
1<<



2 >> P U B L I C I T A T



3<<S U M A R I

Sumari

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

En Portada
Els Tres Tombs a
la Plaça Mercadal

 La Confraria de Sant Antoni ha organitzat per al 
proper dilluns 17 de gener la celebració de la festa 
de Sant Antoni Abat.
 Degut a la pandèmia s’han reduït bastants els 
actes però s’ha intentat mantindre aquesta festa 
tant tradicional d’aquesta zona i optar per les ac-
tivitats més segures partint dels protocols esta-
blerts. 
 El diumenge 16 de gener es farà el repic de 
campanes a les 12 del migdia.

Amb el suport de
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#Creu Roja Joventut ha dut a terme un any més la campanya “Els seus drets en joc”
Aquesta campanya 2021/22, Creu Roja a La noguera ha atès a 52 famílies amb un total de 110 infants, 11 
d’elles derivades pels serveis socials comarcals i la resta ateses per Creu Roja

# L’ACB 2021 farà el sorteig aquest divendres de la campanya Nadalenca
La campanya d’enguany era per incentivar les compres a la ciutat i per premiar la fidelitat de tots els veïns 
i veïnes de Balaguer i comarca per les seves compres a la ciutat, fent ús del comerç de proximitat

>>BALAGUER
# La cavalcada dels Reixos tanca el Nadal a Balaguer

Enguany com a novetat durant les festes nadalenques va ser la gran 
cremada per part dels carboners i una rua de les llamineres

# El grup Ksonronda guanya el Concurs de Nadales de Linyola
Amb la cançó “Nadeliri”, un tema que parla del ‘’Nadal tradicional,

# Iker Castillo i Gerard Navas sot-campions al Master de Pàdel
El Màster Català de Pàdel de la Federació Catalana tanca el Circuit de 
Menors 2021, amb la participació de les vuit millors parelles de l’any

# La Cinkalió de Térmens va ser l’última trobada esportiva de l’any
Estava oberta a tots els públics i era gratuïta, només que els assis-
tents van fer una aportació monetària a favor de la Marató de TV3

>>COMARCA
# Àger ofereix assessorament tècnic als veïns per instal·lar energies renovables

Es durà a terme una ponència general, en què es donaran a conèixer els nous ajuts que bonifiquen les energi-
es renovables per a empreses, autònoms, particulars, comunitats de propietaris i entitats públiques

# La Sentiu de Sió ha iniciat les obres del nou centre de serveis que tindrà el poble 
L’obra compta amb un pressupost de prop de 380.000 euros subvencionats pel PUOSC i l’ajuntament

>>ESPORTS
# Partit surrealista del CF Balaguer contra el Palau d’Anglesola que només jugava amb 7 jugadors

L’equip visitant es va presentar a disputar el partit corresponent a la jornada 14 de lliga amb solament 7 
jugadors de camp. Tot i això el partit es va començar a disputar fins al minut 21 de joc

# Balaguer va clausurar els actes de la seva capitalitat com a Ciutat del Basquet Català
L’acte va començar amb la projecció d’un d’un vídeo recull d’alguns dels actes programats

# La sardana Carrer d’Avall representarà a Balaguer com a capital de la Sardana
L’elecció va tenir lloc en el transcurs del tradicional  concert de Reis 
que se celebra anualment en el Teatre Municipal de Balaguer

# Un centenar de propostes en els pressupostos participatius
S’ha de revisar i treballar les propostes de forma individual per veure 
quines són viables quines no.

# Obres a la penya Espígol per evitar despreniments
S’ha decidit intervindre ràpidament i s’instal·larà una gran malla 
al peu de la roca per tal de frenar el despreniment

# Àger sorteja sis vols en parapent per donar a conèixer la zona
Aquesta iniciativa té l’objectiu de posar en valor i de donar a conèi-
xer la gran oferta lúdica i esportiva d’Àger
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La cavalcada dels Reixos tanca el Nadal 
a Balaguer amb moltes activitats 

Cavalcada dels Reixos i patgeses des del Sagrat Cor

La cavalcada dels Reixos 
va omplir de llum i color 
els carrers de la ciutat 
amb tots els personatges 
de l’Imaginari

L’últim espectacle al Teatre del Nadal a Reixos

 El passat dimecres 5 de 
gener, arribaven els Reis 
Mags d’Orient. La ciutat 
de Balaguer els va rebre a 
l’esglèsia del Sagrat Cor a 
les sis de la tarda, acompa-
nyats per la Polsim, les pat-
gesses, la Missatgeria, els 
carboners i les llamineres, 
Lo Sereno, o la Pipa, entre 
altres. Enguany com a res-
tricció per la pandèmia, no 
van poder donar caramels 
als assistents a la rua que 
acompanyava als Reixos 
fins a la Plaça Mercadal, i 
que desprès de fer els par-
laments, no van poder rebre 
als nens i nenes  a dalt de 
l’escenari per donar-los les 
cartes.
 Pel que fa a les activi-
tats durant les vacances de 
Nadal, es va haver de sus-
pendre el Cosmolúdic, però 
el Cosmocasal sí que es 
va poder fer, traslladant-lo 
al casal Lapallavacara. 
L’activitat estava adreça-
da a alumnes de P3 a 4rt 
d’E.S.O., amb una proposta 
lúdica alhora que formati-
va. El “Cosmocasal”, és un 
servei de monitoratge per 

a les famílies durant les va-
cances de Nadal, i on s’ofe-
reixen als infants activitats 
artístiques, lúdiques i recre-
atives, amb les quals s’ho 
passin bé i alhora comple-
mentin la seva formació i 
despertin el seu interès per 
alguna disciplina, en horari 
de matins.
 El primer dels espec-
tacles que estaven progra-
mats de Nadal a Reixos, va 
ser el 24 de desembre amb 
el Cagasoca al Teatre Muni-
cipal. Els següents especta-
cles que s’havien de fer per 
les tardes del Cosmolúdic 
es van passar totes a fer-
se al teatre, per garantir la 
comoditat respecte a l’afo-

