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En Portada
Firauto - Balaguer

 La ciutat de Balaguer acollirà una nova edició 
de Firauto, la Fira del vehicle de segona mà i com-
plements, els pròxims dies 15, 16 i 17 d’octubre, al 
pavelló Inpacsa de la ciutat. La d’enguany serà la 
29a edició, tenint en compte que la passada es va 
suspendre a darrera hora per la situació de pandè-
mia.

Amb el suport de
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#El proper 24 d’octubre torna el 10è Concurs Internacional de cant líric Germans Pla al teatre
El dia 24 d’octubre,de manera presencial, al Teatre Municipal, es farà la fase final  i  a les 18h el lliurament 
de premis i un concert , amb públic,  ofert pels guanyadors

# Entrega de diplomes dels cursos d’alfabetització a la Paeria de Balaguer
L’objectiu general, del Programa, ha estat la millora de les competències lingüístiques i digitals de les 
persones usuàries

>>BALAGUER
# Exposició d’Olga Montoliu a la Sala d’exposicions de la Paeria

Del 22 d’octubre a l’1 de novembre, acollirà l’exposició de l’artista bala-
guerina Olga Montoliu, que presenta la seva obra “Des del cor”

# L’Associació Salut Mental La Noguera presenta la nova campanya
Aquestes accions són per donar visibilitat a la salut mental

>>COMARCA
# Àger celebra les Jornades Europees del patrimoni  

La Col·legiata de Sant Pere d’Àger i l’església de Sant Vicenç van 
oferir el passat cap de setmana diverses activitats gratuïtes

# Dos productors més s’incorporen al distintiu “Noguerament Bo”
Els dos nous són el Celler Rubió de Sòls i el Monestir de les Avellanes

# El 14 de novembre arriba la 40a edició de la Cursa del Sant Crist
La cursa de 5 km tindrà un preu d’inscripció de 12€ i una samarreta 
tècnica commemorativa de regal

# El Trail Montroig es farà el 28 de novembre
En aquesta edició es destinarà un euro de cada inscripció per l’As-
sociació Estel de Balaguer

# Participació de la cantera del Club Escacs Balaguer al Campionat Absolut de Lleida
Nou alumnes de l’Escola d’Escacs del Club Escacs Balaguer entre 9 i 16 anys participen al Campionat 
Territorial Absolut de Lleida 2021, organitzat per la Federació Catalana d’Escacs

# Gran recapte al Posa’t la Gorra sent un referent solidari a les Terres de Lleida 
La Comissió organitzadora agraeix la col·laboració de voluntaris, col·laboradors i públic perquè gràcies a tots 
ells, s’ha pogut assolir uns ingressos de recaptació provisional que superen els 20.000 Euros

>>ESPORTS
# El CF Balaguer suma tres victòries en els seus tres últims partits

El club balaguerí ha començat de la millor manera possible aquesta temporada guanyant de forma conse-
cutiva els seus tres últims encontres.

# Inauguració de la pista de bàsquet en homenatge a Kobe Bryant el 17 d’octubre
Aquest espai de Playground just al marge del riu Segre s’ha convertit en l’atractiu dels aficionats al bàsquet 

# El grup balaguerí Saüc publica el seu primer disc “Eterna”  
L’àlbum conté vuit temes entre els que s’inclou una versió del grup 
empordanès Sangtraït

# Inaugurada la primera edició del Forma. Espais d’Art Contemporani
El passat dissabte 2 d’octubre es va inaugurar el Forma. Espais d’Art 
Contemporani que es celebra de l’1 al 24 d’octubre
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Nova edició de Firauto, la fira del vehicle 
de segona mà els dies 15, 16 i 17
 La ciutat de Balaguer 
acollirà una nova edició de 
Firauto, la Fira del vehicle de 
segona mà i complements, 
els pròxims dies 15, 16 i 17 
d’octubre, al pavelló Inpac-
sa de la ciutat. La d’enguany 
serà la 29a edició, tenint en 
compte que la passada es 
va suspendre a darrera hora 
per la situació de pandèmia.
 Els expositors s’han 
mostrat entusiastes per re-
tornar, dins les possibilitats, 
a la normalitat permesa 
i poder tornar a celebrar 
Firauto, un certamen molt 
esperat pels propis expo-
sitors però també pels vi-
sitants. Per aquest motiu, 
com a novetat, aquest any 
s’obriran les portes diven-
dres a la tarda, de les 16.30 h 
fins a les 20.30 h, i dissabte 
i diumenge en horari de 
10.00 h a 14.00 h i de 16.30 
h a 20.30 h per donar més 
hores als possibles visitants 
i/o compradors.
 El  parc de vehicles 
d’ocasió és cada cop més 
ampli i per això també a Fira 
s’hi podran trobar vehicles 
de gerència i amb molt pocs 
quilòmetres, fet que li dona 

a al mateix certamen un 
valor afegit.
 Firauto és una fira pio-
nera a les terres de Lleida 
en la qual 20 expositors 
presentaran més de 200 
vehicles, tots ells super-
visats i revisats, amb un 
gran ventall d’opcions, des 
de les més econòmiques, 
que es trobaran al Mercat 
de la Ganga, amb vehicles 
que no poden superar els 

6.000 euros, fins a les més 
sofisticades, per a públics 
més exigents i/o amants 
del motor. Tots ells revisats 
i garantits amb el segell de 
qualitat de la Fira.
 També hi haurà repre-
sentats altres sectors, com 
són els remolcs i la maqui-
nària industrial, els com-
plements pels automòbils, 
l’àudio i també la retolació 
de vehicles.

