” per tal de millorar 
la gestió de les emergènci-
es en aquesta zona.

Àger celebra la primera edició d’Àger 
Literària amb escriptors de Ponent

 El passat cap de setma-
na del 25 i 26 de setembre, 
es va celebrar la primera 
edició d’Àger Literària, 
amb la participació de vuit 
escriptores i escriptors de 
Ponent.
 Aquest certament, té 
l’objectiu de donar valor 
al patrimoni cultural local. 

La Col·legiata va ser un dels escenaris del certamen

Àger Literària va comptar 
amb taules rodones, pre-
sentacions literàries i de-
gustacions amb productes 
de la Vall, i també un con-
cert a càrrec de Xavier Baró 
dissabte a la nit.
 Escriptores i escriptors 
de renom de les Terres 
de Lleida van formar part 

d’aquesta iniciativa cultu-
ral organitzada per l’Ajun-
tament d’Àger, en col-
laboració amb l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cul-
tural i la Biblioteca d’Àger. 
Cal  destacar la importàn-
cia d’aquesta primera edi-
ció d’un certamen que ser-
virà per posar en valor els 
artistes, escriptors, poetes 
i cantautors del nostre ter-
ritori, i oferir al públic una 
oferta cultural de proximi-
tat que tingui la literatura 
com a fil conductor.
 Des del consistori es 
vol donar continuïtat amb 
aquest acte de cara a pro-
peres edicions.
 El cartell d’aquesta 
primera jornda el van en-
capçalar: Antonieta Jarné, 
Montse Sanjuan, Antoni 
Clapés, Ferran Garcia, Jau-
me Pont, Carles M. Sanuy, 
Xavier Baró i Francesc Fité.
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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.

 Ara que l’ombra d’una 
nova planeja damunt nostre, 
m’ha vingut a la memòria 
una frase d’en Tolstoi: “Les 
persones no acabarem de 
ser humanes del tot fins que 
no deixem de barallar-nos 
els uns amb els altres per a 
resoldre les nostres diferèn-
cies, mentre ho anem fent 
així, l’anormalitat imperarà 
per damunt de la racionali-
tat”.
 Per a algú pot semblar 
exagerat, però jo penso que 

Guerra no, diàleg sí
Francesc Cucurull i Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

és una veritat tant aclapara-
dora, que crec que si més no, 
val la pena tenir-la present i 
fer una seriosa reflexió sobre 
el seu contingut.
 Aprofito per a dir que es-
tic en contra de la guerra, i 
millor dit, de totes les guer-
res. Espero i desitjo que tot 
es solucioni sense necessi-
tat de cap enfrontament bèl-
lic, però la por, cada dia que 
passa, augmenta per dos 
motius, principalment:
 Primer, els arguments 

que donen uns i altres, no 
són per a mi, gens convin-
cents; fan olor a excuses. Els 
veritables arguments són, 
penso jo, petroli, interessos 
econòmics i polítics, reven-
ges i poder.
 Segon motiu i molt im-
portant a tenir en compte, és 
la implicació de Déu pel mig, 
cosa que sembla perillós, als 
principals protagonistes els 
diria de quina mena de Déu 
parlen? Sectaris, àvids de 
revenja, Déus que estan a 
favor de matances i destruc-
cions massives, com se’ls 
acudeix invocar Déus així?
 Em sembla que s’ha de 
deixar Déu en pau. Som nos-

altres els qui hem de soluci-
onar els nostres problemes, 
però com que sembla que no 
som capaços de fer-ho, se-
nyors, invoquem el Déu que 
volem i ens demana que tre-
ballem per la pau, la justícia, 
l’amor per a tothom sense 
tenir en compte ni naciona-
litats ni colors ni ideologies, 
és a dir per a tots en MAJÚS-
CULES.
 A aquest Déu sí que val 
la pena mirar-lo, tots els al-
tres són excuses disfressa-
des de veritats.
 Quan acabarem els hu-
mans de fer disbarats involu-
crant-hi a Déu?
 Repassem la història: 

croades, Inquisició, guerres 
santes... no han aportat res 
de bo i no han ajudat gens a 
augmentar la bonhomía de 
la gent amb tantes morts in-
nocents, tantes morts inútils 
per a què? Guerres, persecu-
cions, terrorisme, fanatisme, 
xenòfobs, s’han d’apartar del 
nostre viure, solsament el di-
àleg, crec jo, pot ajudar-nos 
a entendre l’altre, sense 
aquest diàleg no podrem 
aconseguir una humanitat 
plena.
 Hem d’aprendre a despu-
llar-nos de la càrrega animal 
que encara arrosseguem pe-
nosament.

