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Sumari

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

En Portada
Cursa de la dona

 A la Cursa de la Dona hi podran participar do-
nes, nenes, àvies, mares, filles i també homes, sem-
pre que acompanyin una dona. El recorregut serà de 
5 km per asfalt i pels principals carrers de Balaguer 
i es podrà fer en qualsevol de les modalitats: a peu, 
caminant, fent jogging, marxa o corrent, amb la vo-
luntat que no sigui una competició sinó que sigui un 
acte reivindicatiu en contra les violències masclis-
tes.

Amb el suport de
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#Balaguer commemora el dia Internacional per l’eliminació de les violències envers la dona
Es pretén fer un front comú envers la lluita contra aquestes violències i és per això que s’han organitzat els actes 
amb la col·laboració d’altres administracions i / o entitats, fent més visible aquesta unió

# Inauguració de l’exposició al Museu de 550 milions d’anys de vida a la Terra a través dels fòssils
Un recorregut per 550 milions anys de vida a la Terra a través de 120 roques i fòssils recollits en 22 localitats 
de Ponent i el Pirineu i de les reconstruccions de 5 animals ja extingits

>>BALAGUER
# Acabades les festes del Sant Crist amb cinc dies d’actes variats

Els concerts per la gent jove van tenir molt bona resposta, amb un gran 
nombre de públic el divendres, dissabte i dilluns

# Microcampanyes de conscienciació per millorar la gestió de residus
Està coordinada per l’Àrea de Medi i la Policia Municipal

# Campionat de Catalunya de Basquet per a discapacitats
Es preveu la participació de 26 clubs amb més de 410 esportistes, 11 
dels quals són de l’Estel de Balaguer

# Tot a punt per la Trail Montroig 2021 el proper 28 de novembre
Una cita esportiva per recórrer paratges espectaculars, i que en-
guany presenta nous recorreguts

>>COMARCA
# Exposició “Quan parles fas màgia” del Voluntariat per la llengua a la Biblioteca

L’exposició, que es podrà visitar del 15 al 25 de novembre en l’horari habitual de la Biblioteca, està organitzada 
pel Servei Comarcal de Català de la Noguera i compta amb la col·laboració de la Paeria i el Consell Comarcal

# L’Oficina Jove de la Noguera organitza un taller sobre sexualitat i afectivitat 
El taller va dirigit a joves de la comarca “Saps de què va?”, en què es va tractar la sexualitat i afectivitat

>>ESPORTS
# Un CF Balaguer intractable continua comptant els seus partits per victòries aquesta temporada

El Balaguer segueix intractable a la lliga, i suma 8 victòries seguides, amb un balanç de 12 gols a favor i 
zero en contra en els 2 partits disputats aquest mes 

# Aquest diumenge es celebra la 9a edició de la Cursa de la Dona sortint des de la Paeria
Durant el mati hi haurà nombroses activitats paral·leles a càrrec del comerç i entitats de Balaguer

# “Campionat de Catalunya de Breaking a Balaguer el dia 27
El Teatre acollirà el 27 de novembre el 1r Campionat de Catalunya i el 1r 
Open ‘Ciutat de Balaguer’ de Breaking/Breakdance 

# Més de 1000 alumnes a la 14a edició del concurs Amic-Ficcions
El concurs està enfocat a alumnes de 14 a 18 anys que cursin 2n cicle 
d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà

# Escoles rurals implementen el projecte d’emprenedoria FER
Aquest curs seran un total de 34 escoles, 847 alumnes i 47 mestres 
que dirigiran el projecte a les aules

# Oberta la convocatòria dels ajuts Leader per empreses
Els ajuts, gestionats pel Consorci GAL Noguera Segrià Nord, corres-
ponen a la zona de la Noguera i sis municipis del Segrià nord
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 Les festes del Sant Crist 
d’enguany es van celebrar 
durant cinc dies, començant 
el divendres amb la tradici-
onal Ofrena Floral dels es-
colars de Balaguer al Sant 
Crist. El pregó d’enguany 
anava a càrrec del balaguerí 
Xavier Sánchez, ex-jugador 
de bàsquet, que va ser l’en-
carregat també d’inaugurar 
l’exposició “Balaguer amb 
B de bàsquet” un acte més 
en motiu de Balaguer com a 
ciutat del bàsquet català.
 Els concerts per la gent 
jove van tenir molt bona res-
posta, amb un gran nombre 
de públic el divendres, dis-
sabte i dilluns. Per altra ban-
da, enguany encara que no 
hi va haver el ball de la gent 
gram, aquest sector de pú-
blic va poder gaudir de qua-

tre concerts espectacle, el 
diumenge i el dimarts, amb 
grans orquestres. Enguany 
la música d’orquestra també 
es va traslladar a les residèn-
cies de la ciutat, per a que 
les àvies i avis en poguessin 
gaudir.

 Activitats infantils amb 
els gegants i capgrossos i el 
59è Concurs de colles sarda-
nistes Trofeu Ciutat de Bala-
guer. Els focs artificials des 
de Santa Maria van tancar 
els actes el dimarts al ves-
pre.

Balaguer commemorarà el dia
Internacional per l’eliminació 
de les violències envers la dona
 La Paeria de Balaguer 
commemorarà, un any 
més, el Dia internacional 
per l’eliminació de les vio-
lències envers les dones i 
ho farà organitzant un se-
guit d’actes durant el mes 
de novembre.
 Es pretén fer un front 
comú envers la lluita con-
tra aquestes violències i 
és per això que s’han or-
ganitzat els actes amb la 
col·laboració d’altres ad-
ministracions i / o entitats, 
fent més visible aquesta 
unió. El missatge és molt 
clar: Tolerància zero a les 
violències sexuals, sexis-
tes o per raó de sexe o gè-
nere. 
 El passat dia 12 es va 
fer a la sala d’actes de la 
Paeria, la presentació del 
llibre “Som dones, som 
lingüistes, som moltes i 
diem prou” de M. Carme 
Junyent.
 Els proper 18 i 20 de  
novembre, per la tarda al 
casal Lapallavacara, es 
farà un Taller d’autodefen-

