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Sumari

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

En Portada
Marxa cicloturista
“Montsec-Montsec

 El proper dia 21 de maig, torna després de dos 
anys d’ajornaments per la pandèmia, la 12a edició de 
la Marxa Cicloturista Montse-Montsec. Una prova no 
competitiva, en que hi participaran 1.000 persones i 
en les que s’han esgotat les inscripcions en qüestió 
d’hores. Aquesta prova està organitzada pel Club 
Ciclista Balaguer amb el suport de la Paeria de 
Balaguer, el Consell Comarcal de la Noguera i la 
Diputació de Lleida, entre d’altres.
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#Nova edició de Jazz al Pati i la Mostra Internacional de Joves intèrprets del 12 al 15 de maig
L’acte comptarà en aquesta edició amb la presència, com ve sent habitual, de les formacions més rellevants 
dels centres superiors de música de Catalunya en l’especialitat de Jazz 

# La Paeria organitza el 5è Concurs “Flors als Balcons” del 23 de maig a l’1 de juny
Com a novetat, aquest any la Paeria de Balaguer obsequiarà amb una planta de flor a les 150 primeres 
inscripcions

>>BALAGUER
# Fira Q retorna amb un flux constant de visitants els dos dies

Un gran èxit de participació, amb 100 expositors que han representat 
els principals sectors econòmics de la ciutat

# El Centre Històric recupera el Mercat de la Ganga
Es celebrarà durant tots els dimecres al matí fins al setembre

>>ESPORTS
# El CNB aconsegueix vàries medalles en diferents categories

Lluís Pijuan, va exhibir-se al Campionat d’Espanya Màster de llarga 
distància que es va celebrar a Mataró

# Iker Castillo i Bryan Santos s’acosten a les finals estatals
Tenen plaça per disputar el TyC Premium 3 de la F. Española de Padel

>>COMARCA
# Àger recupera el tradicional Aplec de la Mare de Déu de la Pertussa

Més en concret el poble de Corçà, ha recuperat l’Aplec de la Mare de Déu de la Pertusa, un esdeveniment 
molt arrelat al territori que se celebra des de fa gairebé 80 anys i que s’ha celebrat el diumenge 8 de maig

# S’ha presentat la prova pilot de la recollida selectiva amb contenidors d’accés restringit 
La presentació s’ha fet a Avellanes en una jornada tècnica organitzada per la Plataforma Residus Municipals 

>>CULTURA
# El poeta Miquel Trilla guanya el 24è Premi Maria Mercè Marçal de Poesia

L’autor balaguerí, ja havia publicat “De versos i paraules” i “De calius Finals”,  defineix el seu treball com 
“una visió transcendental de la vida, en l’autoexigència del treball diari”

# Josep Maria Simón presenta “La sardana en el currículum escolar. Com fer-ho possible”
La presentació es farà el dia 20 de maig a 2/4 de vuit del vespre a la Sala d’Actes de la Paeria

# El 13 de maig s’estrena al Teatre l’obra “Un musical d’estels”
Aquesta obra és el resultat del treball que totes les persones del taller 
ocupacional i l’escola de l’Associació L’Estel que duent a terme

# Es presenten les estades d’estiu i s’obren les diferents inscripcions
Aquestes estades estan adreçades a infants des dels 6 mesos i fins 
als 16 anys. Es faran del 27 de juny al 3 de setembre

# El Consell Comarcal amplia el servei de recollida porta a porta
Amb la recollida porta a porta es millora el servei als comerços, 
empreses, bars i restaurants, etc.

