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Sumari

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

En Portada
Cros de Balaguer

 Diumenge 13 de febrer es celebrarà la 7a edició 
del Cros de Balaguer, a partir de les 10 h del matí. Or-
ganitzat pel Consell Esportiu de la Noguera amb la 
col·laboració de la Paeria i del Club Atlètic Maratoni-
ans del Segre.
 La participació és oberta a tots els escolars, des de 
les llars d’infants  fins a sèniors i veterans.

Amb el suport de
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#El Carnestoltes del Congre podrà celebrar el tradicional ball de nit del dissabte
Degut a les últimes modificacions en les restriccions sobre la pandèmia, des de la regidoria de joventut s’ha fet 
un replanteig de la festa

# Balaguer es suma als actes del Dia Mundial contra el Càncer el passat dia 4 de febrer
La Paeria de Balaguer va penjar una pancarta al balcó de la Paeria i també ha instal·lat un vinil al bus urbà 
de la ciutat

>>BALAGUER
# Torna el cicle de Biblioteques amb D.O. a la Margarida de Montferrat

Aquest projecte reforça els recursos informatius sobre la cultura 
vitivinícola que ofereixen les biblioteques

# Bona acollida del Mercat de les Rebaixes fent-ho en dissabte
Una vintena de parades van portar grans descomptes fi de temporada

# Nedadors alevins del CEN Balaguer al Campionat de Catalunya
A nivell de clubs, el CEN Balaguer Aleví s’ha classificat en el 38è 
lloc de Catalunya

# Diumenge 13 de febrer es celebrarà el Cros Balaguer
La participació és oberta a tots els escolars, des de les llars d’infants  fins 
a sèniors i veterans

>>COMARCA
# Térmens habilita al centre de la vila un espai de lleure per a gossos

L’ús del recinte està subjecte a una sèrie de normes: la supervisió dels gossos per part dels amos, l’obliga-
torietat del morrió per les races perilloses i la recollida dels excrements per part dels propietaris

# Més de 200 persones participen al sorteig de sis vols biplaça en parapent a Àger 
L’ajuntament fa aquest sorteig per donar a conèixer l’oferta lúdica i esportiva del municipi

>>ESPORTS
# El CF Balaguer lider amb un partit menys que el seu perseguidor el Artesa de Segre

El Club Futbol Balaguer assegura la seva presència a la “lliga play-off” a falta de 4 jornades per disputar-se i 
espera conèixer els seus rivals

# Record d’inscripcions en la Mitja Marató de Balaguer que es celebrarà el dia 20
L’edició d’enguany serà la primera que passa a formar part del calendari oficial de Catalunya

# L’Hospital Clínic acull l’exposició de retrats dels sanitaris del CAP
La Associació Foment Arts de la Noguera(AFAN) ubicada a Balaguer, va 
voler retre homenatge així al personal sanitari del CAP

# Celebració del Dia de la Pau i la no violència a l’Escola Mot-roig
La realització de les activitats ha estat totalment adaptada a les me-
sures de seguretat establertes

# L’Escola Bonavista de Bellcaire celebra el dia de la Pau
Al llarg de la setmana, cada classe va treballar com resoldre un conflic-
te que afectava a les relacions entre companys/es

# El Monestir de les Avellanes instal·la una planta solar d’autoconsum
L’aposta per aquesta energia s’emmarca dins de les polítiques de mi-
llora de la sostenibilitat i reducció de la contaminació
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Torna el Cicle de Biblioteques amb D.O. 
a la Biblioteca Margarida de Montferrat

Cartell de les diferents jornades

 Per setè any consecu-
tiu, la Biblioteca Margarida 
de Montferrat de Balaguer 
s’adhereix al Projecte Bibli-
oteques amb DO, una inici-
ativa del Servei de Bibliote-
ques del Departament de 
Cultura.
 Aquest projecte reforça 
els recursos informatius 
sobre la cultura vitivinícola 
que ofereixen les bibliote-
ques i els dinamitza a tra-
vés d’un programa d’activi-
tats culturals variades i per 
a tots els públics.
 La DO Costers del Se-
gre és protagonista du-
rant el mes de febrer i per 
aquest motiu s’han orga-
nitzat les següents activi-
tats en col·laboració amb 
el Celler Rubió de Sòls de 
Foradada:
El passat 8 de febrer un es-
pectacle familiar “Pedalant 
entre vinyes” a càrrec de la 
Companyia Daina Teatre.
Aquest dissabte 12 de fe-
brer de 10 a 12 del migdia 
sortida al Celler Rubió de 

Sòls, a Foradada, on l’enò-
loga Judit Sogas oferirà 
una visita guiada al celler 
i a les vinyes, a més d’un 
tast de vins de la seva pro-
ducció. Per poder partici-
par en aquesta activitat cal 
inscriure’s a la biblioteca, 
atès que les places són li-
mitades.
 El dimarts 15 de febrer 
a les 8 del vespre a la Bibli-
oteca tindrà lloc el concert 
de presentació del darrer 
disc de Joan Blau “Arrels 

de músic”.
 La darrera activitat pre-
vista serà un “Taller de vins 
de la Noguera” a càrrec 
de Judit Sogas, viticultora 
i enòloga del celler Rubió 
de Sols. Aquesta activi-
tat es farà el divendres 22 
d’abril a les 7 de la tarda en 
el marc de la Revetlla de 
Sant Jordi de la Biblioteca, 
esperant que les mesures 
sanitàries del moment ens 
permetin dur-la a terme 
amb normalitat.