Un moment en la presentació dels actes

sa feminista obert a do-
nes, lesbianes i identitats 
dissidents.
 El 24 de novembre a 
les 19:30h a la sala d’actes 
de la Paeria de Balaguer, 
es farà la Conferència 
amb Mireia Dader, doc-
tora en Psicologia i  psi-
còloga especialitzada en 
Psicologia Clínica, Tera-
peuta Gestalt, Terapeuta 
Corporal, experta en sexu-
alitat i escriptora. Dader 
presentarà el seu llibre 
“Nascudes per al plaer”.
 A part, també es farà 
l’adhesió a la campanya 
lliures i sense por amb 
col·laboració de radio 
Balaguer. Una Formació 
a persones tècniques de 
la paeria, càrrecs electes 
i policia local referent al 
protocol de seguretat con-
tra les violències sexuals 
en entorns d’oci, i unes 
xerrades als instituts per 
donar a conèixer el punt i 
sensibilitzar sobre les vio-
lències sexuals i sexistes 
en entorns d’oci.

Acabades amb èxit les festes del Sant 
Crist amb cinc dies d’actes variats

Microcampanyes de conscienciació per 
millorar la gestió de residus a la ciutat

Presentació de les actuacions

 L’acció va dirigida a les 
persones que deixen les 
bosses de brossa a les pape-
reres o al carrer. Està coordi-
nada per l’Àrea de Medi i la 
Policia Municipal.
 La campanya consisteix 
en enganxar uns adhesius 
a les papereres del carrer 
d’Avall de Balaguer, con-

Concurs de Sardanes a la Plaça Mercadal

cretament 6 papereres, per 
conscienciar al veïnat de 
l’ús correcte de les papere-
res i els contenidors a l’hora 
de llançar les escombraries. 
 En aquest sentit, es re-
corda que les escombriaires 
s’han de llençar als conteni-
dors pertinents, i no deixar 
les bosses al terra o a les 

papereres.
 La senyalització que s’ha 
iniciat al carrer d’Avall serà 
una prova pilot per veure la 
resposta els veïns. En el cas 
que el resultat sigui positiu, 
es durà a terme aquest tipus 
d’acció a un parell de zones 
més que hi ha detectades a 
la ciutat amb la mateixa pro-
blemàtica.
 En aquesta campanya 
també hi participa la Guàr-
dia Urbana que informarà 
i sancionarà als infractors. 
En aquest sentit, la Paeria 
està ultimant una nova or-
denança que suposarà un 
increment de l’import de 
les sancions, així com una 
regulació de les mesures 
coercitives per als infractors 
reincidents. Amb la nova 
normativa es preveuen mul-
tes d’imports de fins a 250 
euros, que s’incrementaran 
en el cas de reincidència.
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Un moment de la inauguració de l’exposició

Es podrà veure fins el 27 de febrer i aleshores es 
començarà un itinerari per la xarxa de museus

 La Xarxa de Museus de 
les Terres de Lleida i Aran 
(XMTLLA) van estrenar 
el passat 6 de novembre, 
l’exposició de producció 

pròpia ”Què tenim sota els 
peus? 550 milions d’anys 
d’evolució a Ponent i el Pi-
rineu” al Museu de la No-
guera. 

 Un recorregut per 550 
anys de vida a la Terra a 
través de 120 roques i fòs-
sils recollits en 22 locali-
tats de Ponent i el Pirineu 
i de les reconstruccions 
de 5 animals ja extingits, 
tot plegat acompanyat per 
una detallada informació 
sobre les edats de cada 
fòssil, les peculiaritats de 
cadascun dels paisatges i, 
finalment, la seva distribu-
ció per períodes geològics. 
S’ha centrat l’interès en la 
reproducció de 5 animals 
ja extingits, com un rèptil 
marí únic a Catalunya loca-
litzat a Alòs de Balaguer i 
el dinosaure més antic que 
va habitar les terres de Llei-
da fa 270 milions d’anys, a 
més de 120 fòssils i roques 
trobades en la nostra pro-
víncia.

Campionat de Catalunya de 
Breaking a Balaguer el dia 27
 El Teatre acollirà el 27 
de novembre el 1r Campi-
onat de Catalunya i el 1r 
Open ‘Ciutat de Balaguer’ 
de Breaking/Breakdance, 
organitzat per La Casa 
Urbana. El breaking, cone-
gut comercialment com el 
Breakdance, és una mo-
dalitat urbana que repre-
senta la cultura hip hop. El 

Cartell de l’esdeveniment

programa començarà a les 
10 del matí amb el 1r Cam-
pionat de Breaking. Hi par-
ticiparan grups de dansa 
urbana locals i convidats 
en diverses categories. A 
partir de les 3 de la tarda 
es realitzarà el 1r Open, en 
que participants en nivell 
Pro competint en batalles 
de ball d’1 contra 1.

Exposició al Museu de 550 milions d’anys 
de vida a la Terra a través dels fòssils

Una proposta ideal per desconnectar de la ru-
tina són els bungalows i càmping de muntanya 
d’ambient familiar al Pirineu de Lleida. El seu en-
torn i les instal·lacions de què disposa el fan el 
lloc ideal per a conèixer les Valls d’Àneu i gaudir 
d’activitats en plena natura: senderisme, BTT, 
activitats d’aventura, astronomia, pesca, esquí, 
raquetes de neu. El càmping es troba ben a prop 
del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici; un espai natural únic que podreu 
descobrir a peu i en família en qualsevol època 
de l’any.
Més info: www.aiguestortescampingresort.com

Desconnecta amb la bellesa salvatge 
del Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici

A només 60 quilòmetres de Barcelona, la co-
marca de l’Anoia amaga un paisatge rural ple 
de muntanyes, senders i valls. Els petits pobles 
junt amb el patrimoni històric formen un conjunt 
sorprenent. Vine a conèixer des de l’aire una co-
marca tant bonica com desconeguda amb Anoia 
Balloons, una empresa que ofereix vols de tota 
mena: des de vols captius, on el globus estarà 
lligat al sòl durant la seva operació per als que 
només vulguin fer un petit tast de la sensació, fins 
a vols per veure el capvespre o exclusius pels 
enamorats.
Més info: www.anoiaballoons.com