 El nostre pensament 
resta format per paraules; 
pensem parlant, parlem pen-
sant, sempre i quan dir tot el 
que es pensa no acabi com-
portant que no es pensi tot 
el que es diu. Les paraules 
tenen un gruix, una història, 
una densitat, una importàn-
cia a la qual s’hi dediquen 
muntanyes de llibres, d’en-
ciclopèdies, d’instituts d’es-
tudis, diners i empreses, 
campanyes i polítiques, que 
no deixen la llengua en un 
lloc neutral, sinó que la car-
reguen de significat, de pes 
i d’importància per als seus 
parlants. Sense anar més 
lluny, algú pot negar que la 
idiosincràsia principal de la 
cultura catalana no és pre-
cisament la seva llengua? I 
que, per aquest mateix mo-
tiu, no es converteix sovint 
en cavall de batalla dels uns i 
dels contraris? A fi de comp-
tes, ¿qui es pot creure que 
les paraules se les enduu el 
vent, quan queden fixades 
en el paper i en la memòria, 
sovint en el ressentiment 
personal? «Parole, parole» 
com cantaven els italians 
Mina i Alberto Lupo el 1972, 
quedant-nos marcades a foc 

“Parole”
Jordi Castellet i Sala, Teòleg i escriptor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

en la memòria mental. 
 Hi ha paraules que no 
corresponen a la història, 
però sí a la realitat. També 
en italià es podria dir que «si 
non è vero è ben trovato». 
L’ofici dels trobadors con-
sistia precisament en trobar, 
inventar i descobrir les pa-
raules adequades a cada es-
deveniment. Per exemple, no 
hi ah constància documen-
tal que el rei sol Lluís XIV de 
França digués: «l’estat soc 
jo!» Però ho podria haver dit 
molt bé. Tots recordem l’ex-
pressió pseudomaragalliana 
«que cabron!» amb una o 
llarga, inventada pel Polònia 
de TV3 i en canvi, l’alcalde 
de Barcelona’92 i president 
de la Generalitat 2003-6 re-
coneix no haver pronunciat 
mai aquestes paraules. Ara 
bé, resulten tan encertades 
al personatge, amb les seves 
maragallades, que ningú no 
les hi pot sostreure. 
 Semblantment, en cap 
pàgina del Quixot no es tro-
ba la sentència del cavaller 
de la trista figura sostenint 
aquella paradoxa «lladren! 
Doncs avancem!» indicant 
que quan hi ha queixes i 
esgarips dels opositors en 

un determinat camí, alesho-
res vol dir que es va pel bon 
camí. Els enemics no voldri-
en que un perforés les vies 
de solució dels problemes, 
de les valenties a emprendre 
i, en canvi, tan sols el qui 
governa el país, l’empresa, 
la casa o, senzillament, la 
pròpia vida, pot entendre 
que ha pres la bona decisió. 
En canvi, sí que es pot trobar 
aquella altra expressió tan 
nostrada «amb l’església 
hem topat!» que apareix en 
el moment en què la parella 
protagonista ha de recular 
perquè s’ha trobat en un 
camí que acaba físicament 
en la façana d’una església 
de les àmplies castelles. 
Consegüentment, a molts 
els encanta topar de mil for-
mes i maneres amb la insti-
tució eclesiàstica, si més no 
per demostrar la seva tossu-
deria, per defensar la seva 
pròpia veritat i, en canvi, 
l’Església segueix allà, preci-
sament perquè Jesucrist va 
acabar el seu Evangeli que 
«hi seria cada dia fins a la 
fi del món i del temps» (Mt 
28,20). Aleshores, saltant a 
sant Pau, «si tenim Déu amb 
nosaltres, qui tindrem en 
contra?» (Rm 8,31).
 Voltaire (+1778), un dels 
ideòlegs previs de la Revo-
lució Francesa, no va pas 
afirmar allò tan democràtic 
que calia garantir i defensar 