Presentació de Firauto

 L’Associació Cultural 
Grup d’Art4 de Balaguer ,  
havia  d’organitzar el 10è 
Concurs Internacional 
de cant líric “Germans 
Pla -Ciutat de Balaguer” 
i  també celebrar els  25 
anys de l’associació pel 
passat 2020, però com 
tantes altres coses no va 
ser possible celebrar-ho.
 Enguany es recupera 
e l  concurs  i  durant  
l’octubre es fa el 10è 
Concurs, mantenint el 
principal objectiu de 
donar a conèixer els  
germans Pla, músics 
d’arrels balaguerines 
del segle XVIII, així com 
donar oportunitats a nous 
cantants i apropar el cant 
líric a la ciutadania.
 El passat 4 d’octubre, 
es va tancar el termini 
d ’ i n s c r i p c i ó  p e r  a l 
c o n c u r s ,  q u e  r e b r à 
part icipants v inguts 
d ’ a r r e u  d e l  m ó n : 
Rússia, Japó, Corea del 
Sud, Polònia, Irlanda, 

El proper 24 d’octubre torna el 
10è Concurs Internacional de 
cant líric Germans Pla al teatre

Imatge de l’última edició del Concurs

C a t a l u n y a ,  E s p a ñ a , 
Colòmbia, Veneçuela i 
Ucraïna.
 El dia 18 d’octubre 
es farà la fase semifinal 
que serà  telemàtica, 
els concursants hauran 
d’haver enviat uns vídeos. 
El jurat seleccionarà 
els concursants que 
passaran a la fase final.
 E l  j u r a t  e s t a r à 
f o r m a t  p e r :  M i r e i a 
Pintó (Mezzosoprano i 
professora de l’ESMUC), 
Marta Mathéu (Soprano 
i professora del Liceu), 
Pedro Pardo (Director 
d ’o rquest ra  i  cor,  i 
compositor) ,  Let íc ia 
Martín (Directora de 
producció i adjunta a 
la Direcció Artística de 
Teatre del Liceu).
 El dia 24 d’octubre,de 
manera presencial, al 
Teatre Municipal, es farà 
la fase final  i  a les 18h. 
el lliurament de premis i 
un concert , amb públic,  
ofert pels guanyadors.

Exposició d’Olga Montoliu “Des del cor” 
a la Sala d’Exposicions de la Paeria

Una de les obres d’Olga Montoliu

 Del 22 d’octubre a l’1 de 
novembre, la sala d’exposi-
cions de la Paeria, acollirà 
l’exposició de l’’artista ba-
laguerina Olga Montoliu, 
que presenta la seva obra 
“Des del cor”, un recull de 
les seves darreres pintures i 
escultures. Les seves obres, 
parlen de dones, viatges i 
arrels, però la seva és una 
obra de fascinacions, plena 
de força. Els materials que 
empra, majoritàriament són 
la pintura, ferro, pedra i fus-
ta.

La novetat d’enguany és que el certamen obrirà por-
tes divendres tarda i comptarà amb un espai dedicat 
a autocaravanes i caravanes a l’entrada del recinte
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Presentació de la campanya

Aquestes accions són per donar visibilitat a la salut 
mental, trencar l’estigma  i atendre a qui calgui

 Sota el lema “No hi ha 
salut sense salut mental” 
es constitueix l’eix central 
de la campanya que té com 
a objectiu principal sensi-

bilitzar a la població sobre 
la necessitat de fer valdre 
la cura de la salut mental i 
lluitar contra l’estigma as-
sociat a les persones amb 

trastorn mental. Ara com 
ara, els trastorns mentals 
encara porten a l’etiqueta i 
al mateix temps a l’estigma 
social que genera discrimi-
nació. 
 D’aquesta manera 
s’han organitzat quatre 
actes de sensibilització, 
el primer va ser a la Fira 
d’Entitats, el segon el 23 
d’octubre amb una acció 
anomenada “Les etiquetes 
són per a la roba” de 9h a 
13h a la Plaça Mercadal, el 
tercer serà una taula rodo-
na sobre “Desigualtats de 
gènere i salut mental” en 
col·laboració amb l’àrea 
d’Igualtat de la Paeria al 
mes de novembre i el quart 
s’organitzarà l’acte “Fusio-
nem l’art i la salut mental” 
coincidint amb la Fira de 
Santa Llúcia.

Entrega de diplomes dels cursos 
d’alfabetització a la Paeria
 El passat 4 d’octubre, 
es va fer entrega dels 
diplomes a les perso-
nes participants al Curs 
d’Alfabetització de cata-
là i alfabetització digital. 
Aquesta formació està 
emmarcada en el Projec-
te Treball als Barris 2020 
subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalu-

Entrega de diplomes

nya (SOC). 
 L’objectiu general, 
del Programa, ha estat la 
millora de les competèn-
cies lingüístiques i digi-
tals de les persones usu-
àries. Aquesta formació 
va començar a l’abril i 
ha tingut una durada de 
6 mesos. En total s’han 
atés a 17 persones.

La Paeria i l’Associació Salut Mental La 
Noguera presenten una nova campanya
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 El grup balaguerí Saüc 
va publicar el passat setem-
bre el seu primer disc “Eter-
na” amb el segell estatal 

El grup balaguerí Saüc

Rock CD Records. L’àlbum 
conté vuit temes entre els 
que s’inclou una versió del 
grup empordanès Sangtraït 

i compta amb la participa-
ció de músics rellevants 
de l’escena catalana, com 
la del propi ex-guitarrista 
dels Sangtraït Josep Maria 
Corominas. El disc, es pot 
escoltar a través de totes 
les plataformes de música 
digital, i comprar-lo a Bala-
guer al Bar Fleming i al Bar 
Carles, o bé per internet a 
través de la web del grup. 
També està en servei de 
préstec a la Biblioteca.
 La portada del disc és 
obra de l’artista local Xavier 
Dalmau “Delfoco”. El grup 
va presentar el disc en di-
recte el 29 de setembre a les 
Festes de Tardor de Lleida.

