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Sumari

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

En Portada
Mercat de les rebaixes 
d’hivern

 El proper dissabte 5 de febrer està previst que 
es celebri la XXV edició del Mercat de les Rebaixes 
d’hivern a Balaguer.
 Enguany des de l’Associació de Comerciants  
ACB 2021 s’ha pensat en celebrar-lo en dissabte i 
aprofitar que es celebra el mercat setmanal i ve a la 
ciutat gent de les rodalies al mercat. 

Amb el suport de
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#Balaguer presenta Carnestoltes amb les mesures sanitàries vigents en aquest moment
S’ha previst per dissabte a la tarda, la “rua Jove”  amb sortida del carrer La Noguera Pallaresa, i que estarà dina-
mitzada per grups de percussió locals, grups d’animació i la carrossa de la Reina i el Rei Carnestoltes

# La Paeria posa un radar mòbil d’avís en cas de superar els límits de velocitat
El radar mostra la velocitat a la que es circula en verd, mentre que si s’excedeix el límit permès, ho fa en 
vermell. L’aparell també permet conèixer en numero de vehicles que circulen i es podrà conèixer el flux

>>BALAGUER
# L’escriptora Maria Barbal rep el XXXII Premi Comte Jaume d’Urgell

Aquest és un premi que cada any entrega La Paeria en reconeixement 
a persones i entitats dels Països Catalans

# L’ACB reparteix els premis de la campanya de Nadal
L’objectiu era promocionar el teixit comercial de la ciutat

# El CEN Balaguer al Campionat de Catalunya de natació absolut
Aina Torrubiano i Arnau Pifarré, del Club Esportiu Natació Balaguer, 
van participat en el Campionat de Catalunya de Natació Absolut

# L’Era Mitja Marató i la Dental Balaguer superen els 500 inscrits
El proper 20 de febrer se celebrarà la Mitja Marató de Balaguer. La 
d’aquest any serà la 33a edició

>>COMARCA
# Es reprenen els tallers d’ús del mòbil i els tallers d’estimulació cognitiva per gent gran

El taller d’estimulació cognitiva és una de les accions per fomentar els hàbits saludables i l’envelliment 
actiu, i té l’objectiu d’optimitzar el funcionament de les diferents capacitats cognitives 

# El Parc Astronòmic del Montsec rep 24.000 visites durant el passat any 2021 
El cicle de música sota les estrelles esgota les entrades i el Festival d’Astronomia supera les previsions

>>ESPORTS
# Ple de victòries del Club Futbol Balaguer en el que portem d’any 2022

La FCF va donar la victòria al Balaguerins després de la situació viscuda en el primer partit de l’any. La decisió 
presa per la Federació va ser donar el partit per acabat amb el marcador que hi havia

# El Club Tennis Balaguer participarà a la Lliga Catalana de Pàdel amb 10 equips
Aquesta temprada s’inicia amb molt bones xifres, ja que l’anterior comptava amb sis equips inscrits

# Balaguer Capital de la Sardana 2022 rep el suport de publicacions sardanistes
La Federació Sardanista de les Comarques de Lleida, amb la volun-
tat de potenciar i difondre les activitats organitzades per Balaguer

# S’inicien de nou les obres del refugi d’animals
Els treballs implicaran finalitzar les casetes per als animals, la con-
nexió de la xarxa d’aigua i instal·lar una depuradora, entre d’altres

# Algerri comença les obres de millora de l’Alberg per a peregrins
L’alberg de pelegrins està situat en el primer pis d’un edifici de 
l’ajuntament. Es va habilitar aquest edifici per poder-lo utilitzar

# El Consorci GAL Noguera Segrià Nord crea una xarxa de dones emprenedores
Un grup de dones emprenedores amb l’objectiu d’afavorir la par-
ticipació de la dona empresària en el desenvolupament territorial
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L’escriptora Maria Barbal rep el XXXII 
Premi Comte Jaume d’Urgell

Premi a Maria Barbal

Un premi que cada any 
atorga la Paeria en
reconeixement  a
persones i entitats dels 
Països Catalans

 Aquest dissabte 22 de 
gener, l’escriptora Maria 
Barbal, ha rebut el XXXII 
Premi Comte Jaume d’Ur-
gell. Un premi que cada any 
atorga la Paeria i que reco-
neix a persones i a entitats 
dels Països Catalans que 
per la seva força cultural, la 
seva original trajectòria, i la 
gran capacitat de comuni-
cació de la seva feina i obra, 
fan que siguin exemples 
per fer més gran i més rica 
la xarxa natural i real dels 
països de parla catalana i 
dels seus ciutadans.
 L’acte de lliurament s’ha 
fet a la sala d’actes del Ca-
sal Cívic del Miracle, amb 
una lectura de textos del 
seu llibre Pedra de tartera, 

una lectura acompanyada 
de dansa. També Maria Bar-
bal signà el Llibre d’Honor 
de la ciutat.
 Habitualment el lliura-
ment d’aquest premi es feia 
el dia de la commemoració 
de la mort del comte, al 
juny, però degut a la pandè-
mia, es va decidir fer per les 
Festes del Sant Crist. Per 
problemes d’agenda, Maria 
Barbal no hi va poder assis-
tir i per això se li ha fet ara 
el lliurament del guardó.

 La seva obra editada 
s’agrupa en novel·la, con-
tes per a lectors adults, 
col·laboracions a la prem-
sa i contes infantils i els 
seus temes preferits són 
la maduresa personal en el 
temps a través de l’experi-
ència provocada pels can-
vis o migracions (camp-
ciutat); la complexitat de 
les relacions humanes (de 
parella, pares-fills i d’amis-
tat), i els matisos dels sen-
timents.