# L’Oficina Jove ofereix una edició del taller d’autodefensa personal
El taller, té una durada de dues hores i està dirigit exclusivament a 
dones, d’edat compresa entre els 12 i els 30 anys
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Nova edició de Jazz al Pati i la 
Mostra Internacional de Joves 
intèrprets del 12 al 15 de maig

 La 5a edició de Jazz 
al Pati es durà a terme 
entre el 12 i el 15 de maig 
de 2022 al pati de l’antiga 
Escola Pia de Balaguer.
 L’acte organitzat per 
l’Escola Municipal de 
Música de Balaguer amb 
col·laboració de la Bibli-
oteca Municipal Marga-
rida de Montferrat comp-
tarà en aquesta edició 
amb la presència, com ve 
sent habitual, de les for-
macions més rellevants 
dels centres superiors 
de música de Catalunya 
en l’especialitat de Jazz, 
ESMUC, Liceu i Taller de 
Músics i, enguany, com a 
escola convidada inter-
vindran els alumnes del 
prestigiós Centro Supe-
rior Música Creativa de 
Madrid, a més, la Fun-
dació Marguerida Mont-
ferrato atorgarà el premi 
al millor intèrpret de la 
mostra.
 Des de l’organitza-
ció s’ha procurat esco-

Cartell de la 5a edició de Jazz al Pati

llir grups d’una qualitat 
musical indiscutible i 
que aportessin al reper-
tori jazzístic noves pers-
pectives. Entre aquests, 
es poden trobar grups 
que revisen, amb noves 
instrumentacions i ar-
ranjaments, el repertori 
més clàssic de negres 
espirituals i d’altres que 
donen via lliure a la seva 
creativitat aportant re-
pertoris del tot originals, 
passant per visions més 
elèctriques del repertori 
del jazz fusió de la dèca-
da dels 90 de segle XX. 
 A part, com cada 
any, s’han programat 
audicions matinals pe-
dagògiques per a alum-
nes d’ESO dels centres 
educatius de la ciutat i 
una activitat adreçada a 
públic familiar que s’in-
clourà dins del cicle ”As-
solellats”, el diumenge a 
les 16h Històries de Jazz 
(Companyia Pentina el 
gat).

Fira Q

El Centre Històric recupera el Mercat de la 
Ganga tots els dimecres al mati

Imatge d’una edició anterior

 A partir del passat dime-
cres 4 de maig i amb l’arri-
bada de les bones tempo-
rades, els comerciants del 
Centre Històric han engegat 
de nou el Mercat de la Gana 
dels dimecres al matí.
 El mercat es pot visitar 
cada dimecres de 2/4 de 10 
del matí a 2/4 de 2 del mig-
dia i es farà fins al setembre.
 Les botigues del centre 
històric trauran una parada 
davant del seu establiment 
per oferir als visitants els 
seus productes amb el mi-
llor preu, grans descomptes 
i ofertes en moda, calçat, 
complements... i fins i tot 
les botigues d’alimentació 

 Fira Q Balaguer va tan-
car les seves portes des-
prés de dos anys.
 Enguany, Fira Q ha 
comptat amb un gran èxit 
de participació, amb 100 
expositors que han repre-
sentat els principals sec-
tors econòmics de la ciutat: 
el producte de proximitat; 
l’habitatge i la construcció; 
el comerç i  serveis, la res-
tauració i l’oci i el sector de 

Torna Fira Q en format presencial amb 
un flux constant de visitants els dos dies

també faran els dimecres 
al mati descomptes en els 
seus productes per fomen-
tar el comerç d’aquesta 

zona. Una iniciativa que fa 
anys que els comerciants 
d’aquesta zona organitzen 
per activar les compres.

l’automòbil, aquest darrer 
situat en una carpa annexa 
al pavelló firal, participant 
en aquest sector 12 mar-
ques d’expositors del terri-
tori i sobretot de Balaguer.
 Una fira molt dinàmica 
en constant activitat, des 
de tallers, presentacions, 
demostracions de cuina, 
passarel·les i també músi-
ca i ball en directe.
 Dissabte va tenir lloc 

la presentació del projecte 
Energy-Hub Lab, organit-
zada justament pel Viver 
d’empreses i pel Patronat 
de Promoció Econòmica 
de la Diputació de Lleida.
 També hi van ser pre-
sents els forners de la co-
marca amb la Mostra de 
Coques de Recapte i tam-
bé XIV Jornada Tècnica de 
la Mel. En el sector de la 
restauració i l’oci de Fira 
Q, presentava el concurs 
Dolç de Balaguer, essent 
la proposta guanyadora ha 
estat la ‘Galeta Balaguins’, 
elaborada pels alumnes de 
Pastisseria i Forneria de 
l’Escola d’Hoteleria i Turis-
me de Lleida.
 Una fira on els exposi-
tors han mostrat la seva 
satisfacció amb ganes de 
poder repetir l’any vinent i 
també satisfacció de l’or-
ganització, en poder tornar 
a fer possible una nova edi-
ció després de dos anys de 
pandèmia.
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La Paeria presenta les estades 
d’estiu i s’obren inscripcions en 
les diferents modalitats