Inaugurada la primera edició del Forma. 
Espais d’Art Contemporani a Balaguer

Projecte Tiges de Maria Monseny a la nova passarel·la

 El passat dissabte 2 
d’octubre es va inaugurar 
el Forma. Espais d’Art Con-
temporani que es celebra 
de l’1 al 24 d’octubre.
 Per aquesta primera 
edició s’han seleccionat 
un total de 10 projectes o 
intervencions artístiques, 
i una acció o performance. 
Els projectes seleccionats 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 
patrimonials, com l’església 
de Santa Maria o el claustre 
de Sant Domènec.
 Paral·lelament a l’esde-
veniment s’han organitzat 
un seguit d’activitats, entre 
les que destaquen la visita a 
Planta - Fundació Sorigué el 
dissabte 16 d’octubre, o una 
taula rodona amb ponents 
com Zaida Muxí o Martí Pe-
ran. Aquesta estarà mode-

rada per en Jesús Navarro, 
director 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 re-
alitzar 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’esde-
veniment. 
 El Forma estarà apa-
drinat per l’artista càntabre 
Juan López, el qual durà a 
terme una intervenció a la 
ciutat que es donarà a co-
nèixer més endavant. El dia 
23 d’octubre es farà la pre-
sentació pública de l’obra 
escultòrica de l’artista bala-
guerí Josep Mateu en el seu 
nou emplaçament. 

Saüc publica el seu primer disc “Eterna” 
amb el segell estatal Rock Cd Records

 Aquest passat diu-
menge 10 d’octubre, va 
tenir lloc la diada soli-
dària del “Posa’t la gorra 
Balaguer 2021”, amb un 
seguit d’activitats de sen-
sibilització i recaptació 
en pro de la lluita contra 
el càncer infantil i juvenil. 
Aquesta festa solidària 
és un referent a les Ter-
res de Lleida on la prin-
cipal font de recaptació, 
destinada a AFANOC, 
és la venda de gorres i 
samarretes. Enguany, en 
una edició marcada per 
la pandèmia i desprès de 
no haver-se pogut realit-
zar l’edició de l’any pas-
sat s’han venut més de 
3.000 gorres. 
 La resta d’ingressos 
com són els donatius, 
la tómbola els famosos 
i la “Barana de la Gene-
rositat” on més de 50 

Gran recapte al Posa’t la
Gorra sent un referent
solidari a les Terres de Lleida

empreses de Balaguer 
i comarca col·laboren 
amb pancartes omplint 
el pont Nou, van adreçats 
a la investigació i la re-
cerca del càncer infantil 
a través del Vall d’He-
bron Institut de Recerca 
(VHIR). 
 La diada va començar 
amb la cursa /caminada 
de 5 km amb una parti-
cipació superior a les mil 
persones, totes elles amb 
la seva gorra i samarreta. 
Seguit de l’acte instituci-
onal, l’entrega de premis 
i la Fira dels Somnis.
 La Comissió orga-
nitzadora agraeix la col-
laboració de voluntaris, 
col·laboradors i públic en 
general, perquè gràcies 
a tots ells, s’ha pogut as-
solir uns ingressos de re-
captació provisional que 
superen els 20.000 €. 

Una imatge de la cursa
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Dos jugadores de l’escola del club en la primera ronda

El campionat es juga del diumenge 3 d’octubre al 28 
de novembre enguany a la localitat de Bellcaire

 Nou alumnes de l’Es-
cola d’Escacs del Club 
Escacs Balaguer entre 9 i 
16 anys participen al Cam-
pionat Territorial Absolut 

de Lleida 2021, organitzat 
per la Federació Catalana 
d’Escacs que aquest any 
es disputa a la localitat de 
Bellcaire.

 El campionat està diri-
git a jugadors/es federats/
es de totes les edats, i es 
divideix en 3 grups, el Grup 
I i II estant enfocats a ju-
gadors amb experiència 
en tornejos, les partides 
d’aquests grups es dispu-
ten a 90’+30” d’increment 
per jugada, cada jugador; i 
el tercer grup és el de Pro-
moció orientat a jugadors 
novells fins a 14 anys i que 
s’estant iniciant en els es-
cacs de competició (amb 
nivell ELO inferior a 1700).
 L’escola del club comp-
ta actualment amb vint-i-
sis nenes i nens, entre 6 i 
16 anys que reben classes 
setmanalment al casal La-
pallavacara de Balaguer, 
i són la base de l’equip B 
del club.

Presentació del curs de formació 
monitors/es sardanistes
 El curs s’emmarca 
com un acte previ a la no-
minació de Balaguer com 
a Capital de la Sardana 
2022 previst per a principis 
del pròxim mes de març. 
Amb aquesta activitat, es 
vol recuperar, el potent 
grup de monitores i mo-
nitors de sardanes amb 
què comptava el municipi 

Presentació del curs de formació

i alhora poder oferir a les 
escoles de la població mo-
nitors formats i preparats 
de la mateixa ciutat.
 Al curs s’hi pot ins-
criure qualsevol persona 
de tot Catalunya, ser ma-
jor de setze anys, saber 
ballar sardanes i assistir 
un mínim del 90% de les 
hores lectives. 