fins a la mort el dret del seu 
antagonista a expressar les 
seves idees. Aquest principi, 
en canvi, prové d’Evelyn Be-
atrice Hall en la seva obra de 
teatre «Friends of Voltaire» 
del 1906, més d’un segle més 
tard. No es pot negar però, 
que el pensament escau a 
l’autor. 
 Més perillosa, per fei-
xista i militarista, resulta la 
frase «quan sento la paraula 
cultura, poso la mà a la pis-
tola!» que sovint s’ha posat 
sota l’autoritat de l’ideòleg 
del nazisme i ministre de 
propaganda de Hitler, Jo-
seph Goebbels (+1945); 
això que també s’ha posat 
a la boca d’altres personat-
ges nefastos com Göring o 
Himmler. Si bé, com les an-
teriors, s’adequaria perfecta-
ment a aquests negres per-
sonatges, nogensmenys, la 
frase en si resulta inexacta, 
a més de no haver sorgit del 
magí d’aquests inspiradors 
del partit nazi, d’infausta 
memòria. Per contra, l’ori-
gen s’ha de buscar i trobar 
en una peça teatral del dra-
maturg alemany, de fermes 
conviccions nacionalsocia-
listes, Hanns Johst (+1978), 
titulada «Schlageter - ba-
tec». L’obra fou estrenada 
a Berlín el 1933, en l’ocasió 
de l’aniversari del führer, a 
qui l’autor la va dedicar. La 
frase diu, literalment: «Wenn 

ich Kultur höre... entsichere 
ich meinen Browning – quan 
sento [parlar de] cultura, 
trec el fiador de la meva [pis-
tola de marca] Browning.» 
Aleshores fou el mateix 
Goebbels qui va adoptar de 
fet la frase, de tant que li va 
agradar, i la va canviar lleu-
gerament; es veu que deia 
sovint: «quan sento la parau-
la cultura, trec el fiador del 
meu revòlver», però ho deia 
en alemany, no en català, és 
clar! La nostra, aquesta mil-
lenària llengua que, malgrat 
tot, Himmler hauria sentit en 
la seva vista a Montserrat el 
1940, ja esclatada la IIGG, en 
la recerca del sant Grial, el 
calze de Crist, que pretenia 
incloure en la col·lecció nazi 
d’objectes màgics, per recol-
zar la seva primacia mundial 
i imposar-se, per voluntat di-
vina, màgica i sobrenatural, 
als demés estats i nacions. 
Molts ens recordem de la 
inscripció en els duros de 
les antigues pessetes: «Cau-
dillo por la G. de Dios», que 
els alemanys havien gravat 
en els cinturons dels sol-
dats «Got mit uns – Déu amb 
nosaltres», que encara els 
holandesos mantenen en les 
monedes de dos euros. Això 
que Moisès (s.XIV aC) ha ha-
via advertit que estava prohi-
bit utilitzar el nom de Déu en 
va (Ex 20,7 = Dt 5,11), perquè 
acaba conduint al desastre.
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Ell és un jove histori-
ador, jueu i israelià. S’ha 
especialitzat en els mèto-
des d’extermini nazis, per 
comoditat més que per 
convicció: en aquest tema 
hi ha places vacants. S’ha 
casat i té un fill quan li 
ofereixen feina de guia als 
principals camps de Polò-
nia. A partir d’aquí la seva 
vida queda suspesa entre 
dos temps i dos espais: 
l’avui a Israel, amb la fa-
mília i els vius, l’abans a 
Polònia amb la memòria 
dels llocs i dels supervi-
vents. Els vius són grups 
d’adolescents per a qui 
l’homenatge es resumeix 
a fer-se selfies i turistes 
que visiten Auschwitz de 
passada entre l’hotel i el 
centre comercial. Davant 
d’aquest cinisme, el pro-
tagonista assumeix el pa-
per de guardià del record. 
Però la immensa solitud 
del càrrec el porta a des-
fer-se del món dels vius.
 Una novel·la que 
qüestiona com construïm 
la memòria, quin relat en 
fem, ens fascina el mal i 
no ens esforcem a narrar 
les històries dels autèn-
tics herois, els supervi-
vents i tota la gent anò-
nima que hi va perdre la 
vida.