 Balaguer ofereix un 
estiu més una amplia 
oferta d’estades, en que 
la Paeria de Balaguer 
vol garantir que durant 
el període d’estiu els in-
fants de la ciutat tinguin 
l’oportunitat de partici-
par en activitats que es 
duen a terme des de fa 
uns anys i adreçades a 
infants des dels 6 mesos 
fins als 16 anys.
 Les activitats previs-
tes en què podran parti-
cipar els infants aquest 
estiu són el Tecni Camp, 
amb 3 modalitats en 
funció de les edats dels 
infants participants. El 
projecte JOVA, adreçat a 
joves que vulguin fer un 
voluntariat per la ciutat, 
de 12 a 15 anys- L’Art Es-
tiu i el Petit Art Estiu, del 
27 de juny al 29 de juliol 
al casal Lapallavacara i 
l’edifici de la biblioteca 
municipal respectiva-
ment. El taller Cota Zero, 

Presentació de les Estades d’Estiu

que es realitzarà nova-
ment al Castell Formós. 
Es tracta d’un taller adre-
çat a qualsevol persona 
a partir dels 12 anys i 
que realitza durant uns 
dies una excavació ar-
queològica de la ma del 
Museu de la Noguera. 
Les estades infantils, per 
a infants de 4 mesos a 
3 anys, que aquest any 
es faran a la Llar dels 
Putxinel·lis. 
 Les inscripcions per 
a totes les modalitats 
ofertes es poden realit-
zar des del 2 de maig a la 
pàgina web de la Paeria, 
balaguer.cat, on estan 
distribuïdes per franges 
d’edats i temàtiques. 

Cartell de l’obra

La Paeria organitza el 5è Concurs “Flors 
als balcons” del 23 de maig a l’1 de juny

Presentació del 5è Concurs de Flors als Balcons

 La Paeria de Balaguer 
organitza del 23 de maig a l’1 
de juny el 5è Concurs “Flors 
als balcons” (2022) per tal de 
guarnir els balcons i jardins 
de Balaguer i fer l’entorn 
més bell i agradable.
 Com en les anteriors edi-
cions, aquest concurs po-
tencia la implicació dels ve-
ïns i veïnes amb l’augment 
de zones verdes i presència 
de flors en les façanes i ra-
cons de Balaguer, creant 
un entorn més agradable i 
millorant el paisatge urbà i 
la qualitat de vida de la ciu-
tadania.
 Aquest any es mantenen 
les mateixes categories de 
l’any 2021:  Balcons del Cen-
tre Històric, Balcons de Ba-
laguer, Jardins i aparadors 
de botigues o establiments 
públics. 

 El proper divendres 13 
de maig a les 16 h, es repre-
sentarà al Teatre l’obra “Un 
musical d’estels”. Aquesta 
obra és el resultat del tre-
ball que totes les persones 
del taller ocupacional i l’es-
cola de l’Associació L’Estel 
que duent a terme durant 
tot l’any a les activitats de 
teatre i dansa amb l’Albert 
Bonet, la Judit Martí i la Lí-
dia Sampietro, també amb 
la col·laboració dels alum-
nes de l’Escola Municipal 
de Música de Balaguer. 

Aquest divendres 13 de maig s’estrena al 
Teatre l’obra “Un musical d’estels”

 Com a novetat, aquest 
any la Paeria de Balaguer 
obsequiarà amb una planta 
de flor a les 150 primeres 
inscripcions, essent les 75 
primeres inscripcions onli-
ne i les 75 primeres inscrip-
cions presencials.