rament permès. Uns espec-
tacles que van tenir molt 
bona resposta per part del 
públic assistent.
 Aquests espectacles 
es van celebrar i amb molt 
bona acceptació per part 
del públic assistent qui va 
agrair tenir activitats per 
gaudir amb els més petits 
durant les vacances esco-
lars.
 Enguany a part de les 
activitats esmentades, el 
calendari oferia dos acti-
vitats més com a novetat. 
Una va ser la gran crema-
da del dia 27 de desembre, 
que va començar al teatre 
i des d’allí s’ha anat en co-
mitiva amb la percussió 
de Bandelpal fins a la Pla-
ça Mercadal. Recuperant 
l’antiga tradició vinculada 
al solstici d’hivern, que un 
cop passat Nadal la soca 
o el tió es cremaven i les 
cendres s’escampaven pel 
camp. L’endemà, arribaven 
les Llamineres, que endol-
ceixen el dia dels Sants 
innocents amb llaminadu-
res i llepolies pels nens i 
nenes de la ciutat. Aquests 
personatges formen part de 
l’Imaginari que s’ha presen-
tat aquest any a la ciutat.

Enguany com a novetat durant les festes
nadalenques va ser la gran cremada per part dels 
carboners i una rua de les llamineres

Balaguer celebrarà la tradicional 
festa de Sant Antoni Abat el 
proper dilluns 17 de gener
 La Confraria de Sant 
Antoni ha organitzat per 
al proper dilluns 17 de 
gener la celebració de 
la festa de Sant Antoni 
Abat.
 Degut a la pandèmia 
s’han reduït bastants els 
actes però s’ha intentat 
mantindre aquesta festa 
tant tradicional d’aques-
ta zona i optar per les 
activitats més segures 
partint dels protocols es-
tablerts. 
 El diumenge 16 de 
gener es farà el repic de 
campanes a les 12 del 
migdia.
 Dilluns 17, diada de 
Sant Antoni, comença-
ran els actes a les 7 h 
del matí, amb el repic 
de campanes anunci-
ador de la festa. A les 
8h es farà la cerimònia 
de benedicció dels po-
pulars panets de Sant 
Antoni. A les 9 h es farà 
una missa a l’altar del 
sant i a les 11 h es farà 

Sant Antoni

una missa solemne amb 
l’assistència de la Junta 
d ela Confraria i les dife-
rents autoritats munici-
pals a l’església de Sant 
Josep.
 A les 12h començarà 
el tradicional Tres Tombs 
a la plaça Mercadal. Pri-
mer es farà la benedicció 
dels animals domèstics. 
En segon lloc seran be-
neïdes les carrosses 
(que ja estan a la Plaça). 
A l’inici del tercer tomb 
es lliuraran els trofeus 
i premis, segons cregui 
el jurat. En tercer lloc, 
es farà la benedicció 
dels tractors i màquines. 
Serà al tercer tomb que 
cada tractorista rebrà un 
regal.
 Dins dels actes de 
Sant Antoni, s’hi inclou 
la presentació del llibre 
“Aigua a les venes” de 
Francesc Canosa el pro-
per dissabte 29 de gener 
al Centre Cívic del carrer 
Miracle a les 12.30 h.
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El grup Ksonronda guanya el 1r premi 
del Concurs de Nadales de Linyola

Grup Ksonronda

 El passat mes de de-
sembre, es va fer a Linyola 
l’entrega dels premis del 
primer i únic concurs de 
nadales que es fa al país. 
El grup balaguerí Ksonron-
da ha estat el guanyador 
amb la cançó “Nadeliri”, un 
tema que parla del ‘’Nadal 
tradicional, del Nadal del 
consumisme i del Nadal 
d’un país que és i vol ser’’. 
La lletra ha estat creada per 
Ksonronda i Francesc Do-
mingo.
 A la final del concurs 
han passat un total de 9 
grups, amb una gran qua-
litat musical. La cançó Na-
deliri del grup Ksonronda,  
es va emportar el primer 

 La pandèmia de la 
COVID-19 ha estat un 
dels factors més deter-
minants d’aquest últim 
any generant una crisi 
a nivell econòmic i soci-
al que ha afectat a gran 
part de la població cata-
lana, incrementant la de-
manda de sol·licituds de 
joguines. Davant això, la 
campanya s’ha readap-
tat per donar resposta a 
totes aquestes deman-
des i al sistema de distri-
bució.
 Cada any Creu Roja 
Joventut duu a terme 
la campanya “Els seus 
drets en joc” del projecte 
La Joguina Educativa a 
tot el territori català amb 
la finalitat de poder ga-
rantir joguines noves, no 
sexistes, no bèl·liques i 
cooperatives als infants 
que es troben en una 
situació de vulnerabili-
tat. Aquesta campanya 
2021/22, Creu Roja a La 
noguera ha atès a 52 fa-
mílies amb un total de 

Creu Roja Joventut ha dut a 
terme un any més la campanya 
“Els seus drets en joc”

110 infants, 11 d’elles de-
rivades pels serveis soci-
als comarcals i la resta 
ateses per Creu Roja.
 Es considera el joc 
com una de les vies 
més útils per la difusió 
de qualsevol proposta 
educativa i pedagògica, 
per tant, per això cal 
que cap infant es quedi 
sense rebre un joc o una 
joguina.
 Enguany s’han reco-
llit 222 joguines noves 
amb les activitats soli-
dàries de Country Lucky 
Luke a Bellcaire d’Urgell, 
els partits de l’EFS Ba-
laguer Comtat d’Urgell i 
l’INS Ermengol IV, i s’ha 
pogut comprar joguines 
necessàries destinant 
una part econòmica del 
conveni d’atenció als 
més vulnerables amb 
la Paeria de Balaguer. 
Els establiments col-
laboradors han estat la 
Biblioteca Margarida de 
Montferrat, Jartoys i Jo-
guines Kukut.