Participació de la cantera del Club Escacs 
Balaguer al Campionat Absolut de Lleida
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El conjunt monumental d’Àger celebra 
les Jornades Europees de Patrimoni
 La Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger i l’església de 
Sant Vicenç van oferir el 
passat cap de setmana di-
verses activitats gratuïtes 
en el marc de les XXX Jorna-
des Europees de Patrimoni, 
una iniciativa que té la vo-
luntat d’apropar la riquesa 
i la diversitat del patrimoni 
cultural a la ciutadania.
 Dissabte, les jornades 
van comptar amb la presen-
tació del projecte de recerca 
i recuperació de les campa-
nes de Sant Vicenç, a càrrec 
de la Fundació Arnau Mir de 
Tost. Una conferència ‘De-
functos ploro, festa decoro. 
Les campanes i la comuni-
tat. Quan l’immaterial con-
serva el material’, a càrrec 
de l’historiador Nil Rider. 
En acabar, una demostració 
de tocs de campana, que 
comptà amb la participació 
de Pere Capdevila i Josep 
Maria Benseny. Per fina-
litzar la jornada, es va fer 

una visita comentada a les 
campanes de Sant Vicenç.
 Diumenge a la nit , 
l’escenari va ser la Col-
legiata de Sant Pere, on 
l’Ajuntament d’Àger, en 
col·laboració amb el Parc 
Astronòmic del Montsec 
(PAM), van organitzar un 
seguit de propostes, una 
visita nocturna guiada per 
la Col·legiata, a càrrec del 

consistori i, a continuació, 
una sessió d’observació 
dels estels amb làser, a càr-
rec d’astrònoms del PAM.
 L’Ajuntament d’Àger i la 
Fundació Arnau Mir de Tost 
han participat en aquesta 
iniciativa durant 10 anys, 
de la mà d’altres entitats 
del territori, amb activitats 
de tota mena al voltant del 
patrimoni d’Àger.

Col·legiata de Sant Pere d’Àger

 La convocatòria de la 
tercera edició del Premi 
d’Àlbum Il·lustrat Vila de 
Térmens està oberta fins 
al dia 31 de desembre 
d’aquest 2021, darrer 
dia en el qual es poden 
presentar les obres que 
optin al premi.
 El premi el convoca 
l ’ a j u n t a m e n t  d e l 
consistori, té un import 
de 4.000 euros, i l’obra 
guanyadora es publicarà 
en una col·lecció especial 
de l’Editorial Meraki, 
un segell d’Edicions 
Salòria. Amb aquest 
projecte, l’Ajuntament de 
Térmens fa una aposta 
per la cultura com a 
element dinamitzador 
de l’àmbit local i ho fa 
amb l’organització d’un 
premi d’àlbum il·lustrat 
que entronca amb la gran 
tradició d’il·lustradors i 
il·lustradores que hi ha a 
Catalunya.
 Pel que fa a la temàtica 
del premi, es valora 

Ja està oberta convocatòria de la 
tercera edició del Premi d’Àlbum 
Il·lustrat Vila de Térmens

Térmens obre convocatòria de la 3a edició

especialment que els 
àlbums facin referència 
al món rural i al primer 
sector, que són els eixos 
de la societat i l’economia 
lleidatana. Tot i això, la 
convocatòria és oberta 
a totes les temàtiques i 
finalment el que el jurat 
valorarà serà la qualitat i 
l’originalitat dels treballs 
presentats, tant pel que 
fa als textos com a les 
il·lustracions.
 El jurat d’aquest tercer 
Premi estarà format per 
professionals del món del 
llibre que, tots ells, estan 
vinculats directament 
o indirectament amb el 
poble de Térmens i amb 
les comarques lleidatanes. 

Les obres es poden 
presentar tant en
format paper com en 
digital fins el proper 
31 de desembre

Lo Carreró de Montgai acull una exposició 
sobre Realisme Contemporani

Inauguració de l’exposició

 L’espai socio-cultural 
de Lo Carreró de Montgai 
acull una exposició sobre 
realisme contemporani, a 
càrrec  de l’escultor Josep 
Castellana i del pintor Do-
mènec Serra. L’exposició 
acabarà el 28 de novem-
bre. L’exposició compta 
amb obres d’aquests dos 
artistes targarins, que pre-
senten les seves obres de 
temàtica figurativa i estil 
realista contemporani. 
 Escultures en  bronze, 
resines i fang de Josep 
Castellana, que treballa 
amb nombroses tècniques 
escultòriques, la sensibili-
tat per l’observació de les 
emocions i l’expressivitat 

del rostre i la figura huma-
na.
 També hi haurà pintu-
res a l’aquarel·la, acrílic i 
tècniques mixtes de Do-

mènec Serra, que opta per 
diferents tècniques pictòri-
ques a la recerca de l’har-
monia, la poètica i la signi-
ficació enigmàtica.
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Lots Noguerament Bo

Aquest 2021 s’han afegit dos membres, el Celler 
Rubió de Sòls i el Monestir de les Avellanes

 Noguerament Bo és un 
projecte coordinat pel Con-
sorci GAL Noguera Segrià 
Nord dins del projecte Gus-
tum liderat per l’Associació 

Leader de Ponent. L’objectiu 
és promoure la transforma-
ció i la comercialització del 
producte agroalimentari de 
la Noguera. També millorar 

la competitivitat del sector 
agroalimentari i involucrar 
les persones productores en 
la generació de sinergies i la 
promoció dels productes lo-
cals i de qualitat. 
 Des del 2020, s’han posat 
a la venda els lots d’aliments 
sota comanda de Noguera-
ment Bo. El lots contenen 
productes de diferents em-
preses com Pla Oví, Ali-
mentació Farràs, Cal Retjo, 
FructumCat, Cal Blasiet, Lo 
Pernil de Ponent, Casa Pa-
tau, Conill com Cal, Format-
geria de Clua i Pàmies Vitae. 
Es poden comprar a través 
dels següents membres del 
distintiu: Pla Oví d’Algerri, 
Conill Com Cal de Baldomar 
(Artesa de S.), FructumCat 
de Gerb, Cal Blasiet d’Albesa 
i Balaguer i Formatgeria de 
Clua  (Artesa de S.).