Balaguer presenta Carnestoltes 
amb les mesures sanitàries
vigents en aquest moment
 Els propers  26 i 27 de 
febrer es celebrarà una 
nova edició del Carnestol-
tes del Congre, amb una 
edició totalment adap-
tada a les mesures sani-
tàries actuals, per això 
s’ha decidit que algunes 
de les activitats que es 
realitzaven anteriorment, 
enguany no es faran, com 
el concert de nit, el ball de 
disfresses, la degustació 
del congre i el concurs de 
ball de comparses . 
S’ha previst per dissabte 
a la tarda, la “rua Jove”  
amb sortida del carrer La 
Noguera Pallaresa, i que 
estarà dinamitzada per 
grups de percussió locals, 
grups d’animació i la car-
rossa de la Reina i el Rei 
Carnestoltes.
 Enguany el format 
dels concursos s’actua-
litza, s’ha organitzat un 
concurs de disfresses de 
comparses, on aquestes, 
prèvia inscripció, podran 
lluir les seves disfresses i 
guanyar premis en metàl-

Presentació de Carnestoltes del Congre

lic. Aquestes amb un 
mínim de 6 persones de 
15 anys o més, tot i que 
també hi poden partici-
par infants. Un cop arri-
bada la rua a la plaça del 
Mercadal, les comparses 
inscrites al concurs, puja-
ran una per una a dalt de 
l’escenari on podran lluir 
la seva disfressa.  Al fina-
litzar l’espectacle del “Jor-
ge de la Suerte” es farà 
l’entrega a les comparses 
guanyadores.
 Diumenge al matí, 
com els darrers anys, es 
realitzarà la “rua Infantil” 
que també anirà des del 
carrer La Noguera Palla-
resa fins a la plaça del 
Mercadal, amb concurs 
de disfresses de compar-
ses infantil i el concurs 
de vehicles amb remolc. 
Un cop arribin les com-
parses a la plaça la festa 
continuarà amb el con-
cert del grup “Pop per a 
xics” i desprès tindrà lloc 
l’entrega dels premis dels 
concursos infantils.

L’Associació de Comerciants ACB reparteix 
els premis de la campanya de Nadal

Primer premi del sorteig de Nadal

 El passat divendres 14 
de gener, l’Associació de 
Comerciants ACB 2021 va 
fer el sorteig dels cinc pati-
nets elèctrics que va sorte-
jar entre les compres fetes 
als establiments adherits a 
l’’associació durant la cam-
panya de Nadal, “Per un 
Nadal sostenible, compra a 
Balaguer”.
 La campanya tenia com 
a principal objectiu promo-
cionar el teixit comercial de 
la ciutat, i premiar la fidelitat 
dels clients de cara a les se-
ves compres en el comerç 
de proximitat.
 Els establiments que 

van repartir els premis van 
ser: el primer la Pastisseria 
Sant Isidori, el segon la Sa-

bateria Lázaro, el tercer Joie-
ria Joima, el quart Busquets 
i el cinquè Òptica Balaguer.
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L’Associació de Comerciants ACB prepara 
el Mercat de les Rebaixes d’hivern

El Mercat d’estiu ja es va fer a la nova ubicació

 El proper dissabte 5 de 
febrer de les 9.30h a les 14h 
està previst que es celebri 
la XXV edició del Mercat de 
les Rebaixes d’hivern a Ba-

 La Paeria de Bala-
guer ha posat en funci-
onament en període de 
proves un radar mòbil de 
control de velocitat que 
compta amb un panell 
lluminós amb l’objectiu 
d’informar als conduc-
tors la seva velocitat i 
quan superen els límits. 
De moment el radar s’ha 
instal·lat a l’accés a la 
ciutat pel Carrer Urgell. 
 El radar mostra la ve-
locitat a la que es circula 
en verd, mentre que si 
s’excedeix el límit per-
mès, ho fa en vermell. 
L’aparell també permet 
conèixer en numero de 
vehicles que circulen, 
fet que permetrà conèi-
xer el flux de vehicles en 
aquell punt. El radar va-
riarà la seva ubicació en 
altres punts, com els ac-

La Paeria posa un nou radar 
mòbil d’avís en cas de superar 
els límits de velocitat

cessos a la ciutat o car-
rers principals. També 
està previst que a banda 
del panell, s’acompanyi 
el control de velocitat 
amb el radar mòbil de la 
Guàrdia Urbana, i sanci-
onar en cas necessari els 
infractors. 
 D’altra banda, des 
de la Paeria de Balaguer 
es preveu actualitzar els 
senyals de trànsit a la 
normativa actual que li-
mita la velocitat en zona 
urbana a 30km/h. A més, 
també està previst instal-
lar reductors de velocitat 
en alguns punts, mitjan-
çant bandes rugoses o 
ressalts (Coixins Berli-
nesos). Totes aquestes 
accions tenen l’objectiu 
d’augmentar la segure-
tat del trànsit a tota la 
ciutat.

laguer.  Enguany des de l’As-
sociació de Comerciants  
ACB 2021 s’ha pensat en 
celebrar-lo en dissabte i 
aprofitar que es celebra el 

mercat setmanal i ve a la 
ciutat gent de les rodalies 
al mercat. 
 Així doncs, la novetat 
principal és el canvi de dia, 
que normalment es feia el 
primer divendres de febrer, 
i també la nova ubicació, 
el tram que va des del pont 
nou fins a la Plaça del Mor-
ter, ubicació que ja es va 
utilitzar pel Mercat de les 
rebaixes d’estiu i va tenir 
molt bona acceptació pels 
clients i comerciants.
 S’espera una trentena 
de parades de roba, calçat, 
complements, joieria, entre 
altres que oferiran grans 
descomptes per acabar 
amb l’stock d’hivern.