El Mercat de les Rebaixes va tenir molt 
bona acollida fent-lo en dissabte 

Mercat de les Rebaixes

 El passat dissabte 5 de 
febrer es va celebrar la XXV  
edició del Mercat de les Re-

baixes d’hivern, organitzat 
per l’Associació de Comer-
ciants 2021 de Balaguer, 

amb la nova ubicació que 
ja es va fer a l’estiu, al tram 
entre el Pont Nou i la Plaça 
del Morter, enlloc de fer-ho a 
la part alta del Passeog de 
l’Estació, per oferir més es-
pai als clients i també més 
espai entre parades.
 Com a novetat, enlloc de 
fer-ho el primer divendres 
de febrer o van passar a dis-
sabte, aprofitant que es fa el 
Mercat setmanal, i la ciutat 
rep l’afluència dels veïns i 
veïnes de la comarca que 
venen al mercat dels dissab-
tes.  Una vintena de parades 
van portar grans descomp-
tes i ofertes fi de temporada.

El Carnestoltes del Congre
podrà celebrar el tradicional 
ball de nit del dissabte 
 Els propers  26 i 27 de 
febrer es celebrarà una 
nova edició del Carnes-
toltes del Congre. Degut a 
les últimes modificacions 
en les restriccions sobre 
la pandèmia, des de la re-
gidoria de joventut s’ha fet 
un replanteig de la festa.
 Dissabte a la tarda, la 
“rua Jove”  amb sortida 
del carrer La Noguera Pa-
llaresa, 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’actualitza, s’ha organit-
zat un concurs de disfres-
ses de comparses, amb 
prèvia inscripció, podran 
lluir les seves disfresses i 
guanyar premis en metàl-
lic. Un cop arribada la rua 
a la plaça del Mercadal, 
les comparses inscrites al 
concurs, pujaran una per 
una a dalt de l’escenari on 
podran lluir la seva disfres-
sa.  Al finalitzar l’especta-
cle del “Jorge de la Suer-

Una edició anterior del Carnestoltes del Congre

te” es farà l’entrega a les 
comparses guanyadores.
 Dissabte a la nit a par-
tir de les 23.30 h al Molí 
de l’Esquerrà es farà el 
ball de disfresses amb els 
grups Hao Band, Band 
The Cool i Luka Caro. El 
concurs de disfresses in-
dividual amb 100€ pel pri-
mer premi, 75€ pel segon i 
50 pel tercer. En modalitat 
parella, 200€ els primers, 
150€ els segons i 75€ els 
tercers. Amb prèvia ins-
cripció.
 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 a la plaça la festa 
continuarà amb el concert 
del grup “Pop per a xics” i 
desprès tindrà lloc l’entre-
ga dels premis dels con-
cursos infantils.
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Façana de la Paeria de Balaguer

Un any més la façana de la Paeria i del Consell
Comarcal es van il·luminar de verd

 El passat dijous 4 de 
febrer es va celebrar el Dia 
Mundial Contra el Càncer 
i Balaguer també es va su-
mar als actes per reivindi-

car aquesta jornada. L’Asso-
ciació Contra el càncer, ha 
posat en marxa una pàgina 
web acuerdocontraelcan-
cer.com, on s’exposen les 

desigualtats i diferències 
d’atenció en funció del lloc 
de residència, de les capa-
citats econòmiques del ma-
lalt, i de la falta d’investiga-
ció en algunes variants de 
càncer menys freqüents. La 
proposta és un gran acord 
per intentar corregir aques-
tes diferències en el qual 
participin institucions, en-
titats i també les persones 
del carrer.
 La Paeria va penjar una 
pancarta al balcó de la Pae-
ria i també ha instal·lant un 
vinil al bus urbà de la ciutat.
 Un any més l’associa-
ció de Lleida ha posat en 
marxa un concurs foto-
gràfic anomenat ‘suma’t 
al verd’ per tal que els ciu-
tadans puguin pujar a les 
xarxes socials una imatge 
original dels punts d’il-
luminació de la província.

Balaguer es suma als actes del Dia
Mundial contra el Càncer 4 de febrer

L’Hospital Clínic acull l’exposició 
de retrats dels sanitaris del CAP
 La Associació Foment 
Arts de la Noguera(AFAN) 
ubicada a Balaguer, va 
voler retre homenatge al 
personal sanitari del CAP 
de Balaguer per la seva 
abnegada feina en temps 
de Pandèmia. Això es va 
materialitzar amb la rea-
lització de retrats de tot el 
personal amb aquarel·les 

Exposició a l’Hospital Clínic de Barcelona

a càrrec del pintor Elíes 
Seguí. En total 30 retrats. 
Una col·lecció que ha re-
corregut tota la comarca 
de la Noguera, l’hospital 
Arnau de Lleida i ara es 
presenta a l’Hospital Clí-
nic de Barcelona. Posteri-
orment es farà la donació 
als professionals retra-
tats.
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Celebració del Dia de la Pau i la no
violència a l’Escola Mont-roig

Celebració a l’Escola Mont-roig

 L’escola Mont-roig s’ha 
sumat un any més a  la 
celebració del dia escolar 
de la no-violència i la pau. 
La realització de les acti-