 Dins el projecte de Viles 
Florides del qual forma part 
la ciutat de Balaguer des 
de l’any 2018, la presència 
de zones verdes i flors en la 
ciutat  és un factor de gran 
valor per mantenir Balaguer 
dins d’aquesta aposta.

Adreçades a infants 
des dels 6 mesos i fins 
al 16 anys des del 27 
de juny fins al 3 de 
setembre
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Façana de la nova escola

L’institut de Ponts guanya la XII edició 
de la Gimcana Lingüística de la Noguera 

Inici del concurs

 El passat dimecres 4 de 
maig, va tenir lloc al Tea-
tre Municipal de Balaguer 
la final de la XII Gimcana 
Lingüística de la Noguera, 
amb la participació dels 
alumnes de 2n d’ESO de 
l’Institut d’Almatà, l’escola 
Vedruna Balaguer, l’Insti-
tut de Ponts i l’Institut Ciu-
tat de Balaguer. 
 Cada centre tenia els 
quatre representants esco-
llits durant la primera fase 
del concurs, que es va dur 
a terme als centres durant 
les setmanes anteriors. El 
dia de la final, els partici-
pants van haver de superar 
set proves relacionades 
amb la llengua. 
 Les proves han estat 
al voltant dels mots dis-
cordants, refranys, frases 
fetes, la noguerada (amb 

 El passat 2 de maig es 
van començar les activitats 
a l’AFAN Escola de Disseny 
i Art de Balaguer, situada al 
carrer Miracle, 30.
 Aquesta escola és fruit 
d’una associació sense 
ànim de lucre. És l’Asso-
ciació Foments Arts de 

AFAN Escola de Disseny i Art de Balaguer 
ja està oberta des del passat 2 de maig

lèxic propi del territori), 
jeroglífics i barbarismes. 
Els finalistes dels quatre 
centres de la comarca han 
demostrat tenir uns bons 
coneixements de llengua 
en una final molt interes-
sant i amena. 
 La gimcana, que s’em-

marca dins el XXVI Pla 
Comarcal de Dinàmica 
Educativa de la Noguera, 
ha estat organitzada pel 
Servei Comarcal de Cata-
là i el Centre de Recursos 
Pedagògics, amb la col-
laboració de l’Ajuntament 
de Balaguer.

la Noguera qui arrenca 
aquest projecte, amb la col-
laboració de patrocinadors 
privats, essent la més gran 
de la província de Lleida.
 Aquesta escola, comp-
ta amb un professorat al-
tament preparat i encap-
çala diferents activitats 

com són: Arts (oli, acrílic, 
aquarel·la, dibuix i tècni-
ques lliures). Expressió 
digital, amb programes ar-
tístics i tècnics, adients per 
dibuix, il·lustració, renders 
i 3D. Disseny (interiorisme, 
industrial i grafisme). Acti-
vitats avançades (progra-
mació de videojocs, mo-
delació 3D i animació, així 
com el Batxillerat artístic i 
cursos de reforç.
 Aquesta escola té una 
borsa de treball amb em-
preses col·laboradores per 
alumnes que hi vulguin fer 
practiques. Apart també 
disposen de beques i ajuts 
per arribar al màxim d’inte-
ressats possible.
 Al llarg del calenda-
ri, s’anunciaran diferents 
activitats paral·leles com 
classes magistrals o confe-
rències.

Nova edició de la festa de
l’Harpia Balaguer Medieval els 
propers dies 27, 28 i 29 de maig

 Els propers dies 27, 28 
i 29 de maig es celebrarà 
una nova edició de l’Har-
pia Balaguer Medieval, 
aquest any fent un canvi 
de data del setembre al 
maig, amb l’objectiu que 
les diferents escoles de 
la ciutat hi puguin parti-
cipar. 
 Com a novetat i en-
tre les activitats adreça-
des als escolars destaca 
una visita a la 1a Fira 
Playmobil Edat Mitjana 
que s’ubicarà al casal  
Lapallavacara. Altres ac-
tivitats adreçades als es-
colars seran una visita al 
safareig de la Reguereta 
amb una representació 
de l’Associació Dona 
Rural que explicarà com 
es feia la bugada anti-
gament, i una visita pel 
mercat i pels carrers del 
Centre Històric amb un 
personatge que posarà 
èmfasi als mercats medi-
evals o un espectacle de 
la mà de la companyia El  
Sidral, que tindrà lloc per 
la tarda, adreçada a tots 
els infants que desitgin 
participar.
 Enguany, es recupera 
el campament històric 
al Parc de la Transsegre,  
amb diferents activitats 
per a tots els públics. El 
diumenge, i també com a 