Descobreix l’Anoia en globus amb 
Anoia Balloons

Ara que ve el fred, ens agrada fer plans per 
estar tranquils i relaxar-nos i l’Hotel Dolce 
Sitges ens dona totes les comoditats per 
poder-ho fer: gastronomia de nivell amb pro-
ductes km0 i de temporada; còctels d’autors 
en el bar Malvesia; les millors vistes a Sitges 
i a la mar Mediterrània, paquets amb ofertes 
d’oci per a tots els gustos (romàntics, relax, 
etc.) i un dia en el seu spa amb sauna, jacuz-
zi i massatges. 
Més info: www.dolcesitges.com

Cinc motius per visitar l’Hotel Dolce 
Sitges aquest hivern
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 La catorzena edició 
del concurs literari AMIC-
Ficcions ha superat els 
1.000 participants pro-
cedents de 118 centres 
educatius, dels quals 703 
alumnes són de Cata-
lunya, 174 són del País 
Valencià, 125 de les Illes 
Balears i 6 de la Catalunya 
Nord. Les inscripcions per 
participar en el certamen 
de creació literària es van 
activar el passat 4 d’octu-
bre, i segueixen obertes 
per a qualsevol alumne de 
14 a 18 anys fins al dia 7 de 
febrer a través de la pàgi-
na web www.ficcions.cat.
 El concurs “AMIC- Fic-
cions, l’aventura de crear 
històries” està enfocat a 
alumnes de 14 a 18 anys 
que cursin 2n cicle d’ESO, 
Batxillerat o Cicles Forma-
tius de Grau Mitjà. L’ob-
jectiu principal d’aquesta 

Més de 1.000 alumnes ja
participen en la 14a edició del 
concurs Amic-Ficcions

iniciativa, creada per l’As-
sociació de Mitjans d’In-
formació i Comunicació 
(AMIC), busca impulsar la 
creació literària i el treball 
en equip dels estudiants. 
Així com fomentar l’es-
criptura i la literatura en 
català.
 Un jurat format per 
persones vinculades al 
món de la literatura i 
l’educació serà l’encarre-
gat d’escollir els guanya-
dors i els finalistes. Es va-
lorarà la qualitat literària 
dels textos, la coherència 
argumental i l’originalitat 
de les històries. La segona 
quinzena del mes d’abril 
es publicaran els noms 
dels finalistes, i durant el 
mes de maig es farà l’en-
trega de premis i diplo-
mes en diversos actes ar-
reu dels territoris de parla 
catalana.

Gran acció d’alumnes de l’IES Ciutat de 
Balaguer netejant espais de la ciutat
 El passat dilluns 15 de 
novembre, part de l’alumnat 
de 1r d’ESO de l’IES Ciutat 
de Balaguer va participar 
en l’acció del Plogging, com 
una activitat emmarcada 
dins la Setmana Europea 
de la Prevenció de Residus. 
Una activitat organitzada 
dins de l’optativa de Na-
turmàticament per la resta 
d’alumnat del curs. Plog-
ging consisteix en fer es-
port, en aquest cas caminar, 
mentre es recull brossa. 
 Els participants es varen 
distribuir en tres zones pe-
rifèriques de Balaguer, defi-
nides per l’alumnat amb un 
previ estudi, i en cada zona 

El Barranc dels rucs va ser un dels espais a netejar

La Paeria contracta cinc joves dins el
programa “Joves en pràctiques”

Cinc joves en pràctiques

 La Paeria ha contractat 
cinc joves en una nova edi-
ció del programa d’ocupació 
“Joves en pràctiques”.  
El programa ofereix una con-
tractació de sis mesos a joves 
menors de trenta anys, ins-
crits al programa i que  tin-
guin un títol universitari o de 
formació professional de grau 
mitjà o superior, o un altre títol 
oficial. Portaran a terme dife-
rents tasques en les àrees de 
Policia, Comunicació, Igual-
tat, Afers Socials i Esports.

Imatge del concurs Amic-Ficcions

es repartien per parelles i 
aquestes anaven arreple-
gant la brossa que trobaven. 
L’objectiu  era sensibilitzar a 

l’alumnat, de no llançar res 
al terra; i l’altra que hem de 
cuidar la nostra ciutat com 
espai on vivim.
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 L’Oficina Jove del 
Consell Comarcal de la 
Noguera va organitzar la 
darrera setmana d’octu-
bre, el taller dirigit a jo-
ves de la comarca “Saps 
de què va?”, en què es 
va tractar la sexualitat i 
afectivitat d’una mane-
ra oberta i dinàmica. La 
quinzena de joves as-
sistents a l’activitat van 
poder parlar sense tabús 
de tots els temes que 
els afecten i preocupen 
i van tingut l’oportunitat 
d’adquirir noves mirades 
envers aquesta temàti-
ca. El taller, a càrrec de 
la Fundació Antisida de 
Lleida, va ser gratuït i es 
va dur a terme a la pri-
mera planta de l’edifici 
Lapallavacara de Bala-
guer, on es troba ubicada 
l’Oficina Jove.

L’Oficina Jove de la Noguera 
organitza un taller sobre
sexualitat i afectivitat

 L’activitat s’emmarca 
en els projectes de l’Àrea 
de Salut de l’Oficina 
Jove, que també englo-
ba espais com ara el de 
l’Assessoria de Salut, 
un dels serveis més sol-
licitats i amb un volum 
d’atencions més elevat. 
L’Assessoria de Salut 
està oberta al públic l’úl-
tim dijous de cada mes 
de les 17.00 h a les 19.00 
h i garanteix al/la jove un 
servei d’orientació per-
sonalitzat, confidencial 
i gratuït sobre qualsevol 
qüestió o problemàtica 
relacionada amb la sa-
lut, com ara la sexualitat, 
el consum de drogues, o 
malalties de transmissió 
sexual, entre d’altres, 
amb la finalitat de pro-
moure hàbits de vida sa-
ludable.