 El Parc Astronòmic 
del Montsec (PAM), dedi-
carà el Festival d’Astrono-
mia del 2023 a Joan Oró, 
l’any del centenari del 
seu naixement. Per com-
memorar aquesta efemè-
ride també està prevista 
l’edició d’un llibre sobre 
Oró i l’elaboració d’una 
maleta pedagògica amb 
suport digital adreçada 
als centres educatius 
de Primària i Secundà-
ria, que doni a l’alumnat 
l’oportunitat de conèixer 
de manera col·laborativa 
i en xarxa la vida d’aquest 
bioquímic lleidatà i al-
guns dels seus experi-
ments científics.
 El Departament 
d’Educació, el PAM i la 
Paeria de Lleida ja han 
començat a treballar en 
aquest projecte i la resta 

El PAM dedicarà el Festival
d’Astronomia a Joan Oró en 
l’any del seu centenari

d’activitats per comme-
morar aquest centenari 
en la primera reunió de la 
Comissió de seguiment, 
que es va fer fa uns dies.
 La Fundació Joan 
Oró, institucions i enti-
tats ja han començat a 
treballar en l’organitza-
ció, el 2023, de diverses 
exposicions, conferènci-
es, una maleta educati-
va en suport digital per 
als centres escolars de 
cara al proper curs, acti-
vitats al Parc Astronòmic 
Montsec o l’edició d’un 
llibre sobre la vida del ci-
entífic lleidatà, Joan Oró.
 Per voluntat de la 
Fundació Joan Oró, la 
coordinació de l’orga-
nització dels actes de la 
commemoració anirà a 
càrrec la Delegació del 
Govern. 

vitats ha estat totalment 
adaptada a les mesures 
de seguretat establertes. 
Aquest curs no s’ha pogut 
fer les tradicionals visites 

a les llars d’infants, les re-
sidències d’avis, l’hospital 
ni cap altra escola, però 
igualment han volgut estar 
a prop i els han fet arribar 
unes targes plenes de bons 
desitjos.
 Paral·lelament i dins de 
les aules els infants han 
conegut algunes de les 
persones i institucions que 
han estat premiats amb 
el premi Nobel de la Pau. 
Com Malala Yousafzai, 
Mohandas Ghandi, Rogo-
berta Menchú i el Progra-
ma Mundial d’Aliments de 
l’ONU.
 Una petita exposició 
a l’exterior de l’escola ha 
servit per donar a conèixer 
aquests personatges.

S’han començat les obres de revegetació 
de l’Avinguda Països Catalans

Obres de revegetació

 La Paeria de Balaguer 
va començar el passat  di-
lluns les obres de revege-
tació de l’avinguda dels 
Països Catalans, una de 
les propostes guanyadores 
dels pressupostos partici-
patius del 2019.
 Pel que fa al projecte de 
revegetació de l’avinguda 
dels Països Catalans, tot i 
que el projecte inicial con-
templava actuar en tot el 
carrer, plantant arbres allà 
on no n’hi ha, finalment 
s’agruparà la plantació en 
trams i s’executarà el pro-
jecte de revegetació per fa-
ses amb la qual cosa s’acon-
seguirà que cada fase quedi 
plena en la seva totalitat.
 Pel que fa a la tipolo-
gia d’arbre que es plantarà 
serà totalment diferent al 
que hi havia fins ara per-
què no s’ha adequat cor-
rectament a la climatolo-
gia de la ciutat. La decisió 

ha estat presa, desprès de 
l’assessorament pels ser-
veis tècnics de Medi de la 
Paeria, i s’ha decidit plan-
tar 68 freixes. Amb aques-
ta espècie es vol evitar els 
problemes d’aixecament 
que han patit algunes vore-
res on hi ha plantats altres 
tipus d’arbres.
 Les obres han comen-

çat amb retard respecte a 
les previsions inicials, ja 
que el primer concurs per 
a la licitació va quedar de-
sert. El motiu va ser que 
l’empresa que va guanyar 
el concurs no va poder 
acabar subministrant els 
arbres amb els diàmetres 
que requeria la Paeria en 
les bases.

PAM
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Térmens habilita al centre de la vila un 
espai de lleure per a gossos

Més de 200 persones participen 
al sorteig de sis vols biplaça en 
parapent a Àger
 Més de 200 persones 
han participat al sorteig 
de sis vols biplaça en pa-
rapent que l’Ajuntament 
d’Àger va convocar per  
donar a conèixer l’oferta 
lúdica i esportiva del mu-
nicipi.
 L’Ajuntament d’Àger 
va convocar aquest con-
curs per Instagram a 
principis de gener. En el 
sorteig, que es va publi-
citar amb la instal·lació 
d’un cartell per donar a 
conèixer  la iniciativa a 
l’estació de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Ca-
talunya (FGC) de la plaça 
Catalunya de Barcelona, 
han participat unes 230 
persones originàries, en 
la seva major part, de 
l’àrea metropolitana, que 
superaven els 18 anys 
i seguien l’Ajuntament 
d’Àger a Instagram.
 L’alcaldessa d’Àger, 
Mireia Burgués, ha va-
lorat molt positivament 
la resposta i, alhora, ha 
tornat a agrair la im-

Parapentistes a Àger

plicació a FGC, per les 
facilitats que va posar 
per instal·lar el cartell, 
i a les empreses de vol 
del municipi que han 
fet possible la rifa, una 
manera de fer arribar a 
persones que coneixen 
el conjunt monumental 
i el nucli antic i gaudint 
de botigues, restaurants 
i establiments hostalers. 
Vist l’èxit no es descarta 
dur a terme iniciatives si-
milars.
 El sorteig es va fer 
la passada setmana, els 
noms dels guanyadors 
han estat ja anunciats 
al perfil d’Instagram del 
consistori, que ha iniciat 
els contactes per lliurar 
els premis. 