Cartell de l’aplec

novetat, serà el dia dels 
tornejos al marge es-
querre del riu Segre. En 
dos torns, un de matí i 
l’altre de tarda tindrà lloc 
un torneig de cavalleria 
anomenat Torneig de les 
cireres. 
 També es recupera 
la Mostra d’antics oficis, 
que s’ubicarà a la pla-
ça del Pou i la Jornada 
d’Estudis Rei Pere el Ce-
rimoniós, que arriba a la 
quarta edició.
 La festa s’allarga-
rà durant tot el cap de 
setmana i al mercat 
medieval no hi faltaran 
parades amb productes 
artesans i de proximitat 
a més d’espectacles de 
carrer i actuacions musi-
cals.
 Els migdies i les nits 
també estaran amenit-
zades per concerts de 
música folk i tradicional 
a l’espai de Les Tavernes 
on es podran assaborir 
diferents gustos medie-
vals. 

Per als infants, un any 
més, hi haurà l’espai 
infantil a la plaça dels 
Comtes d’Urgell (plaça 
del museu)
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Directiva i diferents socis dela Penya l’any 1972

Els actes commemoratius començaran el dijous 19 
de maig amb una conferència i un audivisual

 “En la Ciudad de Bala-
guer, a quince de octubre 
de mil novecientos setenta 
y dos. Reunidos los seño-
res que al margen de la 

misma se expresan, en el 
local “La Rosaleda” sito en 
la Plaza General La Llave, 
siendo socios fundadores 
de la Penya Barcelonista de 

Balaguer i Comarca acuer-
dan...”
 Així començava l’acta 
fundacional de la Penya 
Barcelonista de Balaguer. 
Deu balaguerins amants 
del futbol i sobretot del 
Barça, van decidir de fun-
dar una penya blaugrana a 
la nostra ciutat.
 D’això farà ja 50 anys 
i, com no pot ser d’una al-
tra manera, els successors 
d’aquells emprenedors han 
decidit de celebrar aquest 
aniversari. Diversos actes 
estan previstos.
 Per començar una con-
ferència i un audiovisual el 
dijous 19 de maig a la Sala 
d’Actes de l’Ajuntament 
de Balaguer, on es farà 
un repàs del Barça des de 
la guerra civil espanyola 
fins el Barça de les 5 co-

Una de les sortides al Trofeu Joan Gamper que organitza la 
Penya de Balaguer

50 anys de la Penya Barcelonista de
Balaguer i comarca

pes. L’audiovisual ha estat 
realitzat per Salvador Tor-
res, Frederic Porta i Xavier 
Gamper (net de Joan Gam-
per). 
 L’endemà s’inaugurarà 
l’exposició commemorati-
va, que restarà oberta del 
20 al 29 de maig a la sala 
d’exposicions de l’Ajunta-
ment.
 També hi ha previstes 
diferents sortides al Camp 
Nou per veure un partit de 
1a divisió, i al trofeu Joan 
Gamper, així com al Johan 

Cruyff per veure un partit 
de l’equip femení del Bar-
ça, i un gran dinar de cloen-
da del 50è aniversari de l a 
Penya amb l’assistència de 
membres de la junta direc-
tiva i possiblement d’algun 
jugador, encara per concre-
tar. 
 Amb tot això es vol ho-
menatjar a tots els culers 
de Balaguer i Comarca que 
durant aquests 50 anys han 
viscut alegries i decepcions 
seguint el club que porten 
al cor.
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S’ha presentat la prova pilot de 
la recollida selectiva amb
contenidors d’accés restringit