Tallers per ensenyar l’ús de telèfons 
mòbils intel·ligents a la gent gran

  L’àrea de Serveis Soci-
als del Consell Comarcal de 
la Noguera  ha programat 
el taller “Ús del mòbil intel-
ligent” adreçat a les perso-
nes grans de la comarca 
per ensenyar-los el funcio-
nament d’aquests aparells 
per tal que puguin aprofi-
tar-ne totes les prestacions 
i avantatges que ofereixen, 
fomentant l’ús de les noves 
tecnologies en la tercera 
edat. El taller és gratuït i 
s’impartirà en 4 sessions, 
amb inscripció prèvia.

Exposició “Quan parles fas màgia” del 
Voluntariat per la llengua a la Biblioteca

Cartell de l’Exposició

 La Biblioteca Margarida 
de Montferrat de Balaguer 
acull l’exposició “Quan 
parles fas màgia”. Aquesta 
iniciativa pretén difondre 
el programa del Voluntariat 
per la Llengua (VxL) entre la 
població, promoure la crea-
ció de noves parelles lingü-
ístiques al territori i, alhora, 
aconseguir que els establi-
ments col·laboradors també 
hi participin.
 L’exposició, que es po-
drà visitar del 15 al 25 de no-
vembre en l’horari habitual 
de la Biblioteca, L’organitza 
el Servei Comarcal de Ca-
talà de la Noguera i compta 

amb la col·laboració de la 
Paeria i el Consell Comar-
cal. Les persones assistents 

podran participar en un 
concurs a través d’un qües-
tionari virtual. 

Cartell de les sessions que es faran a Vallfogona Un moment durant el taller
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L’Ajuntament d’Àger adquireix un nou 
vehicle municipal pels seus municipis
  L’Ajuntament d’Àger 
ha adquirit un nou vehicle 
municipal que servirà per 
transportar materials d’un 
poble a l’altre i garantir 
el manteniment dels dife-
rents nuclis poblacionals 
que conformen Àger.
 En concret, el vehicle 
que s’ha adquirit és una 
pick up de la marca Nissan, 
de segona mà, que ha tin-
gut un preu de 5.500 euros, 
amb càrrec al pressupost 
general del consistori per a 
l’any 2021, i no ha comptat 
amb cap subvenció.
 El vehicle se sumarà a 
la flota municipal, compos-
ta per un altre cotxe, i per 
un tractor que es va adqui-
rir l’any passat, també amb 
l’objectiu de poder fer el 
manteniment dels pobles 
i també alguns arranja-
ments i tasques munici-
pals.
 El consistori creia en la 
necessitat d’aquest vehi-

cle, ja que ve derivada de 
la mateixa composició del 
municipi, que està format 
per molts nuclis, que es re-
parteixen en el territori, per 
la qual cosa ha estat ne-
cessari ampliar la flota per 
garantir el desplaçament 
del personal i el transport 
dels materials entre els po-
bles.
 El vehicle s’ha escollit 

en la mesura que té una 
part posterior molt espa-
iosa, per la qual cosa no 
és necessari afegir-hi cap 
remolc a l’hora de fer el 
transport de material.
 El cotxe, que ja s’ha se-
rigrafiat amb el logotip de 
l’Ajuntament d’Àger, van 
començar a utilitzar-lo a 
finals del passat mes d’oc-
tubre.

Cotxe de l’Ajuntament d’Àger

La vila de Térmens ha estrenat pista de 
pàdel aquest mes de novembre

Pista de pàdel a Térmens

 Térmens amplia la xar-
xa d’instal·lacions espor-
tives municipals amb una 

 Els ajuts, gestionats 
pel Consorci GAL No-
guera Segrià Nord, cor-
responen a la zona de la 
Noguera i sis municipis 
del Segrià nord. Aquests 
ajuts estan orientats a 
empreses, emprenedors 
i emprenedores que 
vulguin invertir empre-
sarialment en negocis 
de serveis, turístics, de 
transformació agroa-
limentària, comerços, 
serveis a la població i 
indústries. Les inversi-
ons subvencionables in-
clouen obra civil i instal-
lacions, equipaments, 
maquinària, mobiliari i 
honoraris tècnics de pro-
jectes d’execució d’obra.
 Les entitats públi-
ques del territori també 
poden demanar ajuts en-
focats a la recuperació 
del patrimoni cultural i 

Oberta la convocatòria 2021 dels 
ajuts Leader per a la creació, 
ampliació i millora d’empreses

natural, infraestructures 
públiques per a la miti-
gació del canvi climàtic 
i infraestructures que 
generin activitat econò-
mica i ocupació.
 Des del GAL Nogue-
ra Segrià Nord s’estan 
realitzant diverses ses-
sions informatives en 
línia, que van començar 
a finals d’octubre i aca-
baran a finals de novem-
bre.
 Les persones interes-
sades a connectar-s’hi 
poden inscriure-s’hi a 
través de l’apartat “Ses-
sions informatives ajuts 
Leader” de la pàgina 
web www.noguerasegri-
anord.cat. A través de la 
pàgina web també es pot 
consultar la resolució, 
les bases dels ajuts o la 
documentació que cal 
presentar.