 L’Ajuntament de Tér-
mens ha habilitat un espai 
al centre la vila com a zona 
de lleure per a gossos. La 
mesura dona resposta a 
la necessitat d’adequar un 
espai on els cans puguin 
córrer i jugar sense anar 
lligats.
 L’espai d’esbarjo, ubicat 
a la Plaça del Molí, ocupa 
una superfície de 590m² i es 
troba totalment envoltat de 
tanca, el que permet garan-
tir la seguretat dels veïns de 
l’entorn. L’interior compta 
amb bancs i papereres.
 L’ús del recinte està 
subjecte a una sèrie de 

Espai dedicat al lleure per a gossos

normes: la supervisió dels 
gossos per part dels amos, 
l’obligatorietat del morrió 

per les races perilloses i la 
recollida dels excrements 
per part dels propietaris. 

L’Escola Bonavista de Bellcaire celebra el 
dia de la Pau i la no violència

Dia de la Pau a l’Escola Bonavista de Bellcaire

 L’Escola Bonavista de 
Bellcaire d’Urgell va cele-
brar el dia de la pau i no vi-
olència realitzant diferents 

L’ajuntament fa aquest 
sorteig per donar a 
conèixer l’oferta
lúdica i esportiva del 
municipi

activats. Al llarg de la setma-
na, cada classe va treballar 
com resoldre un conflicte 
que afectava a les relacions 

entre companys/es. Cada 
frase es va anar pintant al 
voltant de la paret del “Pati 
de la Pau” on al mig del 
camp es va dibuixar el sím-
bol de la Pau decorat amb 
totes les mans dels nens i 
nenes i professorat de l’es-
cola.
 A la tarda es va fer una 
cursa per cicles que tenia 
diferents recorreguts i per 
acabar una activitat conjun-
ta al pati per llegir i explicar 
les frases que s’havien escrit 
i com a cloenda van cantar 
la cançó “Swing de la pau”.
 Aquesta activitat forma 
part per conscienciar i millo-
rar la cohesió social entre
iguals.
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La firma OliCastelló 
suma en 23 edicions 
participants a la fira, un 
total de 17 guardons, 11 
d’ells seguits

OliCastelló ha estat premiat de nou en 
la 59a Fira de l’Oli de les Garrigues

El Monestir de les Avellanes 
instal·la una planta solar
d’autoconsum elèctric
 El Monestir de les 
Avellanes instal·la una 
planta fotovoltaica amb 
l’objectiu de generar una 
part del seu consum elèc-
tric amb energies renova-
bles. Les obres ja estan 
en marxa i es preveu que 
finalitzin aquest mes de 
febrer.  
 L’aposta per aquesta 
energia s’emmarca dins 
de les polítiques de mi-
llora de la sostenibilitat i 
reducció de la contami-
nació amb l’objectiu que 
de forma progressiva el 
monestir s’abasteixi no-
més d’energies renova-
bles i sostenibles, i per 
tant acabi eliminant l’ús 
d’energies fòssils o amb 
impacte negatiu en el 
medi ambient. 
 De moment la planta 
actual tindrà la capacitat 
de generar, quan estigui 

Panells al Monestir de les Avellanes

en màxim producció, fins 
a 50kw/h. Amb això es 
preveu un estalvi d’entre 
el 40 i el 90% en consum 
elèctric en funció de l’es-
tació de l’any i l’activitat 
que hi hagi a les instal-
lacions del Monestir. La 
planta s’ha situat en un 
edifici annex per evitar 
qualsevol impacte estètic 
en el conjunt monumen-
tal. 
 El Monestir aposta 
per una gestió més soste-
nible. L’any 2007 va instal-
lar una planta fotovoltaica 
de producció d’electrici-
tat per a la xarxa, i recent-
ment amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Os de 
Balaguer, ha substituït tot 
l’il·luminat exterior amb 
tecnologia LED, per con-
tribuir a la preservació del 
cel nocturn a la zona del 
Montsec. 

 El passat mes de gener 
es va celebrar a les Borges 
Blanques, la 59a edició de 
la Fira de l’Oli de les Garri-
gues, on per 23a vegada Oli-
Castelló hi va ser present, 
aquest any, tot i la pandè-
mia, es va poder tornar a fer 
de manera presencial.
 Un cop més OliCaste-
lló es va endur premi, sent 
guardonat amb dos dels 
seus olis, fet que el con-
verteixen en un guanyador 
indiscutible. Les principals 
característiques d’aquest 
oli; en nas comença amb 
un aroma intens verd i fresc 
que segueixen potents 
aromes afruitats a poma, 

Gabriel Alsina i família en la Fira de les Borges Blanques

Mostra de productes de la marca OliCastelló

plàtan i ametlla verda. Cul-
mina amb agradables notes 
silvestres. En boca aquest 
suc d’oliva presenta molta 
personalitat. La seva amar-
gor és mitja i el seu picant 
incisiu i progressiu, però 
ambdós equilibrats. És un 
oli molt complex i harmònic 
amb tot el seu conjunt, ide-
al per a menjar en cru.
 Aquesta marca de pro-

ducció d’oli de Castelló de 
Farfanya, fa 23 anys que 
exposa en aquesta fira i 
de les 22 vegades que s’ha 
presentat al concurs n’ha 
guanyat 17, amb premis en 
diverses categories, onze 
de les quals en edicions se-
guides.
 Gabriel Alsina es mos-
tra orgullós un cop més de 
rebre aquest guardó, en 
reconeixement de la seva 
feina i assegura que encara 
té molt per descobrir en un 
món tant apassionant com 
és l’oli d’oliva verge extra. 
Una gran satisfacció per la 
feina feta per aquesta mar-
ca familiar, que dia rere dia 
i passant en diferents gene-
racions s’esforça per millo-
rar la seva qualitat. Segons 
Alsina: “Seguirem dia a dia 
per treure el millor de nos-
altres, hi ha una gran moti-
vació que va des dels més 
joves als més grans”.
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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.