 L’Àrea de Residus del 
Consell Comarcal de la 
Noguera ha presentat la 
prova pilot de recollida 
selectiva amb conteni-
dors d’accés restringit del 
nucli de les Avellanes en 
una jornada tècnica orga-
nitzada per la Plataforma 
Residus Municipals.  
 Residus Municipals 
és un espai que facilita 
l’intercanvi de coneixe-
ment i eines entre mu-
nicipis i els agents del 
sector de la gestió dels 
residus. S’hi pot trobar un 
ampli recull d’actuacions 
i bones pràctiques adop-
tades en prevenció, mini-
mització i reutilització de 
residus, així com tota la 
informació rellevant so-
bre la seva gestió.
 També organitza acti-
vitats com la 15a Jornada 
Tècnica “Recollida se-
lectiva amb contenidors 
tancats. Situació actual i 
punts clau “, que va tenir 
lloc el passat 20 d’abril, 

en la qual va participar la 
tècnica del Consell, Sun-
si Comelles, presentant 
l’experiència: “Prova es-
tratègic amb contenidors 
tancats al nucli de les 
Avellanes, comarca de la 
Noguera”.
 En la xerrada va ex-
plicar que, des del mes 
de març del 2021, l’Àrea 
de Gestió de Residus 
del Consell, amb la col-
laboració de l’Ajunta-
ment de les Avellanes i 
Santa Linya, s’havia im-
plementat una prova pilot 
en el sistema de recollida 
de residus per millorar 
el percentatge de recolli-
da selectiva de la brossa 
municipal. Aquesta prova 
pionera a la comarca ha 
consistit a substituir en 
aquest nucli, els conteni-
dors oberts de recollida 
per uns contenidors tan-
cats que només es poden 
obrir amb una targeta 
identificativa vinculada a 
cada habitatge.

Cartell informatiu

 A partir d’aquest mes 
d’abril, ja son 11 els mu-
nicipis de la Noguera que 
disposen del servei de re-
collida porta a porta del 
cartró i paper generat per 
empreses, comerços i esta-
bliments situats dins dels 
nuclis urbans. A Balaguer 
i Ponts se sumen  Àger, Al-
gerri, les Avellanes i Santa 
Linya, Bellcaire d’Urgell, 

El Consell Comarcal amplia el servei de 
recollida porta a porta de cartró i paper

El municipi d’Àger recupera el tradicional 
Aplec de la Mare de Déu de la Pertussa

Mare de Déu de la Pertussa

 El municipi d’Àger, i 
més en concret el poble 
de Corçà, ha recupera 
l’Aplec de la Mare de Déu 
de la Pertusa, un esdeve-
niment molt arrelat al ter-

ritori que se celebra des 
de fa gairebé 80 anys i que 
s’ha celebrat el diumenge 
8 de maig, després de dos 
anys sense poder-se cele-
brar a conseqüència de la 

pandèmia.
 L’activitat es desen-
volupa a un indret privi-
legiat del territori,  que 
permet gaudir d’un entorn 
únic, ja que l’ermita de la 
Mare de Déu de la Pertusa 
s’ubica a un entorn aïllat 
al qual s’accedeix mit-
jançant un camí escarpat 
connectat amb un apar-
cament públic en el qual 
s’han de deixar els vehi-
cles. Aquest camí, que 
inclou un tram sobre roca, 
permet contemplar l’ex-
traordinària bellesa del 
paisatge des d’un punt de 
vista diferent. Una mane-
ra de conèixer alhora el 
patrimoni geològic i les 
tradicions de la Vall.