Balaguer Capital de la Sardana 2022 rep 
el suport de les publicacions sardanistes

Logotip de la capitalitat de Balaguer

 La Federació Sarda-
nista de les Comarques 
de Lleida, amb la voluntat 
de potenciar i difondre les 
activitats organitzades per 
Balaguer Capital de la Sar-
dana 2022, inserirà el logo-
tip de la capitalitat en els 
suports promocionals (car-
tells, díptics, web, xarxes 
socials) de les activitats 
sardanistes que s’organit-
zin directament des de la 
Federació Sardanista de 
les Comarques de Lleida i 
les sectorials de l’Acstell, 
la Coordinadora d’Aplecs i 
el Saltem i Ballem.
 Des de la Federació es 
demanarà, a les entitats 
adherides, que se sumin 
a la campanya de suport i 
difusió de la capitalitat sar-
danista amb la inserció del 
logotip també en els car-
tells i publicacions de les 
activitats organitzades per 
les agrupacions.
 La capital de la Noguera 

donarà el tret de sortida als 
actes de la capitalitat amb 
la proclamació que se cele-
brarà en el Teatre Municipal 
de Balaguer el pròxim 19 de 
març. Els actes es perllon-
garan fins finals de febrer 
de 2023 amb una atapeïda 
agenda sardanista i cultural 
que pretén donar a conèixer 
la ciutat arran de país i al-
hora reivindicar el paper de 

la sardana com a eina cul-
tural. 
 L’objectiu principal és 
ampliar la difusió, el conreu 
i el prestigi social de la sar-
dana, incrementar la seva 
cohesió en l’àmbit cultural 
dels territoris al nord i sud 
de Catalunya i Andorra, i 
també promoure i projectar 
el municipi designat com a 
capital de la Sardana.

Radar mòbil pel Carrer Urgell
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La festa dels tres tombs de Sant Antoni 
reparteix els premis a les carrosses

La Paeria de Balaguer ha
iniciat de nou les obres del
refugi d’animals
 La Paeria de Bala-
guer  ha iniciat les obres 
per finalitzar la construc-
ció d’un refugi d’animals 
a la ciutat que permeti 
destinar-hi els animals 
que es trobin abando-
nats a la via pública de la 
ciutat de Balaguer i tam-
bé en d’altres municipis 
de la Noguera.
 Aquestes obres es 
van es va iniciar fa anys, 
però no va acabar de ma-
terialitzar-se.
 Els treballs implica-
ran finalitzar les casetes 
per als animals, la con-
nexió de la xarxa d’aigua 
i instal·lar una depurado-
ra, a més de reposar les 
portes metàl·liques i mi-
llorar l’entorn del recin-
te del refugi d’animals, 
ubicat al Pla del Casat. 
La Paeria estudia com 
gestionar l’equipament, 

Obres del refugi d’animals

que pot beneficiar altres 
pobles de la comarca. 
 Les obres per a la fi-
nalització de la construc-
ció i les instal·lacions 
necessàries per posar en 
funcionament el refugi 
municipal d’animals te-
nien un pressupost de 
licitació 84.357,42 € IVA 
inclòs. 
 Finalment les obres 
han estat adjudicades a 
l’empresa ELECNOR,SA 
per un import total de  
75.007,51 euros amb IVA 
inclòs i amb un termini 
d’execució aproximat de 
3 mesos.

 El passat dilluns 17 de 
gener festa de Sant Antoni, 
es va celebrar la festa dels 
tres tombs a Balaguer, amb 
la participació de seixanta 
tractors i tres carrosses.
 La festivitat va poder-se 
celebrar encara que no es 
van poder fer tots els actes 
degut a la pandèmia.
 El primer premi de 300 
euros gentilesa del Consell 
Comarcal de la Noguera, 
va ser per la carrossa de 
l’Associació Dona Rural 
que estava dedicada a la 
Capital de la Sardana. El 
segon premi de 210 euros 
gentilesa de la Paeria de 

Primer premi carrossa Assoc. Dona Rural

Balaguer va ser per la car-
rossa “Macrogranja” i el 
tercer premi de 150 euros 

donat per Albert Coma i 
Unió de Pagesos per la car-
rossa “la Plaça del Pou”.

Alumnes d’infantil de l’Escola Gaspar de 
Portolà visiten el seu nou parc en obres

Alumnes de P4 de l’Escola Gaspar de Portolà

 Els nens i nenes de P4 
de l’escola Gaspar de Por-
tolà han visitat el nou parc 
escolar, en reformes. Ho han 
fet en el marc del GaspArt 
School, un projecte educatiu 
a llarg termini que té l’ob-
jectiu de posar en valor el 
contingut didàctic de les arts 
plàstiques. Han fet un retrat 
del nou parc a través de l’ob-
servació en directe, fixant-se 
en els detalls de l’entorn i 
intentant plasmar sobre el 
paper les característiques de 
les noves instal·lacions. 