Un oblit i una realitat
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 En primer lloc donar 
les gràcies a totes aquelles 
persones que em van pre-
guntar qui era aquell difunt 
que amb tot el record, vaig 
citar en el passat escrit. 
Perdoneu, era el meu amic 
Emili Monge Gili (E.P.D).  
 Al mateix temps agrei-
xo a tots aquells que el van 
identificar, per dir-me co-
ses i detalls que jo no co-
neixia.
 A coses que passen 
quasi imperceptibles ara i 
cada dia, n’estarem cada 
dia més assabentats. Una 
vegada i una altra, se’ns 
escalfarà la sang amb tot 
el perill que això comporta. 
Els anys han portat una po-
bre opinió dels polítics que 
tenim i hem tingut amb els 
anys de la dita autonomia, 
(el milloret de cada casa). 
Ben cert, amb contades 
excepcions i poder-los re-
cordar amb agraïment. Ara 
ens fan sabedors  que del 
any 2008 i estem al 2022, 
uns senyors funcionaris 
han anat fruint d’un somni 
en forma de milers d’eu-

ros, i degut a una bona pe-
riodista es deu que la Mesa 
del Parlament hagi acabat 
amb aquets suculents sous 
(uns 200.000 euros) per cap, 
per uns agraciats que a més 
no treballaren en res, però 
cobraven puntualment. No 
eren quatre, podrien ser una 
seixantena i escaig. Mentres-
tant, ningú en sàvia res, en-
feinats com estaven foten els 
“paripes” que els seus partits 
els manaven, i que tots estem 
farts de veure. I en aquets 
anys s’han anat aprovant, 
autoritzant i desemborsant, i 
ells ficant-se’ls a la butxaca.
 Han estat nou mesos, tot 
un complert prenyat, per a 
que es reconegués la injusti-
ficable despesa, de moment 
1’7 milions d’euros anuals, 
per retribuir la feina no feta 
de 21 persones. Tots els con-
sellers de Finances que hem 
tingut , si no intenten acla-
rir-ho, n’hauran fet de verdes 
i madures amb l’aplaudiment 
de tots, fins i tot de nosaltres 
mateixos. Amb el  convenci-
ment ben venut, de que era 
Madrid el que ens robava. 

Manifest de l’AMIC sobre
l’increment del preu del paper
Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 L’AMIC, l’entitat refe-
rent que aplega 475 mit-
jans de premsa en paper i 
digital de tots els territoris 
de parla catalana, vol mani-
festar la preocupació de tot 
el sector per l’increment 
desorbitat dels preus de 
les matèries primeres, es-
pecialment del paper que 
en només un any ha patit 
un increment que supera el 
70%. 
 Aquest increment arri-
ba després de gairebé dos 
anys de greu crisi sanità-

ria, social i econòmica en què 
les empreses periodístiques, 
sobretot de proximitat, han 
hagut de treballar en condici-
ons difícils, doblant els esfor-
ços per fer arribar informació 
constant a la ciutadania. I, 
per altra banda, han vist dis-
minuir els seus ingressos pu-
blicitaris pel fet que els seus 
anunciants naturals; comerç, 
restauració i empreses de 
serveis, també pateixen una 
situació econòmica molt difí-
cil.
 Una pujada que afegida a 

 L’Associació Contra el 
Càncer a Lleida, amb motiu 
del Dia Mundial Contra el 
Càncer (4 de febrer), continua 
reivindicant un Acord Contra 
el Càncer per a que persones 
amb càncer i els seus famili-
ars puguin fer front a la malal-
tia en igualtat de condicions.
 El càncer és el primer pro-
blema sociosanitari a nivell 
mundial. És la segona causa 
de mort al món i es projecta 
un creixement de més del 30% 
de nous casos per al 2030. El 
càncer no ha parat en temps 
de la COVID-19, casi 280.000 
persones són diagnosticades 
de càncer i més de 112.000 
moren al nostre país.  
 Per a reduir aquesta desi-
gualtat, l’Associació ha enge-
gat una campanya posant el 
focus en les següents proble-
màtiques: 
 El teu codi postal afecta 
més que el teu codi genètic 
en la desigualtat en front del 
càncer.
 El fet de viure en el món 
rural fa que les persones afec-
tades de càncer visquin allu-
nyats dels hospitals, pel que 
necessiten desplaçar-se per 
accedir als tractaments. 
 El risc de patir càncer de 
pulmó i altres càncers s'incre-
menta en funció de la Comu-
nitat Autònoma on visquis, ja 
que la exposició al fum del 
tabac varia substancialment 
en funció d'aquesta.
 L'accés als tractaments 
de càncer, com ara la radio-
teràpia, és diferent, ja que no 
hi ha unitats de radioteràpia a 
totes les províncies.
 La teva targeta de crèdit 
afecta més que la teua targeta 
sanitària en la desigualtat en 
front el càncer.
 Entre despeses directes 
i indirectes, el càncer  té un 
cost econòmic per a gaire-
bé la meitat de les famílies 
(41%), superior a 10.000€ du-
rant la malaltia, el que fa que 