Les Avellanes

Camarasa, Menàrguens, 
Térmens, Torrelameu, Vall-
fogona de Balaguer, la Ràpi-
ta i l’Hostal Nou i la Codosa.
 Amb la recollida porta 
a porta es millora el servei 
als comerços, empreses, 
bars i restaurants, etc., que 
d’aquesta manera no han 
de moure el cartró fins als 
contenidors, sinó que se’ls 
recull a la porta de l’establi-

ment, el dia i hora establerts 
per cada municipi. A més, 
s’evita que els contenidors 
blaus del carrer se saturin 
amb cartró i es desbordin, 
amb les consegüents mo-
lèsties de presència de dei-
xalles i d’ocupació de la via 
pública.  
 Es recullen cartrons, 
papers, diaris, revistes, pa-
per de regal, sobres, etc., 
plegats i lligats o a dins de 
caixes de cartró. No s’hi 
pot deixar plàstics d’emba-
latges, brics, paper d’alu-
mini, plàstic de bombolles, 
porexpan, paper plastificat, 
caixes de fusta o de plàstic. 
Aquesta actuació s’inclou 
dins de les accions del 
Consell Comarcal de la 
Noguera per augmentar el 
percentatge de residus re-
ciclables recollits de mane-
ra selectiva per poder en-
trar a la cadena de gestió 
dels residus. 
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Cartell del taller

EL taller finançat per l’Oficina Jove té un cost de 5 
euros i inclou un paquet de regal 

 L’Oficina Jove de la No-
guera del Consell Comar-
cal ha organitzat pel proper 
21 de maig una nova edició 
del taller d’autodefensa fe-

minista, després del gran 
èxit de les dues edicions 
anteriors celebrades l’any 
passat, en què les places 
disponibles es van exhau-

rir en pocs dies. Una de 
les principals novetats 
d’aquest any es centra en 
el format del taller, molt 
més pràctic que els ante-
riors, centrant el focus en 
donar a conèixer i practicar 
algunes de les tècniques 
més bàsiques i senzilles 
per a defensar-se davant 
de situacions de perill. 
L’encarregada d’impartir 
la formació serà Eva Terés, 
professora de Hapkido, 
una disciplina d’arts marci-
als.
 El taller, d’una dura-
da de dues hores i dirigit 
exclusivament a dones, 
d’edat compresa entre els 
12 i els 30 anys. Només en 
el cas que hi hagi places 
vacants s’hi podran incor-
porar perfils de franges 
d’edat superiors.

L’Oficina Jove ofereix una edició pràctica 
del taller d’autodefensa feminista

La Gala Lliga Ponent 2022
enguany s’ha celebrat a Alcarràs
 El passat 6 de maig 
es va celebrar la Gala Lli-
ga Ponent 2022, al casino 
d’Alcarràs. 
 En la categoria mas-
culina de 10 km, el gua-
nyador va ser Sergi Ber-
naus Tosquella, seguit de 
Josep Maria Ribes i Sisco 
Granados. En l’apartat 
femení, Irma Zaviriucha, 

Premis femenins 5km

seguida de Carme Roig i 
Montse Puig.
 En la classificació 
dels 5 km, Sergi Bernaus 
liderava el pòdium, seguit 
de Joan Sirvent i Jorge 
Morillas. En l’apartat fe-
mení Sandra Araujo, se-
guida de la balaguerina 
Rebeca Cañizares y Auro-
ra Bartra. 
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

Entrega del premi a Miquel Trilla

Josep Ma Simón presenta “La sardana en 
el currículum escolar. Com fer-ho possible”

Josep Maria Simón i Auberni amb el seu llibre

 El proper dia 20 de maig, 
a dos quarts de vuit del ves-
pre i a la sala d’actes de la 
Paeria tindrà lloc la presen-
tació del llibre “La Sardana 
en el currículum escolar. 
Com fer-ho possible?” del 
balaguerí Josep Maria 
Simón i Auberni.
 Aquesta proposta didàc-
tica basada en un aprenen-
tatge significatiu, inclusiu 
i competencial ha estat 
dissenyada com un treball 
interdisciplinari  per ser de-
senvolupat en el cicle supe-
rior d’educació primària, en-
cara que  la seva aplicació 
en diferents centres educa-
tius d’algunes comarques 
de Ponent,  ha fet que si-
gui  extensiu a altres cicles 
d’aquesta etapa esmentada 
anteriorment.
 L’activitat d’aprendre 
a ballar sardanes a l’esco-
la, és com a extraescolar o 