Imatge de la campanya de Creu Roja Joventut

premi que compta amb una 
aportació econòmica de 
800€. La resta de finalistes 
han estat: Mel i Mató; Cada 
Ovella al seu corral; Good 

Vibes; Valdivia, Xènia Páez i 
Ese de la Cinta; Els grallers 
de Bellvís; Osori; Jordi Ca-
bestany; Eve i David Pradas 
i Karregades de Romanços.

L’ACB 2021 farà el sorteig aquest
divendres de la campanya nadalenca

Imatge de la campanya nadalenca

 L’Associació de Comer-
ciants de Balaguer ACB 
2021, farà aquest divendres 
dia 14 el sorteig de la seva 
campanya nadalenca, “Per 
un Nadal sostenible, com-
pra a Balaguer”.
 La campanya d’enguany 
era un cop més per incenti-
var les compres a la ciutat 
i per premiar la fidelitat de 
tots els veïns i veïnes de Ba-
laguer i comarca per les se-
ves compres a la ciutat, fent 
ús del comerç de proximitat. 
Es sortejaran cinc patinets 
elèctrics i també durant les 
compres nadalenques es 
sortejaven lots de pernil ibè-

ric. Des de la junta es valora 
molt positivament la cam-
panya i anima a la població 

a continuar apostant pel 
comerç de proximitat que 
sempre té premi.
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La Paeria ha rebut un centenar de
propostes en els pressupostos participatius

 “Carrer d’Avall”, és 
el nom original de la sar-
dana del compositor de 
Martorell, Dani Gasulla, 
composició escollida per 
representar a la ciutat de 
Balaguer com a Capital 
de la Sardana 2022. Les 
altres dues finalistes han 
estat “Sardanes al Mer-
cadal” de Joan Moliner 
de Vilanova i la Geltrú, el 
qual ha rebut el premi del 
públic i “Glòria del Castell 
Formós” del jove músic 
de Bagà, David Quintana.
 El jurat del concurs 
format per Neus Puig, Mi-
quel Castro, Jordi Guixé, 
Josep Maria Simón, An-
toni Saladrigues i Miquel 
Aige com a secretari, 
van decidir proclamar la 
sardana “Carrer d’Avall” 
guanyadora del concurs 
de composició i tal com 
estableixen les bases de 

La sardana “Carrer d’Avall”
representarà a Balaguer com a 
Capital de la Sardana 2022

participació, passarà a 
denominar-se Balaguer 
Capital de la Sardana 
2022. La sardana guanya-
dora està dotada amb un 
premi de 1.200 euros i les 
altres dos finalistes amb 
un premi de 300 euros. La 
composició premiada pel 
públic rep un premi addi-
cional de 200 euros.
 L’elecció va tenir lloc 
en el transcurs del tradi-
cional  concert de Reis 
que se celebra anualment 
en el Teatre Municipal de 
Balaguer. Com a novetat, 
a banda del concurs, les 
deu sardanes interpre-
tades en el concert per 
la Bellpuig Cobla s’han 
enregistrat en directe i 
formaran part d’un futur 
disc compacte amb altres 
composicions sardanis-
tes que s’enregistraran 
en un estudi.

Dani Gasulla, guanyador i els finalistes

 La Paeria de Balaguer ha 
rebut un total de 82 propos-
tes telemàtiques en la terce-
ra edició dels pressupostos 
participatius. De moment 
aquestes propostes s’han 
rebut via telemàtica i faltarà 
sumar-hi prop d’una quin-
zena que s’hagin pogut fer 
de forma presencial. De les 
propostes telemàtiques, tres 
han estat d’entitats.
 Les fases del procés par-
ticipatiu s’han dividit en cinc 
períodes: la presentació dels 
pressupostos participatius i 
el repartiment de butlletes; la 
recollida de propostes; la va-
loració de les aportacions; la 
votació i el tancament, avalu-
ació i escrutini dels projectes 
guanyadors.
 Les propostes es podien 
presentar fins el 30 de de-
sembre i igual que l’any 2020, 
a diferència dels primers 
pressupostos participatius, 
les podia fer la ciutadania a 
nivell particular i en aquesta 
edició es podien fer també 
propostes com a entitat o as-
sociació, si bé les votacions 
seran a nivell particular. Un 
cop recollides les diferents 

Imatge de les fases del procès

propostes, totes elles seran 
ara analitzades per part dels 
equips tècnics de la Paeria 
que hauran d’avaluar la seva 
viabilitat.
 Pel que fa a la tipolo-
gia de propostes que s’han 
presentat, la majoria tenen 
a veure en l’àmbit del man-
teniment, com per exemple 
petits arranjaments en vo-
reres, i també relacionades 
amb millores urbanístiques 
de ciutat o més inversió en 
mobiliari urbà.
 S’han rebut propostes 
per nous equipaments, així 
com la millora de la Plaça 
parc de Sant Jordi, o la cons-
trucció del nou pavelló, que 

ha comptat amb diverses de-
mandes.
 Ara es farà la tercera 
fase, un procés que durarà 
fins al 18 de febrer per revisar 
i treballar les propostes de 
forma individual per veure 
quines són viables i quines 
no. Seguidament es farà la 
divulgació de les propostes 
i la posterior votació per part 
de la ciutadania, aquesta 
fase es farà del 26 de febrer 
al 13 de març.
 Les propostes finals se 
seleccionaran en base als 
vots obtinguts i al límit eco-
nòmic establert, escollint-se, 
doncs, aquelles propostes, 
la suma de les quals sigui 
la més propera al límit eco-
nòmic del procés, sempre 
tenint en compte els vots ob-
tinguts.
 Pel que fa als criteris que 
han de seguir les diferents 
propostes hi ha, que cada 
proposta no superi la quan-
titat de 150.000€; que siguin 
legals,  viables tècnicament i 
sostenibles en el temps; que 
no suposin contractació de 
nou personal per part de la 
Paeria o que facin referència 
a inversions que no facin re-
ferència a millores en els ser-
veis.