Les instal·lacions han 
patit diversos actes 
de vandalisme durant 
aquests darrers anys
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Ja s’han iniciat les obres a la carretera 
entre Sant Llorenç i Camarasa

Obres a la carretera entre Sant Llorenç i Camarasa

 La Diputació ja ha co-
mençat la reconstrucció 
de la que serà la nova car-
retera LV-9047 que va des 
de Sant Llorenç de Mont-
gai fins a Camarasa. Les 
roques caigudes el passat 
any van afectar un tram de 
carretera de més de dos 
quilòmetres i és justament 
aquesta zona la que s’ha 
de reconstruir, fent una es-
cullera per la part de l’em-
bassament per garantir la 
circulació de vehicles en 
els dos sentits.

 L’àrea de Serveis 
Socials del Consell Co-
marcal de la Noguera ha 
reprès aquest 2022 les 
activitats adreçades a la 
gent gran de la comarca. 
 El taller d’estimula-
ció cognitiva és una de 
les accions per fomen-
tar els hàbits saludables 
i l’envelliment actiu, i 
té l’objectiu d’optimit-
zar el funcionament de 
les diferents capacitats 
cognitives (orientació, 
atenció, memòria, llen-
guatge...) mitjançant 
una sèrie de tècniques, 
exercicis, jocs i activitats 
que les estimulen. 
 Amb aquest taller es 
pretén ajudar les per-
sones que tenen canvis 
cognitius associats a 
l’edat, com dificultats 
per retenir la informació 
i mantenir la concen-

Es reprenen els tallers d’ús del 
mòbil i els tallers d’estimulació 
cognitiva per gent gran

tració, creant un espai 
d’aprenentatge d’estra-
tègies per millorar la 
capacitat memorística. 
Està adreçat a majors 
de 65 anys, és comple-
tament gratuït i s’impar-
teix en 7 sessions amb 
un aforament limitat.
 També té continuïtat 
el taller “Ús del mòbil 
intel·ligent” per a per-
sones grans per ense-
nyar-los el funcionament 
d’aquests aparells per tal 
que puguin aprofitar-ne 
totes les prestacions i 
avantatges que oferei-
xen. És completament 
gratuït i s’imparteix en 
4 sessions. Els partici-
pants han de portar el 
seu telèfon, i els ense-
nyen in situ a fer-lo ser-
vir, i a poder gaudir dels 
avantatges que presenta 
aquesta aparell.

Sessió a Torrelameu de l’ús del telèfon mòbil

 La nova via tindrà un 
pas per a vianants i un 
ample de 4 metres. Està 
previst que les obres durin 
al voltant de tres mesos i 
durant aquest període els 
nens de Sant Llorenç que 
estudien primària a Ca-
marasa hauran de fer un 

transport alternatiu que 
els porti en direcció a Ba-
laguer i fins a Camarasa 
allargant mitja hora el re-
corregut. L’ajuntament de 
Camarasa ha previst sufra-
gar el menjador a aquest 
grup d’escolars durant el 
temps que duri l’actuació.

L’Ajuntament de
Camarasa facilitarà un 
bus per portar els
escolars de Sant Llorenç 
cap a Camarasa

Algerri ha començat les obres de millora 
del seu Alberg per a peregrins

Obres de l’alberg de peregrins d’Algerri

 Ja s’han iniciat les 
obres d’arranjament de 
l’alberg de pelegrins a Al-
gerri, inclòs en el projecte 
Camí de Sant Jaume.
 L’alberg de pelegrins 
està situat en el primer 
pis d’un edifici de l’ajun-

tament. Es va habilitar 
aquest edifici per poder-lo 
utilitzar com a alberg, però 
donada l’antiguitat de l’es-
pai, s’ha de fer una actu-
alització tant dels espais 
com del sistema elèctric, 
de telecomunicacions i de 

calefacció.
 Algerri està en ple camí 
de Sant Jaume, concreta-
ment és el final de l’etapa 
número 5 del Camí Català 
per San Juan de la Peña. 
Davant de l’absència d’al-
bergs per pelegrins a la 
comarca, Algerri va ser pi-
oner en adaptar un local 
municipal. Situat molt a 
prop de l’Ajuntament del 
poble, està gestionat pel 
mateix personal munici-
pal.
 Aquesta obra comp-
ta amb un pressupost de 
90.000 €, amb un termini 
d’execució previst de sis 
mesos. Es tracta d’una ac-
ció cofinançada amb fons 
FEDER de la Unió Europea, 
la Diputació de Lleida i 
l’Ajuntament d’Algerri.
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El Cicle Música sota les 
estrelles esgota les
entrades i el festival
d’Astronomia supera les 
previsions

El Parc Astronòmic del Montsec rep 
24.000 visitants durant el passat 2021

El Consorci GAL Noguera Segrià 
Nord crea una xarxa de dones 
emprenedores
 El Consorci GAL No-
guera Segrià Nord, des 
de l’any 2020, impulsa 
un grup de dones empre-
nedores amb l’objectiu 
d’afavorir la participació 
de la dona empresària 
en el desenvolupament 
territorial. Aquest grup va 
sorgir en una jornada per 
a emprenedores organit-
zada pel Consorci GAL 
Noguera Segrià Nord 
quan les participants van 
manifestar la voluntat 
de donar-se a conèixer 
entre elles, crear vincles 
i fer comunitat. Poste-
riorment, l’any 2021, en 
el marc dels projectes 
Start Up Rural i Cowocat 
Rural, es van organitzar 
tres jornades de diferents 
temàtiques d’interès per 
a les empresàries del ter-
ritori i paral·lelament va 
néixer el grup de dones 

Trobada de dones emprenedores

emprenedores.
 Durant aquest 2022 
el Consorci GAL obrirà 
un procés participatiu al 
grup de dones per tal de 
definir les activitats d’en-
guany que han de con-
solidar la xarxa de dones 
empresàries del territori 
Noguera Segrià Nord. El 
GAL també preveu que 
participin en el disseny de 
la seva estratègia de des-
envolupament territorial 
per al període 2023-2027.
 Aquest grup té com 
a objectiu l’impuls de 
les cooperacions i col-
laboracions entre els 
diferents sectors on tre-
ballen a la vegada que 
s’organitzen sessions 
segons les seves neces-
sitats. Actualment són 17 
les dones participants en 
aquest grup i de diferents 
sectors empresarials.