Cartell de la convocatòria

pista de pàdel ubicada al 
costat del camp de futbol. 
 Amb aquesta actuació 

l’Ajuntament de Térmens 
dona resposta a un reclam 
veïnal existent des de fa 
temps, a la vegada que es 
fomenta un estil de vida ac-
tiu i saludable per als seus 
veïns i veïnes.
 La pista es va obrir al 
públic el passat divendres 
5 de novembre i es va fer 
una jornada de portes 
obertes al llarg d’una set-
mana de forma gratuïta per 
als qui van voler estrenar la 
nova pista.
 L’empresa encarrega-
da de gestionar aquesta 
instal·lació esportiva, és 
l’empresa “Click and Pa-
del”.
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 FER és un projecte 
d’emprenedoria adreçat a 
5è i 6è de primària per al 
foment de les habilitats 
emprenedores i la valorit-
zació de les oportunitats 
que ofereixen els territoris 
rurals. El curs 2020-2021 
van ser un total de 23 es-
coles i més de 700 alum-
nes els que van imple-
mentar el projecte a l’aula 
i van crear un total de 42 
iniciatives empresarials 
disponibles a www.futur-
semprenedors.cat.
 Aquest curs seran un 
total de 34 escoles, 847 
alumnes i 47 mestres que 
dirigiran el projecte a les 
aules. En total, ja són més 
de 3.700 alumnes que des 
del curs 2017-2018 han 
conegut empreses rurals 
i han pogut idear iniciati-
ves emprenedores.
 A més a més, 26 mes-

Escoles de les comarques rurals 
implementen el projecte
d’emprenedoria FER

tres s’han inscrit a la for-
mació de Futurs Empre-
nedors Rurals que es durà 
a terme durant tot el curs 
escolar amb la finalitat de 
donar suport i compartir 
experiències relacionades 
amb el projecte. 
 El projecte està coor-
dinat pel Consorci GAL 
Noguera Segrià Nord amb 
el suport del Centre de 
Recursos Pedagògics de 
la Noguera i finançat pel 
fons FEADER i pel Depar-
tament d’Acció Climàti-
ca, Alimentació i Agenda 
rural de la Generalitat de 
Catalunya.
 La protagonista de la 
història és FER, una abella 
que viu en un rusc que pa-
teix el despoblament i ha 
de buscar solucions per 
evitar-ho, així com està 
passant a les zones rurals 
avui en dia.

El Consell Comarcal contracta tres joves en 
pràctiques en el marc de Garantia Juvenil
  El Consell Comarcal s’ha 
adherit un any més al progra-
ma de pràctiques per a joves 
de Garantia Juvenil, que en 
aquesta edició consisteix en 
tres contractes de 6 mesos 
de durada. Aquest programa 
ha estat subvencionat pel 
Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC), i cofinançat pel 
Fons Social Europeu, dins la 
Iniciativa d’Ocupació Juvenil 
que du el lema “El Fons Soci-
al Europeu inverteix en el teu 
futur”.
 El contracte va adreçat 
a menors de 30 anys, bene-
ficiàries del Programa de 
Garantia Juvenil a Catalu-
nya, inscrites com a deman-

dants d’ocupació no ocupa-
des i amb títol universitari, 
de formació professional de 

grau mitjà o superior o un 
altre títol oficialment reco-
negut com a equivalent.

Foto amb els joves en pràctiques

L’Ajuntament de Térmens celebra els 75 
anys dels seus vilatans nascuts al 1946

Homenatjats de Térmens

 L’Ajuntament de Tér-L’Ajuntament de Tér-
mens va rebre els veïns de 
la vila que enguany cele-
bren el 75è aniversari, fent 
una petita recepció i felici-
tar als seus veïns i veïnes.
 L’acte es va produir a la 
sala d’actes de la Casa de 
la Vila i es va homenatjar 
els nascuts el 1946 amb la 
recepció i l’entrega d’un lot 
de productes de proximi-
tat.
 La celebració va pros-
seguir amb un dinar. 

Imatge del projecte FER
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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.

Festa Major i un parer
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Qualsevol que fes una 
ullada a un programa de la 
passada Festa Major es po-
dria pensar que aviat supera-
ríem amb duració a qualse-
vol  altre poble de Catalunya, 
per no dir, de tota l’Espanya. 
Amb una mica d’ànsia vaig 
esperar els dies anunciats. 
Ara una vegada tot, s’ha de 
reconèixer, que amb una 
senzillesa quasi escandalo-
sa es van superar. El dilluns 
que “cantava” enmig. La 
solució va ser que cadascú 
fes el que vulgues, i aquí 
pau i demà glòria. Encertada 
plena.ç

 Sortejat aquest petit pro-
blema domèstic, que prou 
ens va fer parlar a molta gent 
de si era un encert o una er-
rada.
 Ens podem situar al dar-
rer dia, senyalat com l’au-
tèntic dia gran, amb Bisbe 
inclòs. Amb l’anada al Sant 
Crist de les nostres autori-
tats. Feta la feina ritual  i de 
costum es  va iniciar el camí 
de tornada als casc antic. 
Per un servidor va ser tota 
una sorpresa el muntatge 
de la Festa que es va veure 
i es va viure, fet que jo no 
havia viscut mai. Es va cre-

ar un autèntic ambient de 
Festa. Amb el ball ritual (?) 
de l’Harpia, portada per un 
home que sembla haver 
nascut per això per la senzi-
lla raó que ho viu. Va donar 
pas als balls pausats dels 
gegants, i de la “ballaringa” 
dels capsgrossos, que van 
ser acompanyats per una 
munió de gent amb la cana-
lla embadalida.   
 Tots plegats van viure 
un dia gran. Per a mi la Pa-
geseta continua essent la 
més balladora de llarg. I es 
va acabar amb una rotllana 
molt gran, d’una sardana. I 
és de suposar amb un bon 
dinar de Festa Major.
 Però com en tot i de 
sempre hi ha alguna cosa 
que sobra o falta. En tot mo-

ment jo he aplaudit que Es-
querra Republicana adoptés 
com a propi el voler parlar 
amb el Gobierno, amb un sa 
intent de fer de Catalunya 
un sol poble amb  una opi-
nió àmpliament majoritària. 
Ben allunyada de “quan pit-
jor, millor”. Una opinió ben 
errada, i que ja hem vist els 
seus fruits. Tot el que tenim 
com a poble s’ha de mante-
nir i augmentar per a bé de 
tots. No pot ser bona qualse-
vol mesura que perjudica a 
tothom. Ans al contrari, sols 
ens pot salvar el gest petit o 
gran que donem i pugui be-
neficiar a molts. Una actitud 
positiva, i pensar si nosaltres 
ho faríem millor o pitjor, sen-
se caure en una actitud dic-
tatorial.