 L’Ida viu a Roma amb 
el seu marit, en Pietro, i 
arrossega una insatis-
facció vital que ens els 
últims temps s’ha tradu-
ït en una apatia sorda. 
Quan rep la trucada de 
la seva mare en què li de-
mana que torni a Messi-
na per ajudar-la a buidar 
el pis familiar perquè hi 
vol fer obres i vendre-
se’l, l’Ida es retroba de 
ple amb el drama que la 
va marca quan tot just 
tenia tretze anys: ja en 
fa vint-i-tres que el seu 
pare va sortir de casa i va 
desaparèixer. No va mo-
rir, simplement un matí 
com qualsevol altre se’n 
va anar i no va tornar 
mai més. Amb una prosa 
delicada i poètica, i una 
mirada especial sobre 
les relacions familiars i 
de parella, l’autora narra 
l’obsessió per la pèrdua, 
la lluita per sobreviure a 
les experiències traumà-
tiques i el pes implaca-
ble del passat. 
 El llibre ens parla 
d’un dol, i els dols poden 
omplir pàgines senceres, 
sobretot perquè ens obli-
guen a relacionar-ho tot 
amb ells i al final cada 
petita cosa té tant de sig-
nificat que pesa.
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El monstre de la
memòria
Autor: Yishai Sarid
Gènere: Novel·la

 Un llibre és tot un ho-
menatge als llibres per 
als més petits de la casa. 
És una història molt sen-
zilla i sense paraules per 
als més petits, que plas-
ma de manera molt visu-
al com es transforma el 
món del personatge en el 
moment de descobrir un 
llibre. 
 Amb un format molt 
original, tipus acordió, 
Un llibre explica l’enriqui-
ment que experimentem 
quan ens deixem seduir 
per la lectura.
 Un llibre sobre el des-
cobriment de la lectura en 
les primeres edats i de tot 
el que aquesta comporta: 
un món de grisos i negres 
que, amb l’arribada d’un 
llibre, s’omplirà de color, 
per explicar amb imatges 
historietes per endins-
ar-nos en el món dels lli-
bres tant fascinant pels 
més petits.
 L’Emmanuelle Ponty 
és una il·lustradora i dis-
senyadora gràfica france-
sa, molt interessada en 
manualitats per a nens, 
que ha creat la seva pro-
pia marca de projectes 
creatius, jocs i teles a 
través de la seva pàgina 
web.

Adeu fantasmes
Autor: Nadia Terranova
Gènere: Novel·la

Un llibre
Autor: Emmanuelle 
Ponty
Gènere: Infantil (+3)

Visita

M’agraden els teus versos, em vas dir.
I fou com si veiés per un moment
el geni que ens deixà “ciutat llunyana”, 
poeta i també metge immortal, 
vestit de blanc talment anaves tu.
Inesperat em sobta el comentari
i rebo amb gratitud la teva veu,  
no pas com la mentida disfressada,
aquella piadosa que amb recel,
els metges heu de dir de tant en tant.

 Només que per a algú, proper o llunyà,
serveixi bonament un únic mot
dels versos que enllesteixo mal o bé,
això ja és suficient per regraciar-me.
Els faig més per a mi que per ningú
i mai no he calculat cap recompensa.
M’adono que ja ho és a bastament
saber que tu com altres els llegeixes,
i que potser, igual com fan els metges,
potser són per algú també un remei.
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 L’organització de 
la Mitja Marató de Ba-
laguer ha ajornat la 
33ena edició prevista per 
aquest passat diumenge 
26 de setembre, quedant 
posposada pel proper 20 
de febrer del 2022.
 Les causes són les 
obres de la carretera que 
va des de Sant Llorenç a 
Camarasa. Aquest tram 
s’ha vist afectat des de 
fa més d’un mes, per les 
obres d’estabilització 
d’un talús i les voladu-
res controlades que fa 
el Servei de Carreteres 
de la Diputació, i que ha 
ocasionat uns danys a 
la via, a més d’uns nous 
despreniments que la 
mantenien tallada més 
del temps del previst. 
Tot i que el tall a la via 
no afectés a la cursa di-