 El Parc Astronòmic del 
Montsec tanca la tempo-
rada 2021 amb xifres posi-
tives: 24.443 persones han 
gaudit de l’observació de 
l’univers a l’equipament 
de la Noguera i de l’àmplia 
oferta d’activitats i propos-
tes que s’han dut a terme 
del 19 de febrer de 2021 al 9 
de gener de 2022.
 La xifra representa un 
increment del 63% respec-
te als visitants de 2020, 
any en què va acollir fins 
a 14.979 persones. Els re-
sultats d’ambdues tempo-
rades han estat clarament 
marcats per les restriccions 
d’aforament i de mobilitat 

Festival d’Astronomia

PAM

per als potencials visitants 
vinculades a les mesures 
de prevenció per a la pro-
pagació de la Covid-19. Al 
2019 van visitar l’Astronò-
mic 35.421 persones.
 El Parc Astronòmic va 
donar el tret de sortida a la 
temporada ‘21 amb grups 
escolars i d’estudiants 
universitaris; a mitjans de 
març ja va obrir les portes 

al públic general i ha estat 
operatiu fins dia 9 de gener, 
adaptant el format de les 
activitats i aplicant proto-
cols i mesures per garantir 
un espai i unes activitats 
segures. Una temporada 
de retorn progressiu a l’ac-
tivitat habitual
 El 2021 també ha estat 
un any de reconeixement 
a la trajectòria de l’Astro-
nòmic. Durant la primera 
edició de la Conferència 
Internacional d’Astrotu-
risme, el Parc Astronòmic 
del Montsec va ser guardo-
nat amb el Premi Starlight 
2020 en la categoria d’Edu-
cació i Difusió de l’Astro-
nomia, atorgat per la Fun-
dació Starlight. El premi 
suposa un reconeixement 
a la tasca de divulgació de 
l’astronomia i el cel fosc i 
a les condicions d’observa-
ció excepcionals amb les 
quals compta.
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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.

Vistes i viscudes
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Una vegada més en-
tre vosaltres. Pensant en 
aquest propòsit i vivint 
com ens tenen dins la 
confusió en tot el de la 
pandèmia els del Gobi-
erno. Comunitats i qual-
sevol que mani, i tots 
nosaltres vacunats i no 
vacunats, vells i criatu-
res. La dita teoria del 
“rebaño”. Quantitats de 
diner per marejar. En tot 
sempre el diner, no obli-
dant la política sols per 
obtindre més poder i pre-
servar el que tenen. I ales-
hores mentir a plaer. Es 
va estenent l’opinió que 

tots són iguals, i el cada 
dia ens ho confirma amb 
tristesa per a tots. Però 
que hi farem; si marxen 
aquests, com seran els 
que vindran ?.
 Hi ha columnistes que 
auguraven que l’aparició 
del Covid-19 (la primera), 
seria una “sana” apari-
ció pels canvis que faria 
en les nostres maneres 
de viure i pensar. No hi 
vaig creure, i tot el que 
ha vingut després, ha 
ratificat la meva incredu-
litat i de segur la vostra. 
Uns pel P.I.B. nacional i 
altres per raons opaques, 

han furgat en les nostres 
butxaques per pispar-nos 
el que no era seu. Igual, 
igualet que abans.
 En dies passats ens va 
abandonar un bon home, 
i els anys que la seva edat 
declarava, ha permès que 
temps abans de marxar 
enfoqués d’una manera 
molt optimista i amb mol-
ta esperança d’anar a mi-
llor. De la seva seguretat 
n’estic segur. Home a pri-
mer cop d’ull sorrut, quan 
més el tractaves més 
jovial i amb capacitat de 
mantenir un diàleg dis-
tret, ple d’anècdotes de 
temps passats de tot cai-
re. La seva tranquil·litat 
naixia d’una consciència 
d‘obrar correctament. 
Amic dels amics. Fidel fe-

ligrès de la seva Església, 
pare i feliç espòs, no crec 
que un home de bé pu-
gui desitjar res més. Per 
malaltia va perdre molta 
visió i ho suportava amb 
més treball. Enamorat del 
Sant Crist i del seu entorn 
va vetllar per a que fes 
goig. Quan va ser mem-
bre d’un Consistori Mu-
nicipal, va fer els millors 
i distrets programes de la 
Festa Major. I va servir a 
l’alcalde de torn amb fi-
delitat i lleialtat, (clar que 
cal dir) que en aquells 
temps no es podia fer 
gran cosa més.
 Amb més anys de 
tracte em va fer un regal. 
Sabent que volia ser sabe-
dor de quina fusta estava 
fet el bastó del seu oncle 

dentista, me’l va regalar. 
Amb una condició: Que si 
em moria abans que ell, 
la meva família li tornaria. 
Ho vaig acceptar, i en vaig 
fer sabedors als meus. 
Ara puc dir que és meu 
del tot. També vull dir que 
al seu enterrament no hi 
vaig poder anar per culpa 
d’una cama que es fa la 
“tonta”, però durant tot el 
dia em va acompanyar el 
“seu” bastó. I amb el seu 
contacte em va semblar 
que encara parlava amb 
ell. Adéu amic, fins que 
ens tornem a trobar.