 No cal dir que cadascú 
pot tenir la seva opinió de les 
“Banderes”. Pel que s’ha vist 
hi ha alguns que les tenen 
per ben simbòliques, amb 
el que mereixen pel seu sen-
timent, n’hi hi ha, que totes 
sobren.
 Quan jo veig que tots els 
centres d’autoritat en lluei-
xen, penso que l’Ajuntament 
d’un poble ha de lluir-les. 
Sigui del partit que sigui no 
ens farà ni més ni menys 
catalans el penjar les regla-
mentaries. La Llei no entén 
de judicis i gustos perso-
nals. I quina errada s’haurà 
fet a l’ensopegar i caure en 
el mateix lloc en que diuen 
hem d’oblidar.

El forúncol de Pedro Sánchez
Joan Vicent Sampedro Cortés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 ¡Pobre Pedro! Quan ell 
es pensava que ja s’havia 
alliberat del gra al cul que 
li suposava Pablo Coleta 
Morada, se li en fa un altra, 
aquesta vegada represen-
tat per la vicepresidenta i 
ministra de «noséquántes-
cosesmés» Yolanda Díaz.
 No sé tu, lector, però jo 
li he comptat a Pedro Pri-
mero el Guapo fins a cinc 
vegades que ha proclamat 
que derogarà la Reforma 
Laboral del PP i cinc ve-
gades més que ha dit la 
contrària, que es revisaran 
aquells aspectes de la Re-
forma Laboral que necessi-
ten esser actualitzats.
 Derogar una llei com la 
Reforma Laboral de 2012, 
beneïda per Brussel·les i 
aprovada en el seu dia amb 
el consens del Govern, 
els sindicats i la patronal, 
no és cosa fàcil: cal arti-
cular-ne una altra que la 
substitueixi.

 Vull que recordis, lec-
tor, perquè és molt impor-
tant fer-ho, que la tant inju-
riada per l’esquerra radical 
espanyola Reforma Labo-
ral, va servir aleshores per 
afrontar i vèncer la greu 
crisi econòmica causada 
per la davallada de la ban-
ca internacional que aquí, 
a Espanya, es va veure 
agreujada per l’explosió de 
la bombolla immobiliària. 
Els espanyols, en conjunt, 
vàrem fer un esforç titànic 
per vèncer aquella crisi.
 També, en aquests ma-
leïts dies de crisi pandèmi-
ca, La Reforma Laboral de 
2012 està servint per evitar 
un augment espectacu-
lar de les xifres d’aturats 
gràcies a l’existència dels 
ERTES, expedients TEM-
PORALS de regulació de 
l’ocupació, que estan per-
metent que 800.000 treba-
lladors no hagin perdut el 
seu lloc de treball i, encara 

que molt a poc a poc, es-
tiguin tornant a la seva 
ocupació habitual.
 Segur que Pedro Pri-
mero el Guapo maleeix 
aquell dia que Alberto 
Rivera, el noiet de Ciuta-
dans que havia obtingut 
58 diputats al Congrés 
que li haurien donat una 
còmoda majoria parla-
mentària, li va donar ca-
rabasses i li va negar el 
pa i la sal, decisió tant 
errònia com ho pugui ser 
una mala decisió perquè 
ens ha condemnat a tots 
plegats a suportar un 
govern d’incompetents, 
arribistes, populistes i 
anticonstitucionalistes, 
que inicialment eren un 
furóncol per al President 
però que a dia d’avui ho 
son per a tots nosaltres.

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

 L’actual complex del 
CAP de Balaguer va ser an-
tigament l’hort de l’Escola 
Pia de Balaguer, el qual 
va trampejar les possibles 
expropiacions del temps 
de la República. Vaig tenir 
l’oportunitat de conèixer 
l’hort, on passava les tar-
des d’estiu el germà Peral-
ba, artista nat. 
 La meva vivència, com 
a alumne, es remunta des 
del 1954 i fins el 1958. Va 
ser llavors quan van decidir 
fer, en primer lloc, el Camp 
d’Esports i,  posteriorment, 
la piscina. 
 Aquesta generació 
d’alumnes agafava des del 
Salud (el futbolista), els 
germans Figuerol, l’Ale-
many (d’Os de Balaguer), 
el Casals (el llibreter), que 
eren els grans de la clas-
se del senyor Martí, fins 
als “topos” del Portalet 
del germà Peralba. Entre 
aquesta quitxalla, recordo 

Història d’una girafa
Antonio Rúbies Autonell (Masia Quitèrio Camarasa)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

a Miquel Aguilà. 
 Així, doncs, el Camp 
d’Esports es va posar en 
marxa amb la col·laboració 
de molts alumnes. La ‘Gira-
fa’ va ser l’últim que es va 
dissenyar. Aquest disseny 
el va fer el rector Sabater 
(fill de Morella), juntament 
amb un guixaire i artis-
ta que en va construir els 
motlles. Agrairia poder 
conèixer el nom d’aquest 
artista. Crec que ara se li 
ha trobat el lloc idoni. Per-
sonalment, l’anomeno la 
‘Plaça de la Girafa’.
 Si no sabeu de quina 
girafa us estic parlant, po-
deu trobar-la molt a prop 
de l’Escola Mont-Roig de 
Balaguer.

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

Indesinenter
Glasgow

Si tinc l’imprescindible, 
per què retrec tothora nimietats,
quan molts no tenen res?
Convisc entre costums
de dies entelats en un borrim
on prima a tot arreu
la força i el poder.
Només som la mitat, estirant molt, 
del que creiem que som:
Crepuscle vespertí fent cas omís,
de com el pas del temps va descrivint
la veu d’un campanar tocant les hores
que no volem sentir.
Rivals escometent-nos per impuls,
que fem clamar la terra des de dins, 
i Glasgow no la sent.