4 de febrer, Dia mundial contra el 
Càncer
Associació Contra el Càncer a Lleida
---------------------------------------------------------------------------------------------------

siguin difícils d’assumir per a 
moltes persones en algunes 
situacions personals i en co-
marques com la nostra més 
pel temps i cost dels despla-
çaments. 
 El gènere també afecta 
a la desigualtat en front del 
càncer.
 Més del doble de dones 
que d'homes tenen uns in-
gressos per la feina menors 
que el Salari Mínim, cosa 
que pot fer que els costos 
econòmics derivats del càn-
cer siguin inassolibles. El 
percentatge de dones diag-
nosticades de càncer que pa-
teixen un malestar psicològic 
significatiu és més gran que 
entre els homes. Les dones 
diagnosticades de càncer vi-
uen una situació de solitud no 
desitjada és significativament 
més gran que el dels homes.
 L’associació es recolza de 
les juntes locals per tal d’arri-
bar al territori i donar suport 
i acompanyar a les persones 
que passen per un procés on-
cològic i les seves famílies. 
 Des de l’Associació han 
anat creant un teixit de vo-
luntaris que els hi permet ar-
ribar a les poblacions de tota 
la província de Lleida perquè 
qualsevol persona que ens 
pugui necessitar no se senti 
sol/a. 
 Per aquest motiu, la presi-
denta de la Junta Local de Ba-
laguer, Pilena Naval, destaca 
que “com més a prop estàs de 
les persones amb càncer més 
efectiva és la feina de l’Asso-
ciació”. 
 I per últim Naval aconse-
lla a totes aquelles persones 
que pateixen un càncer que 
mai perdin l’ànima ni llencin 
al tovallola, “sempre que pu-
gui que s’envolti de gent po-
sitiva i que aprofiti els serveis 
gratuïts que ofereix l’Associa-
ció Contra el Càncer a Lleida”.

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

la resta de costos com els de 
l’energia, perjudica greument 
el sector de periòdics, la ma-
joria de distribució gratuï-
ta; increments impossibles 
d’aplicar als nostres anunci-
ants.
 L’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació, 
a banda de manifestar aquest 
malestar i fer una crida a la 
indústria paperera perquè 
moderi aquests augments di-
fícils d’assumir, demana per 
part de la ciutadania i de les 
empreses anunciants, que es 
valori un producte que des de 
les diverses empreses editori-
als, distribuïm com a element 
de servei informatiu, de cohe-
sió i d’arrelament ciutadà.

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

En aquest cas era  Barcelo-
na cap i casal de Catalunya. 
També cal dir que també sur-
ten de les arques públiques, 
els diners per pagar dietes i 
pernoctacions no existents 
de diputades i diputats, fins 
i tot si es mouen com si es 
queden a casa quan són te-
lemàtiques. Això, puc creure 
que és per pagar la electrici-
tat consumida.
 Tot plegat una altra sort 
pels que es nouen a un nivell 
ben determinat pels partits. 
No es gens estranyar que el 
dèficit català vagi augmen-
tant sense parar. Tampoc es 
d’estranyar que a determinat 
nivell no hi ha gaire decència, 
per no dir gens.
 Ara ja veurem les pre-
caucions que  adoptaran per 
dissimular tota la putrefacció 
en capes superiors i inferi-
ors. No sortiran noms, però 
cal abaixar-se un xic més la 
barretina, per anar cantant: 
Catalunya Triomfant !. De 
què ?. Si del que no interes-
sa fer-nos sabedors, el remei 
més practicat és no parlant. I 
es el que han fet una vegada 
més. D’una claveguera no cal 
parlant. Us he dit més d’una 
vegada.

----------------------------------------------
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 L’Arnau es retroba 
amb la seva filla Aurora 
després d’anys sense te-
nir-hi contacte i se l’em-
porta al seu pis del barri 
de Gràcia, a Barcelona. 
Allà començaran una 
vida junts, que al prin-
cipi és estranya i nova. 
Una història de tres ge-
neracions d’una família i 
que té lloc a cavall entre 
el Delta de l’Ebre, Barce-
lona i Suïssa. Mentre es-
piem com s’acostumen 
l’un a l’altra, resseguim 
la infantesa d’aquest pare 
acabat d’estrenar, que no 
es desplega a la ciutat 
sinó al delta de l’Ebre, 
un indret on el món gira 
a una velocitat diferent. 
Entre marees tranquil-
les i cases blanques com 
ampolles de llet, l’Arnau 
s’anirà fent gran i desco-
brirem per què fuig, i de 
qui. Les closques segueix 
la construcció d’una saga 
familiar clàssica, amb 
personatges vivíssims 
i una ombra fosca, una 
mena d’amenaça inqui-
etant, que batega a cada 
pàgina.
 Els temes principals 
són les relacions famili-
ars reals i de maternitats 
gens idíl·liques. 