S’han de revisar i
treballar les propostes 
de forma individual per 
veure quines són viables 
i quines no

El procès serveix per fer millores escollides pels ciutadans

Els pressupostos compten amb una partida de 
150.000 euros i podran votar els empadronats/ades 
a Balaguer majors de 16 anys
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la ciutadania per aquestes 
fonts alternatives d’energia.
El consistori d’Àger  ha cre-
at un paquet de mesures 
per afavorir un municipi 
mediambientalment soste-
nible.
 Està previst que es du-
gui a terme una ponència 
general, en què es donaran 
a conèixer els nous ajuts 
que bonifiquen les energi-
es renovables per a empre-
ses, autònoms, particulars, 
comunitats de propietaris i 
entitats públiques. En aca-
bar, el personal tècnic aten-
drà els dubtes individuals 
pels assistents.
 Segons Mireia Burgués, 
alcaldessa d’Àger, aquesta 
iniciativa va en la línia de la 
modificació de les ordenan-
ces fiscals que es va aprovar 
al mes de novembre.Fanal solar a la Règola

L’ajuntament posarà a disposició de qui ho vulgui 
personal expert per informar i resoldre dubtes

 L’Ajuntament d’Àger 
oferirà assessorament tèc-
nic a les veïnes i els veïns 
del municipi que estiguin 
interessats a instal·lar 

als seus habitatges fonts 
d’energia renovables, i 
també amb l’objectiu que 
coneguin els nous ajuts 
que bonifiquen l’aposta de 

Àger ofereix assessorament tècnic als
veïns per instal·lar energies renovables

Lot nadalenc pels socis del casal 
de la Gent Gran de Menàrguens 
 La Junta del Casal 
de Gent Gran de Menàr-
guens enguany ha repar-
tit lots de Nadal als socis 
i sòcies.
 Davant l’estat epide-
miològic actual, la Junta 
del Casal ha decidit acos-
tar el Nadal a les cases, 
en comptes de celebrar la 
tradicional torronada.

Imatge dels lots nadalencs

 S’ha volgut compar-
tir la il·lusió en una festa 
tan assenyalada, així que 
tots els socis i sòcies han 
rebut una bossa amb pro-
ductes nadalencs i una 
felicitació.
 Esperant que de cara 
al proper Nadal es pugui 
tornar a la tradicional tor-
ronada.
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Térmens adapta els actes de les festes 
de Nadal a les mesures sanitàries

Una imatge de Térmens

 La pandèmia ha obligat 
a cancel·lar per segon any 
consecutiu la tradicional 
torronada que es celebrava 
a la Llar de Jubilats de Sant 
Sebastià, motiu pel qual 
l’Ajuntament de Térmens 
ha optat per desitjar unes 
bones festes obsequiat amb 
una caixa de bombons a tots 
veïns majors de 65 anys.
 Aquest no ha estat 
l’únic esdeveniment que 
s’ha adaptat a les mesures 
sanitàries. La cavalcada de 

 El municipi d’Àger 
comptarà abans d’aquest 
estiu amb una zona po-
liesportiva renovada i 
molt millor integrada a la 
trama urbana del poble 
gràcies a una inversió 
d’uns 310.000 euros que 
es començarà a executar 
durant el primer trimes-
tre de l’any gràcies al Pla 
Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya (PUOSC). 
Aquest Pla permetrà 
reurbanitzar també el 
carrer Arnau Mir de Tost, 
un dels més cèntrics del 
municipi, amb una inver-
sió de 101.000 euros.
 L’ajuntament d’Àger 
ha presentat ja davant la 
Generalitat la sol·licitud 
per fer possibles totes 
dues millores i compta 
en tenir-les enllestides 
abans de l’estiu. Aques-
ta zona esportiva és dels 

Àger farà una inversió per poder 
renovar la zona esportiva abans 
del proper estiu

anys 70 i cal una reno-
vació per adaptar-la a 
les necessitats actuals 
del municipi i integrar-la 
molt millor a la trama ur-
bana del poble. Dins de 
la inversió, es contempla 
també una zona de bar la 
qual pugui prestar ser-
vei a tothom. La gestió 
d’aquest establiment es 
treurà a concurs un cop 
estiguin enllestides les 
obres.
 Aquest mes de gener, 
i amb una inversió d’uns 
101.000 euros finançada 
també amb el PUOSC, 
Àger espera renovar el 
paviment i les xarxes de 
serveis carrer Arnau Mir 
de Tost, un dels més cèn-
trics de la vila. Un carrer 
important amb impor-
tants millores per dur a 
terme, ja que feia anys 
que no si feia millores.

Zona esportiva d’Àger

Reis també s’ha fet en un 
format diferent, passant per 
tots els carrers de la vila i 
fent l’entrega, deixant els 
regals dels nens a les por-
tes de les seves respectives 
cases.
 Enguany també s’ha ce-

lebrat una cursa de cinc qui-
lòmetres per Sant Silvestre, 
el 31 de desembre, de caire 
solidari amb La Marató de 
TV3 i que es va batejar amb 
el nom de Cinkalió, que va 
aplegar una cinquantena 
d’atletes.