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

Una altra visió covidiana (1)
Rosa Mari Gracia Fumanal
Soberania i Salut de la Noguera
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Durant aquests dos 
anys ha estat prohibida 
cap visió crítica del trac-
tament oficial que se n’ha 
fet de la “plandèmia” i dic 
plandèmia perquè això ha 
estat  un pla d’enginyeria  
social molt ben preparat  i 
dirigit  per les grans èlits 
que controlen avui l’eco-
nomia i la vida de pràcti-
cament tot el planeta. Du-
rant aquest temps s’han 
manifestat en contra  
d’aquesta versió oficial  
milers de biòlegs,  met-
ges, infermers, viròlegs, 
jutges, fiscals, policies, 
advocats, associacions, 
individus...; però totes 
aquestes veus han estat 
censurades, calumniades, 
ridiculitzades i prohibides 

en totes les  ràdios, Tv, 
premsa, facebook, youtu-
be...
 Potser algun dia es  jut-
jarà  aquesta “plandèmia”i 
s’empresonarà  a aquells 
que l’han provocada i 
l’han alimentat per tal de 
tenir  la població amb pà-
nic, situació idònia per a 
poder justificar la pèrdua 
de tants llocs de treball, 
hipotecar els països per a 
vàries generacions, medi-
calitzar sense escrúpols a 
la població, provocar tants 
suïcidis, tantes malalties 
mentals, tantes angoixes, 
tanta pèrdua de relacions 
, tanta pèrdua de drets 
humans, tanta pèrdua de 
democràcia, tant domi-
ni d’unes corporacions 

multinacionals sobre tota 
la població del planeta, 
tants efectes secundaris 
provocats per allò que de-
nominen “vacunes” i que 
amés  no han demostrat 
ser  resolutives del proble-
ma...
 La insalubritat de res-
pirar hores i hores amb la 
boca tapada; no hi ha cap 
estudi científic que avali 
aquesta mesura, només 
ha servit per a  teatralitzar 
la situació i per perjudicar 
bronquis , pulmons a i em-
brutar la sang a tota la po-
blació.
 Fan pensar els esfor-
ços de tots els mitjans per 
a que la població agafés 
pànic, essent aquest un 
mitjà idoni per baixar el 
sistema immunitari i així 
afavorir agafar el covid o 
qualsevol malaltia. Tantes 
i tantes hores de parlar de 
covid i cap ni una per  em-
poderar  la població per a 
ajudar-la a pujar el siste-

ma immunitari per tal de 
no agafar-lo o ser més lleu 
si t’arriba. Es coneixen 
quantitat de teràpies per 
aconseguir-ho:  vitamina 
C, vitamina D, artemís-
sia, diòxid  de clor, flors 
de bach,aire lliure, esport, 
mil i una manera...... Però, 
no interessa?.
 Cap reconeixement de 
que els tractaments que 
des de la OMS van obligar 
als metges a  aplicar,van 
ser totalment nefastos i 
contradictoris amb el que 
tocava, causa de milers de 
morts; però d’això ningú 
no se’n fa responsable. 
Sort en vam tenir d’aquell 
hospital italià que desobe-
int la OMS, va fer autòp-
sies i van veure que els 
tractaments  imposats no 
eren els adequats; però 
això s’ha silenciat. Grà-
cies a aquests metges 
”contestataris” ara els 
tractaments s’apliquen 
de manera més específica 

per a cada quadre mèdic.
 El virus, el patogen, 
allò que sigui hi és, però 
potser a hores d’ara cal-
dria passar-lo tots ja que 
és la manera més natural 
d’immunitzar-nos i així 
aconseguir la immunitat 
de ramat, però a qui no li 
interessa?  Al cap i a la fi 
per al 98% de la població 
és un constipat o grip or-
dinària. Durant la nostra 
vida tots n’hem passat i 
sempre les grips i consti-
pats s’han empegat  i hem 
anat a treballar igual i les 
aules cada any han tingut 
un període que s’han bui-
dat  per qualsevol “pas-
sa”; i els nens han anat al 
cole amb tos i mocs i els 
mestres també i no pas-
sava res. No hi ha cap nen 
que li hagi perillat la vida 
per passar el covid.
 Tot plegat em fa pen-
sar si ens hem tornat tots 
bojos; uns per imposar i 
els altres per acceptar.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 El 1944 la Mathilde, una 
jove alsaciana, s’enamora 
de l’Amine Belhaj, un ofi-
cial marroquí que lluita a 
l’exèrcit francès. Acabada 
la Segona Guerra Mundi-
al, la parella es trasllada a 
Meknès a l’interior del Mar-
roc. Mentre l’Amine s’es-
carrassa perquè una finca 
de terra pedregós comenci 
a donar fruit, la Mathilde 
se sent més i més ofega-
da pels costums i el clima 
inclement del país: aïllada 
a la finca, amb dos fills pe-
tits, pateix la desconfiança 
que inspira per ser estran-
gera, per ser dona, per ser 
catòlica. Al llarg dels deu 
anys que abraça la novel-
la, la tensió social i política 
creix subtilment, fins que 
al 1955 el Marroc està al 
caire de la independència. 
 Els personatges traves-
sen una muntanya russa 
emocional. Els homes, 
però, no vessen llàgrimes i 
les dones són ignorades.
 La Mathilde esclata hi 
arriba a pensar, fins i tot, 
en abandonar els seus fills, 
fugir i no mirar enrere. La 
duresa d’aquesta refle-
xió eriça la pell del lector, 
que pot identificar-se amb 
la complexitat de la vida 
adulta i l’evasió de les res-
ponsabilitats.