 La Stella i la Desiree, 
dues bessones idènti-
ques, decideixen fugir de 
Mallard, una comunitat 
negra de Louisiana que, 
generació rere generació 
i mitjançant matrimonis 
mixtos, intenten fer cada 
vegada més clar el co-
lor de la seva pell. Al cap 
d’uns anys una d’elles 
viu a Califòrnia fent-se 
passar per blanca, men-
tre que l’altra ha tornat a 
Mallard amb la seva filla, 
fosca com el carbó. Tot i 
la distància i les mentides 
que les separen, les seves 
vides i les de les seves fi-
lles es tornaran a creuar. 
La meitat evanescent és 
una exploració lluminosa 
sobre el pes dels orígens 
i com repercuteixen en 
les nostres decisions, de-
sitjos i expectatives. Am-
bientada als anys 80, La 
meitat evanescent és una 
història familiar d’una 
gran dimensió antropolò-
gica, Bennett aborda molt 
temes i els trava molt bé, 
de manera que la lectura 
és compulsiva però el pò-
sit que deixa és impressi-
onant. Una novel·la absor-
bent, provocativa, brillant 
i propera al voltant de la 
família i les relacions.
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Les closques
Autor: Laia Viñas
Gènere: Novel·la

 -Què farem ara, Ignasi? 
-va preguntar l’Isidre men-
tre anaven cap a casa-. El 
meu art ja no li interessa 
a ningú. Qui voldrà escol-
tar un vell violinista com 
jo quan poden veure un os 
pianista de fama mundial?
 En aquesta tendra 
continuació de L’os i el 
piano, un gos que toca el 
violí i el seu amic humà 
comparteixen l’alegria de 
la música i descobreixen 
que, fins i tot en temps 
tristos i difícils, la bona 
amistat resulta duradora. 
L’Isidre, que toca el violí, i 
el seu gos, Ignasi, són els 
millors amics. Ignasi és 
un dels admiradors més 
fidels de l’Isidre, i quan 
aquest decideix retirar-se, 
l’Ignasi aprèn a tocar el 
violí en secret. Poc temps 
després, un ós famós que 
toca el piano el convida 
a unir-se a la seva banda 
d’animals i a viatjar pel 
món per actuar davant 
de grans multituds, una 
oportunitat que l’Isidre 
sempre havia somiat. 
Podrà l’Isidre superar la 
seva gelosia i aprendre 
a sentir-se feliç pel seu 
amic?   Un bon tema a 
tractar pels petits de ma-
nera divertida.

La meitat evanescent
Autor: Brit Bennet
Gènere: Novel·la

L’Os, el piano, el gos i 
el violí
Autor: David Litchfield
Gènere: Infantil (+7)

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

Indesinenter
Tenacitat

Cinc hores del diumenge visionant
la marxa d’un partit de cap a peus,
no vol dir perdre el temps, i menys encara,
si et mou un esportista sorprenent,
notori i exemplar per a tothom.
Corprèn com excel·leix i com resol
dificultats que freguen l’impossible.
Talent i esforç són èpics,
quan cada cop dels seus és conduït 
per una ment de ferro impertorbable,
i el giny de la passió feta perícia. 
Saber ben bé que vols és no complaure’s,
ni fer-se concessions.
Guanyar vol dir primer guanyar-te a tu,
per creure’t que també pot perdre l’altre.
Provar-ho cada dia mil vegades
fins que surt un Nadal.
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 El CF Balaguer líder amb un partit menys 
que el seu perseguidor l’Artesa de Segre
 Els balaguerins, clars 
dominadors, tans sols van 
poder tornar amb un punt 
del sempre complicat Mu-
nicipal d’Artesa de Segre. 
El partit va estar marcat per 
les baixes que presentaven 
els de Balaguer, que tant 
sols disposava de 3 canvis 
a la banqueta. Un gol de 
Mikel del Aguila de penalty 
va avançar al llavors conjunt 
groc al marcador després de 
desaprofitar varies ocasions 
per fer-ho. Una errada defen-
siva va permetre al conjunt 
artesenc empatar el partit a 
2 minuts del descans. 
 A la segona part el con-
junt local va sortir a buscar 
els 3 punts per consolidar el 
lideratge però encara així, 
fou el Balaguer el que va se-
guir desaprofitant ocasions 
i els hi van anular dos gols 
fores de joc. Empat a un i la 
classificació seguia igual, 
Artesa de Segre primer i Ba-

Onze inicial (foto: Adrian Rusu)

laguer segon. 
 La sorpresa va aparèi-
xer a la jornada 18, on un 
empat de l’Artesa davant el 
Bellpuig deixava en mans 
del Balaguer situar-se líder. 
I així ho van fer, una victòria 
per la mínima (2-1) davant 
el C.F. Organyà situa als 
vermellencs líders i amb un 
partit menys que l’Artesa 
de Segre, que descansa la 

última jornada. En quant al 
partit enfront l’Organyà tot 
pintava que hi hauria una 
plàcida victòria balaguerina, 
tot i avançar-se ràpidament 
al marcador amb gols de 
Marc Sánchez (13’) i Edu 
Raya (21’) el Balaguer va 
haver de suar fins al xiulet 
final per emportar-se els tres 
punts davant del cuer, que 
retallava distàncies al minut 
70 i van fer patir als aficio-
nats balaguerins.
 El Balaguer assegura 
la seva presència a la “lliga 
play-off” a falta de 4 jorna-
des per disputar-se i espera 
conèixer els seus rivals.
 Destaquem també l’apa-
rició de 3 jugadors del ju-
venil balaguerí en el partit 
davant l’Organyà en el qual 
Levi va sortir titular, David C. 
va disputar 25 minuts i Joan 
M. també va tenir protago-
nisme jugant els últims 20 
minuts. Una jugada contra l’Organyà  (Foto: Joan Bové) Mitja Marató amb sortida i arribada a la Pl. Mercadal

 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. 
 L’organització ha 
tancat inscripcions en 
600 participants, restant 
només places per la cur-
sa de 10 km. La cursa 
té sortida i arribada la 
Plaça Mercadal a les 10 
hores.
 L’allargament de les 
obres les obres entre 
Sant Llorenç de Montgai 
i Camarasa, ha suposat 
pensar en un nou circuit 
que transcorrerà de Ba-