Enguany es va celebrar 
el 31 de desembre una 
cursa solidària en vers 
la Marató de TV3, la 
Cinkalió

La Sentiu de Sió ha iniciat les obres del 
nou centre de serveis que tindrà el poble

Obres del nou centre de serveis a la Sentiu

 La Sentiu de Sió ja 
ha iniciat recentment les 
obres de construcció d’un 
centre de Serveis.
 El nou equipament pre-
tén ser un espai multiser-
veis, on els veïns i veïnes 
de la Sentiu puguin gaudir 
d’una nova seu de la llar 

dels jubilats, així com un 
punt de trobada per les di-
ferents associacions i enti-
tats del municipi.
 Cap la possibilitat de 
comptar amb una sala va-
riable, que pugui aplegar 
tant al massatgista, com 
el podòleg o la infermera... 

Serveis que puguin ser 
mancomunats amb dife-
rents municipis. Així ma-
teix, un espai on realitzar 
tallers, cursos, xerrades... 
per a totes les edats. Tam-
bé s’ha pensat que aquest 
espai pugui donar lloc per 
la perruqueria o inclús un 
petit gimnàs.
 L’obra compta amb 
un pressupost de prop de 
380.000 euros i està sub-
vencionat, en gran part, 
pels ajuts PUOSC i una 
part per l’Ajuntament.
 El nou equipament pre-
tén ser un element integra-
dor dels veïns i veïnes de la 
Sentiu, que ho puguin gau-
dir en diferents formats se-
gons les conveniències dels 
mateixos veïns del poble. 
Aquest  equipament, serà 
un element integrador de la 
urbanització residencial. 
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oferta lúdica i esportiva 
d’Àger, així com un dels 
seus principals atractius, 
el vol en parapent, que re-
uneix cada any a la vall un 
gran nombre de competi-
cions, persones expertes 
i aficionades a la pràctica 
d’aquest esport.
 Per participar en el 
sorteig cal ser major 
d’edat, seguir l’Ajunta-
ment d’Àger a Instagram 
(@ajuntament_dager), fer 
‘m’agrada’ a la publicació 
del sorteig i etiquetar als 
comentaris dues persones 
que hom s’enduria a volar 
en parapent.
 Des del consistori 
s’agraeix la col·laboració 
de les empreses que ho fan 
possible, ja que aquestes 
iniciatives permeten pro-
mocionar el poble i la zona.Cartell a l’estació de FGC a Plaça Catalunya (Barcelona)

L’estació de FGC de Plaça Catalunya a Barcelona, hi 
ha un cartell anunciant el sorteig dels vols

 L’Ajuntament d’Àger 
rifarà sis vols biplaça en 
parapent entre totes les 
persones que participin en 
el sorteig a través d’Insta-

gram que s’allargarà fins 
al pròxim mes de febrer. 
Aquesta iniciativa té l’ob-
jectiu de posar en valor i 
de donar a conèixer la gran 

L’Ajuntament d’Àger sorteja sis vols en 
parapent per donar a conèixer la zona

Obres a la penya Espígol per 
evitar despreniments
 El passat mes de de-
sembre es van fer unes 
obres de prevenció realit-
zades a la penya Espígol 
a la població de Gerb. En 
aquestes obres s’hi van 
instal·lar uns sensors per 
estudiar el moviment de 
les roques que als deu 
dies, van saltar les alar-
mes alertant d’un alt risc 

Penya Espígol a Gerb

imminent de despreni-
ment.
 S’ha decidit intervin-
dre ràpidament i s’instal-
larà una gran malla al peu 
de la roca per tal de frenar 
el despreniment. Els veïns 
de la zona ja han estat in-
formats del protocol a se-
guir en cas que es tornin a 
activar les alarmes.
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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. 
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Absències
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quan un té al seu 
compte molts anys vis-
cuts, pot agafar com jo 
mateix, uns hàbits quasi 
inconscientment. Podria 
passar a ser com una pe-
tita i consentida costum. 
Jo quan havíem entrat a 
l’any nou m’entretenia 
a gaudir de la felicitació 
que el Leta o la seva famí-
lia m’havien fet arribar. I 
em donava conte de tot el 
que amagava aquells di-
buixos. De la seva gràcia 
i tendror, sense oblidar 
l’actualitat del moment. I 
sempre hem deixava amb 
un somriure a la boca. La 
del darrer any no la vaig 

poder tenir. El Leta s’ha-
via mort, per portar pot-
ser l’alegria a altres con-
trades. Desitjo que sigui 
així.
 Però vet aquí que per 
Nadal em van portar com 
a regal un llibre, que és la 
història de les desitjades 
felicitacions d’aquell bon 
home, doncs algunes em 
faltaven. Doncs amb els 
canvis de pis n’havia tro-
bat a faltar alguna, sé que 
estan a casa però no se on.
 No cal dir la agrada-
ble sensació que sents 
quan la filla del Leta, ha 
emprès l’edició d’aquest 
llibre. Doncs editar ha es-

tat sempre una feina de-
sagraïda, jo per la meva 
part no tinc paraules per 
agrair-ho prou. Deixant 
de banda que està super 
ben editat i enquadernat, 
et dona una ocasió més 
d’introduir-te dins del 
món que el Leta es devia 
envoltar per fer cadascu-
na de les felicitacions. 
Que s’hagi editat és tot 
un cant ben espiritual 
d’amor de la filla cap al 
pare que va perdre fisi-
cament, i de tots els que 
la van animar i recolzar. 
Però també és un testi-
moni que res hi ha que 
pugui deslluir l’amor que 
tots han mostrat fent-ho. 
Gràcies a tots.
 Saltant a un altre cos-
tat ben cru i veient que tot 
s’apuja, i que el llenguat-

ge del Gobierno es con-
tradiu a bufetades amb 
la realitat del cada dia, 
penso que potser seria bo 
començar a comprar es-
pelmes, i buscar alguna 
llum d’oli que tots tenim 
al perxe, record de temps 
passats, i que pensàvem 
no haver de tornar a usar.
 Amb la collada de 
ministres que tenim, per 
tenir el galliner del Sr. 
Sánchez, massa vega-
des, no sabem qui és el 
gall, on son els capons, 
i si hi ha gallines. Amb 
tanta colla surten els te-
mes més variats, apart 
el temari que va donant 
el carrer cada dia més 
abundós. Nosaltres els 
“españolitos”, hem sigut 
i som més papistes que 
el Papa Francesc, i com 