 L’Antara ha tingut una 
infantesa inestable, mar-
cada pels capritxos de la 
seva mare, la Tara, una 
dona rebel que, trans-
gredint les convencions 
socials de l’època, va 
abandonar el marit i les 
comoditats de la classe 
mitjana per dur una vida 
poc convencional. Jun-
tes n’han passat de tots 
colors, des de pidolar 
al carrer fins a conviure 
amb un artista fracassat. 
Quan la Tara comença a 
perdre el cap, la seva filla 
ja adulta es veu obligada 
a fer-se càrrec d’algú que 
mai s’ha ocupat d’ella. 
Doshi fa un retrat honest 
i mordaç de les complexi-
tats de les relacions entre 
mare i filla, i ens mostra 
el preu que han de pagar 
les dones per actuar en 
benefici propi. 
 Està narrada en dos 
temps; un és aquest pre-
sent on la filla té cura 
de la seva mare malalta, 
un altre és el passat, on 
Antara ens explica els re-
cords d’infància, aquesta 
infància d’on procedeix 
tota la rancúnia que sent 
cap a la seva mare. Evi-
dentment, passen moltes 
altres coses, tant en el 
passat com en el present.
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El país dels altres
Autor: Leïla Slimani
Gènere: Novel·la

 L’alegria, la tristesa, la 
il·lusió,… venen amb nos-
altres, allà on anem. Ahir 
no va ser un bon dia per a 
l’Anna, així que avui s’ha 
despertat amb un gran em-
bolic als seus pensaments. 
Ni els consells d’anar a la 
biblioteca, fer ioga o es-
port, fan que aconsegueixi 
desembolicar-los. No hi ha 
manera!! Amb què més ho 
pot intentar?
 A l’Anna li passen 
moltíssimes coses pel 
cap cada dia, com a tot-
hom. Cadascú organit-
za els seus pensaments 
d’una manera diferent: 
alguns de forma endreça-
da, d’altres més caòtica...  
Ara té els pensaments 
fets un embolic i haurà de 
trobar la seva pròpia ma-
nera d’endreçar-los.
 Una història plena de 
quotidianitat en la que 
més d’un cop n’hem estat 
nosaltres els protagonis-
tes. Les il·lustracions són 
una delícia, i és tot un 
plaer entretenir-se a mirar 
tots els detalls. 
 Una manera de fer 
veure als més petits que 
tenir un embolic de sen-
timents és normal, es pot 
estar trist i sense ànims 
sense haver-se de sentir 
malament o trist.

Sucre cremat
Autor: Avni Doshi
Gènere: Novel·la

L’Embolic
Autor: Lídia Alcázar
Gènere: Infantil (+4)

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

Indesinenter

Desori

Així,
faràs un pas en fals
com totes les vegades 
que ho has fet
valent-te del que et vals.
Així,
perdràs el fonament 
on fixes el teu jo 
encara fort.
Així,
t’ensulsiaràs de cop,
un dia sense avís,
com fan els edificis, 
de peus emmalaltits.
L’error
en l’estructura, val a dir,
no accepta correccions.
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Ple de victòries de Club Futbol Balaguer 
en lo que portem d’aquest any 2022

 La FCF va donar la victò-
ria al Balaguerins després 
de la surrealista situació 
viscuda en el primer partit 
de l’any. La decisió presa 
per la Federació va ser do-
nar el partit per acabat amb 
el mateix marcador que hi 
havia al moment que l’àrbi-
tre va xiular el final. 
 En el desplaçament a la 
Seu d’Urgell (1-4) els ver-
mells van tornar amb els e 
punts, sent el primer equip 
que ho fa aquesta tempora-
da. El partit va ser dominat 
pels balaguerins de princi-
pi a fi, creant un joc agra-
dable de veure i fent gaudir 
fins i tot a l’afició local. Els 
gols van ser obra d’Edu 

Onze inicial (foto: Adrian Rusu)

Raya i Mikel del Aguila, els 
dos per partida doble. 
 En el partit davant l’U.E. 
Guissona, victòria per 1-0 
amb gol de Pau Solanes, 
els balaguerins no van es-
tar molt encertats de cara 
al gol, desaprofitant varies 
ocasions en un partit on 
als 20 minuts de joc havia 
d’estar sentenciat. La fal-
ta d’encert local, els pals 

i les decisions arbitrals, 
anul·lant 2 gols, van evitar 
una golejada balaguerina 
davant d’un bon Guisso-
na que també va disposar 
d’ocasions per estrenar 
el marcador. Destacar 
d’aquest partit la partici-
pació de tres juvenils, Da-
vid Cabezas, que va sortir 
titular i va tenir ocasions 
per estrenar-se com a gole-
jador amb el primer equip, 
Pol Gil i Joan Monesma 
que van disputar els úl-
tims 10 minuts de partit. 
Recordar que el juvenil del 
Balaguer va primer a la 
seva lliga, sense conèixer 
la derrota encara aquesta 
temporada. 
 La pròxima jornada el 
Balaguer visita al líder de 
la categoria, l’Artesa de 
Segre, el dia 30 de gener 
a partir de les 16:30 i rep a 
casa a l’Organyà el pròxim 
6 de febrer .