Record d’inscripcions en la Mitja 
Marató de Balaguer que es
celebrarà el 20 de febrer

laguer a la població de 
Gerb i seguidament ani-
rà fins al Monestir de les 
Franqueses. 
 L’edició d’enguany 
serà la primera que 
passa a formar part del 
calendari oficial de Ca-
talunya, gaudint d’un 
circuit homologat per la 
Federació Catalana d’At-
letisme. 
 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

Èxit de participació 
estrenant-se com a 
circuit homologat per 
la Federació Catalana 
d’Atletisme
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Alguns nedadors del CEN Balaguer participants

A nivell de clubs, el CEN Balaguer Aleví s’ha
classificat en el 38è lloc de Catalunya

 El Campionat de Cata-
lunya que es va celebrar al 
CN Lloret de Mar, va tenir 
molts bons resultats dels 
nedadors alevins del CEN 

Balaguer, amb millor mar-
ca personal de tots ells.
 Joel Farré 5è de Cata-oel Farré 5è de Cata-
lunya (2008) en la combi-
nada de 400 lliures, 200 es-

tils, 100 i 200 papallona i 50 
esquena subaquàtic. Martí 
Nosàs 7è (2010) en la com-
binada de 200 lliures, 200 
estils i 50 esquena suba-
quàtic. Maya Lungociu 17a 
(2011) en la combinada de 
400 lliures, 200 estils, 100 
braça i 50 esquena suba-
quàtic. Huc Ramonet 21è 
(2009) en la combinada de 
400 lliures, 200 estils, 100 
braça i 50 esquena suba-
quàtic. Aina Guiu aconse-
gueix la MMP en els 400 
lliures, 200 estils i en els 
100 i 200 braça. Clàudia 
Bravo aconsegueix la MMP 
en els 400 lliures, 200 estils 
i en els 100 braça. Berta Pi-
juan aconsegueix la MMP 
en els 400 lliures i en els 
100 Papallona. Pau Roca  
aconsegueix molt bones 
marques en els 200 lliures 
i 200 estils.

Nedadors alevins del CEN Balaguer
destaquen al Campionat de Catalunya

Diumenge 13 de febrer es
celebrarà el Cros Balaguer
 Diumenge 13 de fe-
brer es celebrarà la 7a edi-
ció del Cros de Balaguer, a 
partir de les 10 h del matí. 
Organitzat pel Consell Es-
portiu de la Noguera amb 
la col·laboració de la Pae-
ria i del Club Atlètic Mara-
tonians del Segre.
 Una prova de la fase 
intercomarcal de cros i 

Dibuix del cartell del Cros Balaguer

del Circuit Escolar de Cros 
dels Consells Esportius 
de les Terres de Lleida. 
Aquesta prova s’organit-
za conjuntament amb un 
concurs de dibuix adreçat 
a totes les escoles.
 La participació és 
oberta a tots els escolars, 
des de les llars d’infants  
fins a sèniors i veterans.
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Anuncis breus classificats
B R E U S

IMMOBLES
-----------------------------------
TRASPÀS, botiga de 
roba infantil a Bala-
guer, per no poder 
atendre. Equipada i 
en ple funcionament. 
Raó: 973450555.
-----------------------------------
ES TRASPASSA bar-
restaurant a Térmens, 
a peu de carretera, 
ben ubicat i totalment 
equipat. Pàrking propi, 
gran terrassa i habi-
tatge. Informació al: 
692333310.
------------------------------------
LLOGUER LOCAL al 
c/ Girona, de 32 m2. 
Amb aigua i llum. Por-
ta d’alumini, vidre i 
reixa. Raó: 973450555.
-----------------------------------

VARIS
-----------------------------------
ES VEN MENJADOR 
de disseny. Composi-
ció de moble llibreria, 
moble baix TV, moble 
penjat i moble terra + 
taula i 4 cadires. Preu:  
1.000 €. Informació al: 
620817088.
-------------------------------------
COMPRO monedes, 
bitllets, segells, jogui-
nes, rellotges de totes 
les marques, àlbums 
de cromos, postals, fo-
tos antigues, còmics, 
llibres antics, progra-
mes de cine, plomes 
estilogràfiques, nines 
Nancy, escalextric, co-
berteries de plata, joies 
d’or. Raó: 676803205.
-----------------------------------

ES VEN Volvo S40 
Sport 1.8, en molt 
bon estat. Preu: 4.100 
€. Més informació: 
973445599.
-----------------------------------

TREBALL 
-----------------------------------
ES PRECISA overlokis-
ta per a taller de con-
fecció. Jornada sen-
cera pels matins. Més 
informació: 973586486.
-----------------------------------
PROFESSORA nativa
dóna classes particu-
lars d’anglès. Classes 
de conversa, en grups 
reduïts o classes par-
ticulars. Raó telèfon: 
650422582.
------------------------------------

S’OFEREIX noia amb 
titulació sociosanità-
ria, per fer tasques 
domèstiques, neteja 
i acompanyament a 
gent gran. De dilluns a 
divendres, matí i tarda. 
Raó: 667267215.
------------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------

Per posar anuncis en 
aquesta, us podeu 
adreçar al c/ Sant Llu-
ís, 36-38 entresol de 
Balaguer. També po-
deu demanar informa-
ció, trucant al telèfon 
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 3 de febrer a les 8 de la tarda del 10 de febrer MARCH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 10 de febrer a les 8 de la tarda del 17 de febrer ALDAVÓ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 17 de febrer a les 8 de la tarda del 24 de febrer DOLSET
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