ara toca parlar a favor de 
la Natura que la pinten 
verda i molts vehicles no 
llueixen aquest color els 
farem elèctrics i seran 
verds del tot. Jo penso 
com a ciutadà obedient 
i ple de dubtes, hem pre-
gunto: on veurem el preu 
de l’electricitat ?.
 Però a més, hi ha una 
immensa quantitat de 
preguntes a fer, i una ge-
gantina d’obra pública i 
privada a fer-lo accessi-
ble, amb uns moments 
molt delicats per l’eco-
nomia nacional. No tot 
es pot arranjar amb nous 
impostos i taxes. I una 
vegada més de tot el que 
no interessa fer-nos sabe-
dors el remei més practi-
cat és no parlant. I així ho 
estan fent.

L’altra cara de la crisi de la
pandèmia: els testos
Kevin Bruque Domínguez, Paer de Governació, Afers Socials 
i Participació de la Paeria de Balaguer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 La sisena onada de 
la pandèmia ha afectat 
a tothom de ple, tenim 
dades que ens mostren 
l’alta infecciositat de 
la nova variant, l’òmi-
cron. Durant la setma-
na del 25/12/2021 fins al 
31/12/2021 a Balaguer 
hem arribat a un risc de 
rebrot de 4440 i una taxa 
de reproducció d’1,72; 
aquest fet implica que 
moltes persones hagin 
de fer-se testos i actual-

ment, tenen un cost molt 
elevat. Aquesta és una 
situació del tot inadmis-
sible i clarament injusta 
mentre les grans em-
preses farmacèutiques 
continuen enriquint-se 
d’una forma desmesura-
da.
 El passat juliol es 
van començar a vendre 
proves d’autodiagnòstic 
a les farmàcies de tot 
l’Estat, tot i que sense 
cap regulació de preus, 

atès que l’Estat no té 
pensat limitar els preus 
i tot va segons la lògica 
de l’oferta i la deman-
da. Clarament, és una 
situació inadmissible, 
moltes famílies no estan 
en disposició de fer-se 
test d’antígens de forma 
setmanal. Ara com ara, 
el preu varia entre 6 i 10 
euros a l’Estat espanyol 
mentre en molts dels pa-
ïsos europeus veïns, fer-
se un test d’antígens és 
gratuït o gairebé gratuït. 
 És en aquest moment 
quan veiem quines són 
les conseqüències de 
la sisena onada, però 
aquests efectes, en l’àm-
bit econòmic, es podrien 
haver previst molt més 
aviat. L’Estat, que actual-

ment és qui té capacitat 
en aquest àmbit, ha de 
poder limitar els preus 
o buscar vies alternati-
ves perquè la ciutadania 
pugui arribar a obtenir 
una prova diagnòstica 
gratuïta quan implica un 
mínim dubte, que ja és 
un risc i, per tant,  pro-
tegir-nos tota la ciutada-
nia de forma més fàcil. 
Cal ampliar al màxim la 
capacitat diagnòstica, 
ja que facilitar-ho hauria 
de ser l’objectiu.
 Hem de tornar a ser 
les administracions lo-
cals les qui hagin de 
moure’s en aquest àm-
bit i crear subvencions 
perquè tothom hi pugui 
accedir? No és més fàcil 
que l’Estat intervingui 

en aquest àmbit i solu-
cioni una problemàtica 
que aquestes festes de 
Nadal ha anat en aug-
ment?
 Cal que s’hi posin so-
lucions, atès que mentre 
algunes famílies no po-
den assumir el cost que 
val comprar testos d’an-
tígens per tots els mem-
bres de la família, els qui 
els fabriquen continuen 
augmentant la cotitza-
ció de les seves accions 
a les respectives borses 
de valors.

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

www.revistagroc.com
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 La Rose tot just acaba 
de fer quaranta anys, quan 
rep una trucada d’un nota-
ri que li demana que viatgi 
fins a Tòquio per assistir a 
la lectura del testament del 
seu pare, a qui ella en reali-
tat no va arribar a conèixer. 
Per primer cop a la vida, 
doncs, es troba al Japó, 
on l’espera en Paul, l’antic 
assistent del pare, que era 
marxant d’art. Enmig de 
l’amargor, en Paul l’anima 
a descobrir una estranya 
cartografia: una ruta, idea-
da pel pare, esquitxada de 
temples i jardins. A mesura 
que la Rose s’endinsa en 
aquests paisatges i coneix 
els costums i els amics del 
pare s’asserena i aconse-
gueix confrontar el seu pas-
sat confiscat. Una novel·la 
sobre la metamorfosi d’una 
dona. És un text floral, bell, 
delicat i ple de poesia. 
Muriel Barbery traça un 
viatge ple de colors, olors 
i sabors que s’entrellaça 
amb llegendes japoneses i 
ens transporta al cor d’una 
cultura que sempre ha fas-
cinat l’autora francesa. Un 
viatge tranquil, que ens 
permet contemplar i assa-
borir cada instant, i amb 
què formarem part de la 
transformació interior de la 
protagonista. 