S’ha ajornat la 33a Mitja
Marató de Balaguer prevista 
per aquest passat diumenge

rectament, no es podia 
donar l’autorització, ja 
que la població de Sant 
Llorenç quedava aïllada.
 Des de l’organització 
de la cursa, lamenten 
no poder haver celebrat 
aquesta cursa, ja que 
degut a la pandèmia van 
haver de canviar de data 
i passar-la ara al setem-
bre.
 La cursa organitzada 
pel Club Esportiu RUN-
NER’S BALAGUER tenia 
sortida des de la plaça 
Mercadal amb 3 curses 
5k, 10k i Mitja Marató. A 
més, Balaguer per primer 
cop, gaudia d’un circuit 
homologat per la Federa-
ció Catalana d’Atletisme.
 Tot i tenir-ho tot a 
punt, l’organització tras-
passa tota l’activitat a la 
nova data.

El CF Balaguer s’imposa en la seva visita 
al CF Angulària per resultat de 0-5
 Victòria contundent per 
als Balaguerins en el seu 
primer partit de lliga, on es 
van imposar per un 0-5 en 
la visita al sempre compli-
cat cap de C.F. Angulària. 
El domini va ser absolut ja 
des de el principi del partit 
i poc va tardar en arribar el 
gol, Edu Raya al 16 i Aleix 
Llusà al 23 van ser els go-
lejadors d’una primera part 
on poc es va veure a l’equip 
local. La segona part va se-
guir amb el mateix guió 
on Marc Sánchez (56’), un 
altre cop Edu Raya (67’) i 
Roger Ezquer (74’) van sen-
tenciar el partit.
 La part negativa del 
partit va ser l’al·legació 
duta a terme per part de 
l’Angulària per la sanció 
que Pau Solanes va sofrir 
en Copa, però que no te res 
a veure amb els partits de 
lliga.
 D’altra banda, a la fi-
nal de copa, i sense el 
sancionat Pau Solanes, 
els balaguerins no van 
poder tornar amb la copa 
cap a Balaguer i després 
de molts mesos de com-
petició van patir la primer 
derrota en partit oficial 
davant d’un Atlètic Lleida 
de categoria superior i que 
no va donar cap opció als 
vermells. Dos gols de Sol-
devila van donar la victòria 
a l’equip lleidatà que supo-
sa un plus de motivació en 
l’inici de la temporada on 

el clar objectiu que tenen 
és l’ascens a la Tercera 
RFEF. Els jugadors del con-
junt balaguerí, però, no els 
hi van posar gens fàcil les 
coses als lleidatans en cap 
moment del partit i van llui-
tar els 90 minuts per acon-
seguir la victòria.
 Cal recordar que per 
arribar a la final el CF Ba-
laguer va superar a dos 

equips de categoria superi-
or, el C.F. Borges Blanques 
(6-1) i a la Unió Esportiva 
Tàrrega per un resultat de 
(2-0).
 Aquest proper cap de 
setmana es disputarà la 
tercera jornada de campio-
nat i els vermells visitaran 
el camp del Palau d’Angle-
sola el proper diumenge, 3 
d’octubre a les 17:00h.

Moment post-partit

Mitja Marató de Balaguer

Formació del CF Balaguer
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 Aquest passat cap de 
setmana els equips del 
Club Bàsquet Balaguer 
han començat una nova 
temporada encetant la 
lliga amb tots els seus 
equips.
 Aquest estiu el Club 
va canviar de president, 
Toni Salud el que ho ha-
via estat fins ara, deixava 
la presidència desprès 
de 14 anys al càrrec de 
l’entitat i que ara agafa 
el relleu, Montse Ruiz 
Correa sent la primera 
presidenta del Club, que 
ja era membre del club 
des de fa anys, del que 
també era responsable 
d’equipament i marxan-
datge.
 Els primers equips 
del club afrontaven la 
primera jornada de la lli-
ga amb una derrota cada 

El CB Balaguer enceta nova 
temporada i els seus equips ja 
han començat la lliga 

un. Per una part el Sisvial 
CB Balaguer que aques-
ta temporada estrena 
entrenador, Joan Mateu 
al capdavant, havia d’en-
caixar al camp del Solso-
na un 62 a 54 en un partit 
discret en que van anar a 
remolc dels locals i que 
tot i un gran esforç a l’úl-
tim període ja no van ser 
a temps d’arreglar el mar-
cador a favor seu. 
 L’equip femení,  Q2 
Consultors que tam-
bé estrena entrenador 
aquesta temporada, 
Juanjo Ruiz Pérez, per-
dia a casa per 53 a 60, 
contra el Manresa. Un 
partit que va ser molt 
igualat, i que tot i l’es-
forç de les balaguerines, 
no van poder avançar a 
unes contrincants amb 
moltes ganes.