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Aquesta distopia se 
situa a QualityLand, on la 
feina, l’oci i les relacions 
estan optimitzades per al-
goritmes. En Peter Aturat 
és un desballestador con-
siderat de baix nivell social 
que no s’atreveix a destruir 
les màquines defectuoses 
i, sense voler, es conver-
teix en el líder d’un grup 
de robots inadaptats que 
amaga sota el seu taller. 
El dia que rep un paquet 
de TheShop que no només 
no havia demanat (cosa 
que no és estranya, perquè 
l’empresa d’enviament a 
domicili més popular del 
món s’anticipa als desit-
jos dels usuaris) sinó que, 
sorprenentment, no vol, 
decideix tornar-lo, malgrat 
les conseqüències que pot 
tenir. Si ho aconsegueix, 
demostrarà que l’algorit-
me es pot equivocar, i això 
posaria en qüestió els fo-
naments sobre els quals se 
sustenta el sistema. 
 L’autor se serveix de 
la sàtira per mostrar-nos 
tot allò que pot anar ma-
lament si no utilitzem ade-
quadament la tecnologia.
La base és la interacció 
dels humans amb la tec-
nologia, l’hipercapitalisme 
i els monopolis.

 Arriba l’esperadíssim 
nou llibre de l’escrip-
tor de ciència-ficció Ted 
Chiang, guanyador de 
múltiples premis i autor 
del conte The story of 
your life, en què es va 
basar la pel·lícula Arri-
val, nominada per als 
Òscar. Els relats con-
tinguts a Exhalació són 
d’una originalitat i una 
humanitat sorprenent, 
i bona part d’ells ja han 
estat objecte d’una rebu-
da entusiasta. En aquest 
recull fantàstic i elegant, 
l’autor s’enfronta amb 
les preguntes més velles 
que existeixen: quina és 
la natura de l’univers? 
Què significa ser humà?, 
i també amb d’altres que 
ningú més havia ima-
ginat. I, cadascun a la 
seva manera, els seus 
contes demostren que la 
ciència-ficció complexa i 
ben meditada pot asso-
lir nous cims de bellesa, 
significat i compassió. 
 Ens parla sobre els 
sentiments, la tempora-
litat, la finita existència, 
les conseqüències de les 
nostres accions individu-
als i les que emprenem 
de forma conjunta com a 
societat.  
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QualityLand
Autor: Marc-Uwe Kling
Gènere: Novel·la de
ciència-ficció

 Una meravellosa his-
tòria sense paraules, 
accessible per als més 
petits, sobre el descobri-
ment de la lectura i de tot 
el que comporta: un món 
de grisos i negres que, 
amb l’arribada d’un llibre, 
s’omplirà de color. El  lli-
bre permet als més petits 
pintar les il·lustracions 
que vulguin.
 Aquesta silenciosa 
aventura en imatges ex-
plica, amb la força narra-
tiva de les il·lustracions 
d’Emmanuelle Ponty, 
l’enriquiment que experi-
mentem quan ens deixem 
seduir per la lectura.
 L’enquadernació del 
llibre està presentat en 
format plegat, tipus acor-
dió, d’aquesta manera 
permet als més menuts 
manejar-lo fàcilment i se-
guir la història d’una ma-
nera divertida i fàcil.
 L’Autora d’aquest lli-
bre, 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 prò-
pia marca de projectes 
creatius, jocs i teles a 
través de la seva pàgina 
web.

Exhalació
Autor: Ted Chiang
Gènere: Novel·la de 
ciència-ficció

Un llibre
Autor: Emmanuelle 
Ponty
Gènere: Infantil (+3)
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 Aquest diumenge 21 
de novembre se celebra a 
Balaguer la 9a edició de 
la Cursa de la Dona, amb 
sortida des de la Plaça 
Mercadal a les 11 h.
 A la Cursa de la Dona 
hi podran participar do-
nes, nenes, àvies, mares, 
filles i també homes, 
sempre que acompanyin 
una dona. El recorregut 
serà de 5 km per asfalt i 
pels principals carrers de 
Balaguer i es podrà fer 
en qualsevol de les mo-
dalitats: a peu, caminant, 
fent jogging, marxa o cor-
rent, amb la voluntat que 
no sigui una competició 
sinó que sigui un acte re-
ivindicatiu en contra les 
violències masclistes.
 Les places per parti-
cipar-hi estan limitades a 
800 persones. Els inscrits 
rebran un buf obsequi 

Aquest diumenge 21 celebra 
la 9a edició de la Cursa de la 
Dona sortint des de la Paeria

identificatiu que hauran 
de dur el dia de la prova. 
I en aquesta edició totes 
les participants que ar-
ribin a meta, rebran un 
obsequi especial com-
memoratiu de la festa.
 A més de la cursa, els 
assistents podran gaudir 
d’una flashmob partici-
pativa a càrrec de les ba-
llarines del Club Rítmica 
Balaguer, i podran formar 
part d’una coreografia 
popular creada per l’as-
sociació de percussió de 
Bandelpal.
 Durant el mati hi hau-
rà nombroses activitats 
paral·leles a càrrec del 
comerç i entitats de Bala-
guer.
 Les inscripcions es 
poden fer al web http://
www.balaguer.cat/por-
tal/55/68/cursa_dona.
php

Un CF Balaguer intractable continua 
comptant els seus partits per victòries
 El Balaguer segueix in-
tractable a la lliga, i suma 
8 victòries seguides, amb 
un balanç de 12 gols a fa-
vor i zero en contra en els 
2 partits disputats aquest 
mes. 
 El diumenge de festa 
major del Sant Crist, el 
Club Atlètic Castellserà 
va ser en rival dels bala-
guerins, en un partit molt 
còmode pels vermellencs 
que es van imposar amb 
un 4-0 i va ser domina-
dor del partit de principi 
a fi. Els gols van ser obra 
de Mikel del Aguila i Edu 
Raya que va anotar un hat-
trick. Cal destacar també 
la bona feina realitzada pel 
porter Marc Aceituno, que 
va estar atent i va evitar 
que les poques ocasions 
visitants es converteixin 
en gol, inclús va aconse-
guir aturar un penal amb 
el que va ser castigat el 

conjunt local.
 Pel que fa al partit cor-
responent a la jornada 9 
enfront del C.F. Bellpuig, 
victòria 8-0, els balague-
rins van ser dominadors 

del partit des de el minut 
1 fins al 90. Al poc de co-
mençar el partit Marcos va 
avançar als locals amb un 
bon remat de cap, Edu per 
partida doble, Mikel, Pere, 
Porta i Surroca van ser els 
autors dels 8 gols verme-
llencs que van obtenir la 
victòria més inflada en el 
que porten de lliga.
 En la pròxima jornada 
el Balaguer es desplaça a 
Cervera, el diumenge 21 
de novembre i a continu-
ació rebran la visita del 
Linyola el dissabte 27 de 
novembre en el nou horari 
que el club ha proposat als 
socis, d’aquesta manera 
es jugaran tots els partits 
com a local els dissabte a 
les 16:00.Aleix Llusà en una jugada (Foto: Tere Solsona)