Les Germanes Clarisses elaboren 
un sabó artesanal fet amb mel
 Les Germanes Claris-
ses del Convent del Sant 
Crist de Balaguer han 
presentat un sabó amb 
mel elaborat a mà, que 
esdevé una alternativa 
natural al gel hidroalco-
hòlic i que ha de servir 
per tenir una sortida eco-
nòmica.
 El sabó, amb el nom 

Presentació del sabó

“Sabó del cel, sabó de 
mel”, ja es pot adquirir 
a la pàgina web www.
alemany.com i als co-
merços de proximitat. 
El comercialitzarà l’em-
presa d’Os de Balaguer, 
Torrons i Mel Alemany, 
empresa que proporcio-
na la mel utilitzada per 
aquest sabó artesanal.

Dos productors més s’incorporen al
distintiu “Noguerament Bo”
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Una nit, vuit dones 
mennonites de diferents 
edats es troben en un pa-
ller per dur a terme una 
reunió secreta. Durant els 
darrers dos anys, aquestes 
dones, i més d’un centenar 
d’altres noies de la seva 
colònia, han estat violades 
repetidament de nit per di-
monis que venen a castigar 
els seus pecats. Ara que 
les dones han descobert 
que havien estat drogades 
i atacades per un grup 
d’homes de la seva pròpia 
comunitat, estan decidides 
a protegir-se a si mateixes 
i a salvaguardar les seves 
filles de possibles mals fu-
turs. Mentre els homes de 
la colònia van a la ciutat 
per pagar la fiança i allibe-
rar els violadors, aquestes 
dones, totes analfabetes, 
tindran molt poc temps per 
prendre una decisió: hauri-
en de quedar-se a la comu-
nitat o haurien d’atrevir-se 
a marxar-ne?
 “Elles parlen” és un joc 
d’enginy narratiu, talent i 
denúncia. Toews situa la 
violència dins la colònia 
però aborda temes univer-
sals, com la culpa, la res-
ponsabilitat, el masclisme 
i la dona vista com un re-
ceptacle útil per reprodu-
ir-se sense badar boca.

 Als anys noranta, la 
Meritxell és una escrip-
tora d’èxit. Tot just acaba 
de saber que està molt 
malalta. Ha escrit innom-
brables històries, però 
mai ha aconseguit treure 
l’entrellat de la que real-
ment li importa, la dels 
seus propis orígens. Sap 
que la mare era parisen-
ca i que el pare va ser un 
combatent de la Guerra 
Civil, però no el va arribar 
a conèixer. Una novel·la 
plena de tendresa que 
enllaça dues èpoques 
i ens mostra com d’im-
portants són les arrels 
personals. Uns perso-
natges que encarnen la 
força dels ideals i retra-
ten persones anònimes 
que vencien la por per 
lluitar contra el monstre 
del feixisme. Una histò-
ria d’amor i resistència 
al París ocupat pels na-
zis de l’escriptor i fotò-
graf Xulio Ricardo Trigo, 
el qual ha publicat més 
d’una dotzena de novel-
les.   També està present 
en el relat la defensa dels 
ideals que encarnen per-
sones anònimes i d’àm-
bits transversals té sentit 
en la lluita contra l’opres-
sió en aquest cas la del 
nazisme.
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Elles parlen
Autor: Miriam Toews
Gènere: Novel·la

 A la una, miro al cel i 
veig la lluna. A les dues, 
un estel amb dues cues. 
I... a les tres? Què veus, 
eriçó? és un llibre tan ric 
en petits detalls i en imat-
ges poètiques que convi-
da a mirar-lo i a remirar-lo 
una vegada i una altra. 
 Conté uns versets 
molt divertits i unes il-
lustracions extraordinàri-
es. Un llibre per estimular 
la capacitat d’observació 
de l’infant. Es tracta d’un 
enfilall de rimes senzi-
lles, consonàntiques, que 
van acumulant les hores 
del dia, de la una fins a 
les dotze. Sota la mirada 
curiosa d’un eriçó, acom-
panyem el que ell veu. A 
la banda esquerra, a les 
pàgines parells, sempre 
es situa l’eriçó en actitud 
observadora i a la dreta, 
la que primer veiem en 
passar pàgina, trobem el 
que està veien.
 Les il·lustracions són 
de la balaguerina Natas-
ha Domanova que va sor-
tir de l’anonimat després 
de guanyar el premi d’Àl-
bum Il·lustrat Vila de Tér-
mens. Es va criar a Minsk 
en una família d’artistes i 
ella es va formar a la mi-
llor escola d’art bielorrus-
sa.

La noia de la
Resistència
Autor: Xulio R. Trigo
Gènere: Novel·la

Què veus, eriçó?
Autor: Ramon Besora
Gènere: Infantil (+3)

L E C T U R A

M’assec

No sé si mai hauré escrit una ratlla
que parli dels estels del firmament.
En sé tan poc d’estels, que miro fix
la seva immensitat,
pensant també el que en diuen
aquells que en saben més. M’aturo a aquí,
en veure que ells també empren sovint
aquell mot infinit que tan bé va
per dir el que no entenem. Fan càlculs
i saben els anys llum que des de terra
s’allunyen els estels, 
com si fóssim aquí el centre de tot.
Em quedo embadalit com fa tothom,
de tant llum sideral i món llunyà.
Quan hi hagi algun camí per abastar-lo,
seran segur els estels qui ens el senyalin. 
Ningú no podrà mai dominar el foc,
la calentor del sol, o el bram del mar.
M’assec tot valorant la perfecció
del que encara tenim, ara per ara.
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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.