 Amb catorze anys 
Sasa Stanisic va haver 
de fugir de Bòsnia per 
la guerra dels Balcans 
i construir una nova 
existència a Heidelberg 
(Alemanya), però ha tor-
nat diverses vegades a 
Visegrad per retrobar 
els familiars que enca-
ra hi viuen. A Orígens 
reconstrueix la singular 
relació amb la seva àvia 
Kristina, que lentament 
està perdent la memòria 
dels fets i les coses. Sta-
nisic recupera fragments 
del seu passat familiar 
–muntanyes habitades 
per dracs, poblets de 
vida inalterada, el brot de 
l’odi ètnic i religiós, esce-
nes de la guerra i la fugi-
da, la vida precària dels 
immigrants- per dibuixar 
una geografia dels seus 
orígens. 
	 La	mirada	de	Stanišić	
és sempre enjogassada, 
penetrant i emotiva, amb 
una capacitat extraordi-
nària per narrar i enllaçar 
històries, com demostra 
l’imaginatiu final obert 
del llibre, en què el lector 
pot triar diferents destins 
per als personatges.
 Obra guanyadora del 
Premi al Millor Llibre 
Alemany de l’any.   
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Una rosa sola
Autor: Muriel Barbery
Gènere: Novel·la

 Us agraden els animals 
d’ara i d’abans, terrestres i 
marins, d’aquí, d’allà i de 
més enllà? Doncs aquest 
llibre és per a vosaltres. 
Un àlbum de gran format 
ple de preguntes i respos-
tes –amagades sovint rere 
solapes– sobre gairebé un 
centenar d’espècies del 
regne animal, de les més 
conegudes a les més des-
conegudes.
 Com podem reconèixer 
un ou de gripau? Què té 
d’especial un esquelet de 
ratapinyada? Com distingir 
les banyes d’un búfal africà 
de les dels bous watussi? 
Amb la visita a aquest par-
ticular museu descobrirem 
els secrets del món animal 
mentre observem esque-
lets, comparem dentadu-
res, analitzem petjades…. 
Un recorregut ben original 
per la diversitat de les espè-
cies.
 A cada doble pàgina 
es compara un element 
que comparteixen altres 
animals: els ulls, banyes, 
urpes, dents, closca, excre-
ments, esquelet, llengua, 
ous, escates? Els detalls 
en primer pla dels animals 
permeten jugar a endevinar 
a quin podrien pertànyer: 
de qui seran aquests ullals 
gegantins?

Orígens
Autor: Sasa Stanisic
Gènere: Novel·la

Museu animal
Autor: Nadja Belhadj
Gènere: Infantil (+6)

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

Indesinenter
Cançó de dins

Mirava a contrallum les copes altes
d’uns pins a l’horitzó tallant l’atzur, 
immòbils com si fossin dins un quadre
pintat com jo els mirava des de lluny.

Hi havia entre les branques colors vius, 
la llum de l’últim sol d’aquella tarda,
espurnes de claror tenyint el cel, 
siluetes teves fines dibuixades.
 
La piuladissa d’aus per ajocar-se,
falcilles i oronetes en zig-zag,
cridant contra el mosquit que se’ls escapa,
algun colom i el seu parrup pesat.

Venien del capvespre a contrallum
paraules i silencis arraulits,
el mot primer d’aquella bella història,
que encara avui enfervorit escric.
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Partit surrealista del CF Balaguer contra 
el Palau d’Anglesola que jugava amb 7

 Situació surrealista 
la viscuda el passat 9 de 
gener al Municipal de Ba-
laguer en el que havia de 
ser el primer partit de l’any 
per als Balaguerins davant 
d’un Palau d’Anglesola, se-
gons ells, ple de baixes. 
 L’equip visitant es va 
presentar a disputar el 
partit corresponent a la jor-
nada 14 de lliga amb sola-
ment 7 jugadors de camp. 
Tot i això el partit es va co-
mençar a disputar fins al 
minut 21 de joc, quan un 
jugador visitant va sofrir 
una lesió i ja no va poder 
continuar jugant. El regla-
ment diu que si un equip 
disposa tan sols de 6 juga-

Onze inicial (foto: Adrian Rusu)

dors de camp, el partit aca-
ba. En els 20 minuts dispu-
tats el partit es va centrar 
en l’àrea visitant, els bala-
guerins atacant constant-
ment. Marc Sánchez va ser 
l’autor de l’únic gol al mi-
nut 13.
 Respecte al perquè de 
tot això, els dos equips han 
tret un comunicat a les xar-
xes corresponents on cada 

un d’ells exposa el seu punt 
de vista. Des de el Club 
Futbol Balaguer s’ha agra-
ït l’assistència dels socis 
a animar a l’equip un cop 
més i lamenta la situació 
que es va viure, en canvi, 
el Palau d’Anglesola asse-
nyala als balaguerins com 
a principals culpables al-
legant que aquests no van 
voler canviar la data de par-
tit tot i estar informats de 
la situació. Els balaguerins 
neguen aquest fet, mencio-
nant al comunicat que van 
estar disposats a canviar la 
data del partit, però no va 
haver-hi un acord entre els 
dos clubs a l’hora d’escollir 
el dia. Pel que fa a la FCF, 
si l’equip visitant hagués 
presentat la documentació 
on es demostra els positius 
que diu el Palau, aquests 
automàticament hagueren 
suspès el partit i s’hagués 
assignat una nova data.

El partit es va suspendre 
als 20 minuts per la
lesió d’un jugador i es 
van quedar només amb 6

Comunicat de CF Balaguer

 Balaguer va clausu-
rar el passat diumenge 
9 de gener, el programa 
d’actes de la seva capi-
talitat com a Ciutat el 
Bàsquet Català, que ha 
ostentat durant dos anys 
a causa de la pandèmia 
i de la dificultat per de-
senvolupar els actes pre-
vistos amb normalitat.
 L’acte va començar 
amb la projecció d’un 
d’un vídeo recull d’al-
guns dels actes que ha 
donat de si la celebració 
d’aquesta capitalitat. Se-
guidament es van fer els 
parlaments de les auto-
ritats presents i després 
es va poder gaudir de les 
exhibicions de l’Escola 
Municipal de Gimnàs-
tica Rítmica, amb una 
mostra de dansa urbana, 
i de la percussió amb 