Última edició de la Cursa de la Dona

Onze inicial contra el Bellpuig (Foto: Adrian Rusu)

Els conjunt balaguerí suma 8 victòries seguides en 
el que portem de temporada amb un total de 12 gols 
a favor i cap en contra
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Presentació del Campionat

Es preveu la participació de vint-i-sis clubs amb més 
de 410 esportistes, 11 dels quals són de l’Estel

 El diumenge dia 21 de 
novembre la ciutat de Ba-
laguer serà escenari del 
Campionat de Catalunya 
de Bàsquet per a discapa-

citats. L’activitat esportiva 
es desenvoluparà als pave-
llons 1r d’Octubre i Inpacsa 
i començarà a les 10 del 
matí, jugant-se partits fins 

a 2/4 de 6 de la tarda, tot i 
que es farà una parada per 
dinar. El Campionat es de-
senvoluparà en 3 catego-
ries amb reglament FIBA, 
adaptades a les capacitats 
de cada nivell.
 El Campionat de Ca-
talunya de Bàsquet per a 
discapacitats compta amb 
l’organització d’ACELL, el 
club esportiu l’Estel i la 
col·laboració dels quatre 
estaments que formen la 
comissió organitzadora 
d’actes de Balaguer, Ciutat 
del Bàsquet Català: Paeria 
de Balaguer, Representa-
ció Territorial de bàsquet a 
Lleida, Fundació del Bàs-
quet Català i Club Bàsquet 
Balaguer.
 Una jornada a part d’es-
portiva, és d’inclusió de les 
persones amb discapacitat.

30a edició del Campionat de Catalunya 
de Bàsquet per a discapacitats a Balaguer

Tot a punt per la Trail Montroig 
2021 el proper 28 de novembre
 El proper 28 de no-
vembre es celebrarà el 
Trail Montroig organitzat 
pel club Pedala.cat, des 
de Sant Llorenç de Mont-
gai.
 La cita esportiva té 
tres vessants, la Trail 
Montroig Extrem de 24,5 
km i 1800 metres de des-
nivell positiu. La Volta al 

Trail Mopntroig última edició

Pantà de Sant Llorenç, 
apta per a tots els pú-
blics, i 8,3 km. I la Trail 
Montroig Speed, de 15,3 
km i un desnivell positiu 
de 900 metres.
 Una cita esportiva 
per recórrer paratges 
espectaculars, i que en-
guany presenta nous re-
correguts.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-----------------------------------
ES TRASPASSA, bo-
tiga de roba infantil a 
Balaguer, per no poder 
atendre. Equipada i en 
ple funcionament. Raó 
telèfon: 973450555.
-----------------------------------
ES VEN pis nou a 
l’Avinguda Països 
Catalans, de 3 habita-
cions. Raó: 629725009-
973446011.
------------------------------------
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.
------------------------------------

TREBALL 
-----------------------------------
NATIVA OFEREIX clas-
ses de conversa en an-
glès. Possibilitat de fer 
grups reduïts o clas-
ses individuals. Aprèn 
d’una manera fàcil i en 
horari convingut. Raó: 
650422582.
------------------------------------
ES PRECISA adminis-
trativa (horari a con-
venir). Enviar Currícu-
lum amb foto recent a 
l’Apartat de Correus, 
145 de Balaguer.
-----------------------------------
REPASSOS d’anglès. 
Cursos de Primària, 
ESO i Batxillerat. Raó: 
698383277. 
-----------------------------------

VARIS
-----------------------------------
ES VEN moto-cadira 
de rodes elèctrica, se-
minova. En molt bon 
estat. Preu: 800€. In-
forma’t sense compro-
mís: 699473799.
------------------------------------
COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes, rellotges de totes 
les marques, àlbums 
de cromos, postals, fo-
tos antigues, còmics, 
llibres antics, progra-
mes de cine, plomes 
estilogràfiques, nines 
Nancy, escalextric, co-
berteries de plata, joies 
d’or i diferents antigui-
tats. Raó: 676803205.
-----------------------------------

VENC CÀMERA Re-
flex Sony model Alpha 
3000, mirorless. Inclou 
objectius (SEL 18-55 
i 55-210). De regal 
motxilla marca Hama. 
Preu: 290 €. Demana 
informació sense com-
promís: 620817088 (tru-
car a partir de les 13 h).
-----------------------------------
VENC SOFÀ-LLIT de 
Ikea. Sofà de tres pla-
ces, tamany 1,90 m 
de llarg. Mida sofà-llit  
2,35 m obert). Sofà a 
segona residència, poc 
utilitzat. Recollir-lo a 
Salou. 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 11 de novembre          a les 8 de la tarda del 18 de novembre MARCH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 18 de novembre          a les 8 de la tarda del 25 de novembre ALDAVÓ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 25 de novembre          a les 8 de la tarda del 2 de desembre DOLSET
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 2 de desembre          a les 8 de la tarda del 9 de desembre SALA

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

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
19.38 (8) 20.04
20.03 (4) 20.29
20.07 (8) 20.33
20.37 (3) 21.03
21.43 (7) 22.09
22.02 (2) 22.28
22.29 (6) 22.55

BALAGUER LA POBLA
05.52 (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
05.25 (4) 05.52
06.20 (1) 06.46
07.47 (1) 08.15
09.05 (1) 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
19.05 (5) 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 (5) 20.07
19.30 (3) 20.37
21.22 (6) 22.29

(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 17/11/2021.
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