 Carles Puigdemont ha 
estat detingut a l’illa de 
Cerdenya i alliberat vint-i-
quatre hores més tard. Ell 
i els seus acòlits no han 
trigat gaire a afirmar que 
l’Estat Espanyol no deixa 
passar cap oportunitat de 
fer el ridícul. És evident 
que no ha llegit mai a Mon-
tesquieu.
 Charles Louis de Se-
condat, Baró de Montes-
quieu, va escriure, ja al Se-
gle XVII, en un tractat que 
va intitular «l’Esperit de les 
Lleis», que la forma ideal 
de configurar un Estat és 
la separació de poders, de 
manera que el poder exe-
cutiu (el govern) no pot 
interferir en cap dels altres 
dos: el poder legislatiu (el 
parlament, el que fa les 
lleis, i el judicial, els jutges 
i tribunals).
 Totes les constitucions 
modernes, inclosa la nos-
tra, segueixen la proposta 
de Montesquieu i consa-
gren, com a element bàsic 
de la convivència, la sepa-
ració de poders.
 El que no ha entès 
Puigdemont, ni cap de la 
cinquantena de polítics 
catalans que han viatjat 
gairebé amb urgència a la 
bella illa italiana (¿qui pa-

Puigdemont a Cerdenya
Joan Vicent Sampedro Cortés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

garà els viatges i despeses 
de tota aquesta gent?), és 
que el poder executiu, és 
a dir, el govern d’Espanya, 
faria mostra d’una gran 
torpesa interposant-se en-
tre una decisió del Tribunal 
Suprem i un jutge italià. 
Seria una intromissió im-
perdonable, malgrat que 
tant agradaria al covard 
fugat de la Justícia que va 
deixar a la cuneta als co-
ratjosos Oriol Junqueras i 
companyia.
 Fa anys (i panys), més 
de vint-i-cinc, que insistei-
xo en la necessitat d’ense-
nyar als estudiants de Bat-
xillerat el principis bàsics 
de la Constitució i l’Estatut, 
i als universitaris alguna 
cosa més que els principis 
bàsics.
 Si arriba el dia que els 
responsables de la forma-
ció acadèmica dels nos-
tres joves aproven la con-
veniència i necessitat de 
formar correctament als 
estudiants, invitaré amb 
molt de gust al Senyor Car-
les Puigdemont a finalit-
zar el Batxillerat i estudiar 
una carrera universitària, a 
veure si d’aquesta manera 
aprèn quatre idees bàsi-
ques de dret constitucio-
nal.

Parlem de tot?
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Arran de la pandèmia, 
que tantes coses ens ha fet 
canviar, jo també he fet els 
meus canvis. No he volgut 
escriure res durant aquest 
mes de Setembre, que 
tants negres records em 
porten. I com a vosaltres 
no us importen, ni res po-
deu fer per fer-me oblidar 
al ser tan personals, val 
mes passar de llarg, fins i 
tot d'escriure.
 Ja dins de l’Octubre, tot 
s'encarrila per fets que eren 
d'esperar. En primer lloc 
hem sento molt alleugerit 
al comprovar que el nostre 
President, el Sr. Aragonès, 
és fidel al promès en la 
seva campanya electoral 
de voler eixamplar la base 
del seu electorat, i per tan 
fer-se cap ben visible de 
la voluntat de tots els que 
som i ens sentim catalanis-
tes, encara que no indepen-
dentistes. S'ha començat a 
parlar amb qui toca amb 
calma i discreció, i és per 
pregar que ho facin moltes 
vegades per aconseguir un 
diàleg i ben entenedor. El 
temps, fa de sempre néixer 
la franquesa. Aquets de 
Junts x Catalunya, sempre 
han de muntar el numeret 
amb Rulls i Turull per radi-
calitzar-ho tot, cosa que no 

va fer mai la seva mare la 
difunta CiU. El seu pare ac-
tual és bigam, doncs està 
paternalment darrera del 
C.D.R. Per aclarir-ho del 
tot, cal dir que el PdeCat és 
una renovada Convergèn-
cia, que per desgràcia, no 
va aconseguir cap seient 
al Parlament, i de segur ha-
gués aportat una mica més 
de moderació.
 I si ara anem parlant 
amb un llenguatge que 
amb orgull és el nostre 
podem fer-nos alguna con-
fidència. Jo cada vegada 
que llegeixo alguna mani-
festació penjada en algun 
indret, no puc menys que 
fer un discret somriure. 
Afirmen que som repúbli-
ca. Som majoria. Fora els 
Borbons. Balaguer és an-
tifacista. Madrid ens roba. 
Jutgem a l’Estat Espanyol, 
etc etc, etc. N'he ficat tres 
de etc. Per d'abundoses 
que són tals afirmacions. 
Amb carnet o sense carnet 
molts n'hi hi ha que sem-
bla han perdut la mesura 
i el seny. Altres canten els 
seus ideals i els seus de-
sitjos amb una assiduïtat 
digna i mereixedora, fins 
i tot, de simpatia. Però en 
aquest desgavell hi ha 
casos veritablement que 

no s'entenen. Doncs la 
lleugeresa del poble en 
el que manifesten, no es 
pot entendre amb perso-
nes amb una formació 
cultural superior i dedi-
cades a l’ensenyament, 
i amb una representació 
d'alt nivell formatiu i so-
cial.
 Quan una vicerectora 
de la U.P.C. (Universitat 
Politècnica de Catalu-
nya), cau seduïda per 
"Ganes de foc, de con-
tenidors cremats i d'ae-
roport col·lapsat", i es 
carrega de gloria a Twit-
ter. Fa creure com atreu 
aquest missatge de "com 
pitjor, millor", que certa 
classe dirigent que co-
neixem han pregonat.
 La seva estretor ce-
rebral els impedeix pre-
guntar-se quantes co-
ses! haurem perdut fent 
aquest camí. Tenim pels 
nostres fills un futur in-
cert. I per més vergonya 
per aquesta senyora, que 
tantes coses va oblidar 
sense cap conte, és una 
senzilla pregunta: en 
quantes direccions es 
pot somiar ?. La seva era 
una i la meva un altre, i la 
seva i la meva, s’acaben 
on comença la del veí. 
Sense fer mal a ningú ni 
a res.