Balaguer va clausurar els actes 
de la seva capitalitat com a
Ciutat del Bàsquet Català

pilotes de bàsquet de la 
batucada Bandelpal.
 També es va fer un 
homenatge als presi-
dents del Club Bàsquet 
Balaguer durant els seus 
90 anys d’història i se’ls 
va  fer entrega d’una pla-
ca commemorativa.
 L’acte va acabar amb 
el traspàs de la capitali-
tat a Banyoles, que os-
tentarà el títol de Ciutat 
del Bàsquet Català du-
rant aquest any 2022.
 Aquests dos anys en 
que s’ha allargat la ca-
pitalitat en motiu de la 
pandèmia, s’han viscut 
amb una certa preocupa-
ció, ja que s’havien pen-
sat en moltes activitats 
que finalment degut als 
diferents estats en que 
s’ha estès el covid, no 
s’han pogut dur a terme.

Acte de clausura al Teatre Municipal
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Iker Castillo i Gerard Navas amb els altres finalistes

La parella ha tingut uns dies de descans i ara ja
prepara de nou la següent temporada

 El Màster Català de 
Pàdel de la Federació Ca-
talana tanca el Circuit de 
Menors 2021, amb la par-

ticipació de les vuit millors 
parelles de l’any a les ins-
tal.lacions del Padel Indo-
or Mataró per coronar als 

“mestres” de la temporada. 
El balaguerí Iker Castillo i 
el seu company Gerard Na-
vas arribaven com a parella 
2 del torneig i van fer valer 
la seva posició per avançar 
amb mà ferma pel quadre 
fins arribar a la final. Els 
lleidatans s’enduien el pri-
mer set desplegant el seu 
millor pàdel però la pare-
lla local, Pedro González i 
Àlex Escamilla, va reaccio-
nar per capgirar el resultat 
i guanyar el títol per 6/3 3/6 
2/6 de manera merescuda.
 Després de procla-
mar-se campions de Ca-
talunya 2021 a principi de 
desembre i amb aquest 
sot-campionat al Màster, 
l’Iker i el Gerard posen 
punt final de la millor de 
les maneres a una difícil 
temporada marcada per la 
covid19.

El balaguerí Iker Castillo i Gerard Navas 
sot-campions al Màster català de Pàdel

La Cinkalió de Térmens va ser
l’última trobada esportiva de l’any
 El passat 31 de de-
sembre Térmens va cele-
brar la Cinkalió, una cursa 
esportiva de 5 km pel polí-
gon industrial de la pobla-
ció.
 Estava oberta a tots 
els públics i era gratuïta, 
només que els assistents 
van fer una aportació mo-

Cursa Cinkalió de Térmens

netària a favor de la Mara-
tó de TV3, en el moment 
d’inscriure’s. La cursa 
que va aplegar una cin-
quantena de participants, 
era una de les curses que 
tancava el calendari es-
portiu de les Terres de Po-
nent i va tenir molt bona 
acceptació.
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Anuncis breus classificats
B R E U S

IMMOBLES
-----------------------------------
ES TRASPASSA, bo-
tiga de roba infantil a 
Balaguer, per no poder 
atendre. Equipada i en 
ple funcionament. Raó 
telèfon: 973450555.
-----------------------------------
BALAGUER: lloguer 
de pisos, despatxos 
i places d’aparca-
ment. Raó telèfon: 
973443800.
------------------------------------
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.
-----------------------------------

ES VEN immoble, 4 
habitacions, 2 banys, 
rebedor i sala d’estar. 
Excel·lent ubicació, da-
vant del riu. Amb 194 
m2. A reformar. Raó: 
606117628.
-----------------------------------
LLOGUER pàrking al 
c/ Sant Pere Màrtir 
(costat Col·legi Gas-
par de Portolà). Raó: 
639920281-973447752).
------------------------------------

TREBALL 
-----------------------------------
S’OFEREIX senyora 
per cuidar persones 
grans. Total disponibili-
tat. Molt bones referèn-
cies. Raó: 606290183.
-----------------------------------

PROFESSORA nativa
dóna classes particu-
lars d’anglès. Possi-
bilitat de fer classes 
de conversa, en grups 
reduïts o bé en classes 
particulars. . Raó telè-
fon: 650422582.
------------------------------------
S’OFEREIX noia amb 
titulació sociosanità-
ria, per cuidar gent 
gran i fer neteges de 
la llar. També acompa-
nyaments hospitalaris 
i vetlles a l’hospital. 
Raó: 667267215.
------------------------------------
REPÀS en llengua 
anglesa de Primària, 
ESO i Batxillerat. Raó: 
698383277. 
-----------------------------------

VARIS
-----------------------------------
Si el que vols és cantar, 
vine a Smartsing! Clas-
ses presencials i online. 
Informa’t al 620263949 i 
www.smartsing.es sen-
se compromís. Classe 
de prova gratuïta.
-----------------------------------
COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes, rellotges de totes 
les marques, àlbums de 
cromos, postals, fotos 
antigues, còmics, lli-
bres antics, programes 
de cine, plomes estilo-
gràfiques, nines Nancy, 
escalextric, coberteries 
de plata, joies d’or. Raó: 
676803205.
-----------------------------------

Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, us 
podeu adreçar a les 
nostres oficines situ-
ades al c/ Sant Lluís, 
36-38 entresol de Ba-
laguer per demanar 
informació, trucant al 
973448273 o bé enviant 
un formulari des de 
la nostra pàgina web 
www.revistagroc.com
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
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Horari d’autobusos
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

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.

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 

Farmàcies de torn de Balaguer

De les 9.30 de la tarda del 6 de gener a les 8 de la tarda del 13 de gener MARCH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 13 de gener a les 8 de la tarda del 20 de gener ALDAVÓ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 20 de gener a les 8 de la tarda del 27 de gener DOLSET
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