La FCF va donar la
victòria als balaguerins 
del partit suspès la
primera jornada de l’any

Una jugada contra el Guissona  (Foto: Joan Bové) Mitja Marató a Balaguer el proper 20 de febrer

 El proper 20 de fe-
brer se celebrarà la Mit-
ja Marató de Balaguer. 
La d’aquest any serà la 
33a edició, una prova 
que s’havia de celebrar 
originalment el 26 de 
setembre passat, però 
que va ser ajornada per 
l’afectació a la carrete-
ra LV9047 per les obres 
entre Sant Llorenç de 
Montgai i Camarasa. 
 Són més de 350 ins-
crits en la modalitat de 
mitja marató i gairebé 
200 en la 5&10k. La cur-
sa té sortida i arribada la 
Plaça Mercadal a les 10 
hores.
 La Diputació de Llei-
da ha comunicat que la 
carretera LV9047 estarà 
un altre cop tallada du-
ran els pròxims tres me-
sos degut a les obres a 
la carretera, per aquest 

L’Era Mitja Marató de Balaguer i 
la Dental Balaguer 5&10k
superen els 500 inscrits

motiu, Servei Català del 
Trànsit, Paeria, Ajunta-
ments afectats, Federa-
ció Catalana d’Atletisme 
i els organitzadors Run-
ner’s Balaguer s’han 
posat a treballar per fer 
un nou circuit que trans-
correrà de Balaguer a 
la població de Gerb i 
seguidament anirà fins 
al Monestir de les Fran-
queses. 
 L’edició d’enguany 
serà la primera que pas-
sa a formar part del ca-
lendari oficial de Catalu-
nya, un reclam més per 
corredors/es que vulguin 
fer marca oficial. 
 La cursa organitzada 
pel Club Esportiu Bala-
guer encara té obertes 
les últimes 70 inscrip-
cions, que es poden fer 
des del web www.run-
ners.cat
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Instal·lacions del Club Tennis Balaguer

Aquesta temporada s’inicia amb molt bones xifres, ja 
que l’anterior comptava amb sis equips inscrits

 Enguany, el Club Ten-
nis Balaguer participarà 
a la Lliga Catalana de Pà-
del amb un total de deu  

equips inscrits a la lliga.
 Es tracta d’un fet re-
marcable, ja que en tem-
porades anteriors, com la 

passada, el club hi va pre-
sentar sis equips, quatre 
dels quals eren femenins, i 
dos equips eren masculins, 
un dels primers a Primera 
Categoria Provincial.
 La Lliga Catalana de 
Pàdel és una competició 
que enfronta equips de 
dues persones en les ca-
tegories d’Absoluts, Vete-
rans i menors sub 16 i sub 
13.
 Es juga per anys natu-
rals i la competició comen-
çarà aquest últim cap de 
setmana de gener.
 El passat mes de de-
sembre es va poder gaudir 
al Club d’una jornada tècni-
ca de la Lliga Catalana pro-
vincial de Pàdel, i també es 
va fer l’entrega de trofeus a 
tots els equips guanyadors 
de la Lliga 2021.

El Club Tennis Balaguer participarà a la 
Lliga Catalana de Pàdel amb 10 equips

El CEN Balaguer al Campionat 
de Catalunya de Natació Absolut
 Aina Torrubiano i Ar-
nau Pifarré, del Club Es-
portiu Natació Balaguer, 
van participat el passat 
cap de setmana en el 
Campionat de Catalunya 
de Natació Absolut rea-
litzat a les instal·lacions 
del CN Terrassa.
 L’Aina s’ha classifi-

Aina Torrubiano i Arnau Pifarré

cart per la FINAL A en 
els 50 esquena amb una 
meritòria 9a posició, la 
FINAL B en 100 esquena, 
guanyant la final i per 
tant 11a de Catalunya 
Absoluta. Arnau Pifarré, 
ha aconseguit 3 FINALS 
B absolutes, en catego-
ria infantil.
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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.
-----------------------------------
LLOGUER pàrking al 
c/ Sant Pere Màrtir 
(costat Col·legi Gas-
par de Portolà). Raó: 
639920281-973447752).
------------------------------------
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 
-----------------------------------
PROFESSORA nativa
dóna classes particu-
lars d’anglès. Possi-
bilitat de fer classes 
de conversa, en grups 
reduïts o bé en classes 
particulars. Informa’t 
de les hores dispo-
nibles sense com-
promís. Raó telèfon: 
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.
------------------------------------

S’OFEREIX senyora 
(amb experiència) 
per fer tasques de ne-
teja i atenció a gent 
gran (amb horari de 
09.00 a 16.45 h). Raó: 
602429445 (Montse).
-----------------------------------
REPÀS en llengua 
anglesa de Primària, 
ESO i Batxillerat. Raó: 
698383277. 
-----------------------------------

VARIS
-----------------------------------
ES VEN MENJADOR de 
disseny. Composició de 
moble + taula i quatre 
cadires. Preu:  1.000 
euros. Raó: 620817088.
-------------------------------------

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, 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
-----------------------------------

LLOGUER LOCAL COMERCIAL
c/ Girona, de 32 m2.
Amb aigua i llum.

Porta d’alumini, vidre i reixa.

Raó: 973 450 555
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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 8 de la tarda del 20 de gener a les 8 de la tarda del 27 de gener DOLSET
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 27 de gener a les 8 de la tarda del 3 de febrer SALA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 3 de febrer a les 8 de la tarda del 10 de febrer MARCH
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