---------------------------------------
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 Balaguer continua 
amb els actes de ciutat 
del bàsquet Català 2020-
2021, afrontant el darrer 
trimestre d’activitats es 
presenta una de les que 
ha tingut més repercus-
sió a nivell provincial 
nacional i fins i tot inter-
nacional com és el cas de 
la inauguració de la pista 
exterior en homenatge a 
Kobe Bryant.
 Aquest espai de 
Playground just al marge 
del riu Segre s’ha con-
vertit en l’atractiu dels 
aficionats al bàsquet tant 
per la seva bellesa com 
per l’acció d’homenatge 
i record que ha deixat de 
la malaurada desaparició 
en accident de helicòpter 
el passat gener del 2020.
 La jornada d’inaugu-
ració que tindrà lloc el 
proper diumenge 17 d’oc-

Inauguració de la pista de 
bàsquet en homenatge a Kobe 
Bryant el 17 d’octubre

tubre de l’espai esportiu 
no només compta amb el 
mural en el seu pla horit-
zontal, sinó que a més a 
més s’han substituït les 
cistelles i s’ha comple-
mentat amb altres vinils 
de la figura del bàsquet 
en el seu entorn.
 La jornada tindrà và-
ries activitats, des d’una 
sessió de formació i clí-
nic a través de dos reco-
neguts entrenadors per-
sonals de bàsquet com  
Dario Coach i Raquel 
Mendez, l’acte que es 
trobarà dinamitzat i pre-
sentat per Jordi Demàs 
comptarà també amb l’es-
pectacularitat del Dunker 
més important del pano-
rama nacional, Marquie 
Smith i durant tota la jor-
nada comptarem amb un 
2x2 mixt obert al públic 
amb inscripció prèvia.

El Club Futbol Balaguer suma tres
victòries en els seus tres últims partits 
 Tres de tres és el balanç 
de victòries que porta el 
Balaguer en l’inici de lliga. 
A la victòria de la primera 
jornada se li ha de sumar la 
victòria per 1-2 obtinguda al 
difícil camp de Palau d’An-
glesola, on, entre la gespa 
natural del camp i la inten-
sitat de l’equip local van fer 
que els balaguerins tinguin 
un partit incòmode i haver 
de patir fins al xiulet final.
 A la primera part el Ba-
laguer va tenir el domini 
absolut de joc, creant oca-
sions i aconseguint sumar 
dos gols al marcador mit-
jançant Edu, després d’una 
gran centrada de Pau Sola-
nes, amb un tir de falta des 
de mig camp Edu va engal-
tar la pilota directa a l’escai-
re amb poques possibilitats 
d’aturada pel porter local. 
El segon gol, obra de Jordi 
Porta va ser un llançament 
de falta directament a l’es-

caire. 
 A la segona part el par-
tit va estar més igualat i cap 
equip va aconseguir sumar 
gols al marcador tot i dis-
posar tots dos de diferents 
ocasions.
 La tercera victòria, i ju-
gant el primer partit de lliga 
al Municipal de Balaguer, va 
ser enfront del acabat d’as-
cendir a la categoria la Seu 

d’Urgell. La primera part va 
ser totalment del Balaguer, 
i tot semblava que el partit 
acabaria amb golejada lo-
cal. Un golàs de Gerard Al-
cobé i un altre, obra d’Edu 
Raya, van marcar el resultat 
amb el qual s’arribaria al 
descans. La part negativa 
d’aquesta primera mitat 
pels vermells fou la manca 
d’encert. 
 A la segona part el do-
mini local seguia al Munici-
pal i Roger Ezquer amb un 
xut creuat al segon pal va 
sumar el tercer gol al mar-
cador. Amb el 3-0 els locals 
van baixar el ritme, però van 
tenir vàries ocasions per 
augmentar el marcador. Els 
que sí que van aprofitar les 
ocasions va ser l’equip vi-
sitant, aconseguint fer dos 
gols que de poc van servir 
després del quart gol bala-
guerí, marcat per Mikel del 
Aguila.

El CF Balaguer amb el “Posat la gorra”

Cartell de l’acte

Una jugada de l’últim partit. (Foto Joan Bové)
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Imatge de l’última cursa del Sant Crist

Les inscripcions i tota la informació es pot consultar 
des del web www.runners.cat

 El Club Esportiu Run-
ner’s Balaguer organitza 
una nova edició de la clàs-
sica Cursa del Sant Crist de 
Balaguer, que forma part 

del programa d’actes de la 
Festa Major de Balaguer.
 En la celebració dels 40 
anys de la cursa, es presen-
ten moltes novetats, com 

la sortida i arribada davant 
del Santuari del Sant Crist. 
Hi haurà dos modalitats, 
cursa de 5km que sortirà a 
les 10:30 hores i la camina-
da de 5km. Un recorregut 
urbà i divertit recorrent la 
zona del pla d’Almatà, el 
casc antic i vorejarà el mar-
ge dret del riu Segre amb 
un final èpic pujant els mis-
teris de Balaguer i animats 
amb força pels armats de la 
ciutat.
 La cursa de 5 km tindrà 
un preu d’inscripció de 12€ 
i una samarreta tècnica 
commemorativa de regal. 
La caminada tindrà un preu 
de 1€, 3€ o 5€ voluntaris i 
solidaris que aniran des-
tinats a l’organització de 
Posa’t la Gorra de Balaguer 
per tal d’ajudar als nens i 
joves amb càncer.