Equip CB Q2 Consultors

El diumenge 17 d’octubre s’inaugurarà 
la pista dedicada a Kobe Bryant

 El passat mes de setem-
bre es va remodelar la pista 
de bàsquet de l’Avinguda 
Països Catalans, pintant-hi 

Grafitti en record a Kobe Bryant

un grafitti en honor a Kobe 
Bryant, en un homenatge a 
aquest jugador, un dels re-
ferents del bàsquet a nivell 

mundial i que va morir el pas-
sat any 2020 en un accident.
 Obra de l’artista llei-
datà Llukutter amb la col-
laboració de membres del 
Club Bàsquet Balaguer.
 Aquesta inauguració, 
serà un dels actes desta-
cats dins de la celebració 
de la capitalitat del Bàsquet 
Català que la ciutat osten-
ta durant aquest any 2021, 
després que l’any 2020 no es 
pugues dur a terme a causa 
de la pandèmia.
 S’estan acabant de pre-
parar un seguit d’activitats 
per tot el dia, entre elles 
s’espera comptar amb la 
presència de Pau Gasol.

La Paeria fa una crida per muntar una 
exposició del Bàsquet a la ciutat

Cartell

 Des de la Regidoria 
d’Esports de la Paeria de 
Balaguer s’està organit-
zant una exposició “Nostàl-
gia Bàsquet de Balaguer”.
 Es fa una crida a totes 
aquelles persones que han 
format part del món del 
Bàsquet a la ciutat i que 
puguin aportar material (ja 
sigui fotos, vídeos, objec-
tes...) i que es posin amb 
contacte amb la regidoria 
per poder muntar una gran 
exposició.
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Anuncis breus classificats
TREBALL 
-----------------------------------
ES NECESSITA: Ofi-
cial de 1a  ó 2a amb 
coneixements  de 
muntatges elèctrics 
de baixa tensió. Ba-
laguer.  Telèfon de 
contacte:  652947521.
-----------------------------------
BERONI busca perso-
na per departament 
de suport. Requisits 
que es demanen: Co-
neixements alts Admi-
nistratius/Comptables. 
Carnet Conduir. Dispo-
nibilitat viatjar. Interes-
sats/ades deixar-nos 
currículum a www.be-
roni.com, o enviar-lo a 
pilar@beroni.com
-----------------------------------

NATIVA OFEREIX clas-
ses de conversa en 
anglès. Possibilitat 
de fer grups reduïts 
o classes individuals. 
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. 
Cursos de Primària, 
ESO i Batxillerat. Raó: 
698383277. 
-----------------------------------

NECESITO mujer de 
45 a 60 años, para 
convivir i compartir. 
No importa que sea 
viuda o separada. Sin 
cargas familiares. In-
teresadas llamar al te-
léfono: 646852756.
-----------------------------------

IMMOBLES
------------------------------------
BALAGUER: lloguer 
de pisos, despatxos i 
places d’aparcament. 
Raó: 973443800.
-----------------------------------
ES VEN pis nou a 
l’Avinguda 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.
-----------------------------------
LLOGUER LOCAL co-
mercial al c/ Girona, 
de 32 m2. Amb aigua i 
llum. Amb porta d’alu-
mini, vidre i reixa. Raó: 
973450555.
------------------------------------
A BALAGUER es ven 
pis nou llogat, 2 hab., 
per 59.000 euros. Raó: 
629725009- 973446011.
-----------------------------------

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 30 de setembre          a les 8 de la tarda del 7 d’octubre ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 7 d’octubre          a les 8 de la tarda del 14 d’octubre SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 14 d’octubre          a les 8 de la tarda del 21 d’octubre MARCH

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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