El 28 de novembre es farà la Trail 
Montroig amb tres modalitats
 El Club Esportiu Pe-
dala.cat organitza pel 
proper 28 de novembre 
el Trail Montroig.
 Amb tres modalitats 
per participar. Trail Ex-
trem, amb 26 km i 1.900 
m desnivell positiu. La 
Trail Speed, de 14,5 km 
i 950 m de desnivell po-
sitiu. I la volta al Pantà 

Una edició anterior del Trail Montroig

de 8,2 km. En aquesta 
edició es destinarà un 
euro de cada inscripció 
per l’Associació Estel de 
Balaguer.
 Més informació dels 
recorreguts i inscrip-
cions de la trail al web 
www.trailmotroig.cat, 
al web del Pedala.cat i 
Iter5.

Diumenge 14 de novembre arriba la 40a 
edició de la Cursa del Sant Crist
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Anuncis breus classificats

IMMOBLES
-----------------------------------
ES VEN pis nou a 
l’Avinguda Països 
Catalans, 2 habitaci-
ons. Raó: 629725009.
-----------------------------------
ES TRASPASSA, bo-
tiga de roba infantil 
a Balaguer, per no 
poder atendre. Total-
ment equipada i en ple 
funcionament. Raó: 
973450555.
-----------------------------------
LLOGUER LOCAL co-
mercial al c/ Girona 
de Balaguer, de 32 m2. 
Amb aigua i llum. El 
local té porta d’alumi-
ni, vidre i reixa. Raó: 
973450555.
------------------------------------

A BALAGUER es ven 
pis nou llogat, 2 habi-
tacions, per 59.000 eu-
ros. Raó: 629725009- 
973446011.
-----------------------------------

TREBALL 
-----------------------------------
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. 
Demana la teva hora 
sense compromís. 
Raó: 650422582.
------------------------------------
NECESITO mujer de 
45 a 60 años, para 
convivir y compartir. 
No importa que sea 
viuda o separada. Sin 
cargas familiares. In-
teresadas llamar al: 
646852756.
-----------------------------------
REPASSOS d’anglès. 
Cursos de Primària, 
ESO i Batxillerat. Raó: 
698383277. 
-----------------------------------

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.
-----------------------------------

------------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
------------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, us 
podeu adreçar a les 
nostres oficines del 
c/ Sant Lluís, entresol 
de Balaguer, trucant 
al 973448273 o bé en-
viant un e-mail des 
del nostre web www.
revistagroc.com
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
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Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

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

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

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA 973455286

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

ALGERRI

GÁLLEGO-REÑÉ 973426189

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

BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214
F. DOLSET- Sant 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 14 d’octubre          a les 8 de la tarda del 21 d’octubre MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 21 d’octubre          a les 8 de la tarda del 28 d’octubre ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 28 d’octubre          a les 8 de la tarda del 4 de novembre DOLSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horari de trens
SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
06.58 (1) 07.24
08.15 (4) 08.41
08.18 (5) 08.44 
10.08 (1) 10.34
11.15 (2) 11.41
12.08 (7) 12.34
14.07 (7) 14.33
14.08 (2) 14.34
16.22 (8) 16.48
16.23 (7) 16.49
16.37 (4) 17.03
17.58 (5) 18.24
18.08 (4) 18.34
19.17 (8) 19.43
20.03 (4) 20.29
20.07 (8) 20.33
20.28 (7) 20.54
20.53 (3) 21.19
21.43 (7) 22.09
22.02 (2) 22.28
22.53 (6) 23.19

BALAGUER LA POBLA
05.40 (4) 07.00
08.15 (1) 09.22
11.15 (2) 12.22
15.31 (7) 16.38
17.31 (8) 18.38
17.56 (3) 19.03
19.51 (6) 20.58

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
05.14 (4) 05.40
06.20 (1) 06.46
07.47 (1) 08.15
08.50 (7) 09.16
09.05 (2) 09.31
10.47 (2) 11.15
11.10 (7) 11.36
13.30 (1) 13.56
15.05 (7) 15.31
15.30 (2) 15.56
17.05 (5) 17.31
17.30 (4) 17.56
18.44 (8) 19.10
19.05 (7) 19.31
19.25 (4) 19.51
21.05 (7) 21.31
21.30 (2) 21.56

LA POBLA BALAGUER
07.08 (4) 08.15
10.08 (2) 11.15
13.00 (7) 14.07
15.15 (8) 16.22
15.30 (4) 16.37
19.00 (8) 20.07
19.21 (7) 20.28
19.46 (3) 20.53
21.46 (6) 22.53

(1) Tots els dies.
(2) Tots els dies excepte dissabtes.
(3) De dilluns a dijous feiners.
(4) De dilluns a divendres feiners.
(5) Dissabtes, diumenges i festius.
(6) Només circula divendres feiners.
(7) Només circula els dissabtes.
(8) Només circula diumenges i  festius.

** Els horaris de trens canvien 
constantment. Aconsellem confirmar 
horaris al web www.fgc.cat .Horaris 
de trens actualitzats el 18/05/2021.

Comunitats | Pàrquings | Oficines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra
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