 El Consell Comarcal 
del Pla d’Urgell va cele-
brar el passat divendres, 
dia 29 d’abril, l’entrega del 
24è Premi de Poesia Ma-
ria Mercè Marçal, al poeta 
de Balaguer, Miquel Trilla 

El poeta Miquel Trilla guanya el 24è
Premi Maria Mercè Marçal de Poesia

dins el mateix horari esco-
lar, sense cap tipus de rela-
ció amb la resta de matèries 
i sempre de forma optativa. 
Aquesta situació comporta   
que no sigui una activitat 
majoritària o amb una nor-
malització o consolidació 
plena. En canvi,  aquest nou 
enfocament, fonamentat en 
el repte d’innovar des de la 

tradició, suposa un seguit 
de canvis en el disseny cur-
ricular de cada centre i en 
l’estructura organitzativa.  
D’aquesta manera s’acon-
segueix que la sardana vetlli 
per la formació integral, ja 
que potencia el desenvolu-
pament harmònic de totes 
les dimensions de la perso-
na.

Feliu, amb el poemari “La 
longitud de l’aire”.
 L’apertura de la plica i 
l’entrega del premi, tingué 
lloc en un restaurant de 
Mollerussa, recuperant el 
format de vetllada literària 

que havia quedat aturat 
arran de la pandèmia. Amb 
l’assistència de més de 300 
persones, i fou atorgat, com 
és habitual, pel Consell Co-
marcal del Pla d’Urgell.
 L’obra ha estat escollida 
entre 39 propostes. El premi 
està dotat amb 3.000 euros 
i serà publicada  per Pagès 
Edicions, dins la col·lecció 
“La Suda”. El jurat estava 
format per Jordi Pàmias, 
Jaume Pont, Àngels Marzo, 
Joan Cornudella i Ramon 
Rubinat.
 L’autor balaguerí, ja ha-
via publicat “De versos i pa-
raules” i “De calius Finals”,  
defineix el seu treball com 
“una visió transcendental 
de la vida, en l’autoexigèn-
cia del treball diari”.

Perspectiva

Quan et sobten les paraules,
fins i tot en la mentida, 
creu-les.

És possible que algun dia,
la mentida  redimida, 
sigui tota veritat.

Les paraules, de vegades,
es dissolen a les mans
i transmuten l’impossible.
Creu-les.

A tu,
ni volent, ja no t’enganyen.
Ho fa ell, amb ell mateix, 
i això sol el justifica.

Creure és esperar.
Tard o d’hora la mentida
diu on és la veritat.
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L’Esbart Dansaire Castell Formós 
tanca una etapa
Pepita Torra, membre de l’Esbart Dansaire Castell Formós
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 El mes d’abril del 2010 
en la Diada Internacional de 
la Dansa, veia la llum per 
primera vegada l’Esbart Dan-
saire Castell Formós. El for-
màvem un grup de persones 
molt divers, unides per un 
denominador comú, el gust 
i l’afinitat per la música i la 
dansa.
 Gràcies a l’esforç i la 
constància dels dansaires, el 
treball ha estat molt satisfac-
tori. Al llarg d’aquest temps 
hem conegut i hem après 
danses d’arreu de Catalunya, 
que el públic assistent heu 
pogut gaudir.
 Les nostres actuacions, 
Déu ni do les que hem fetes, 
sempre han estat gratuïtes. 
L’Esbart, mai ha tingut un no 
per resposta, sempre ha es-
tat disposat a col·laborar en 
les mostres culturals i benè-
fiques de la nostra ciutat.
 Hem participat al llarg 
d’aquests anys: En el Dia In-
ternacional de la Dansa, a la 
Fira de Balaguer i a la Fira de 
les Entitats, a la Marató. Hem 
anat a les Residències. Hem 
participat a les Setmanes 
culturals d’alguns pobles ve-
ïns, així com també a la Festa 
de l’Harpia o als Actes Insti-
tucionals de la Diada…
 Molt a pesar nostre i amb 

un sentiment d’enyorança 
i melangia, l’Esbart tanca 
aquesta etapa i posa fi a 
les seves actuacions. Dos 
anys d’inactivitat a causa 
de la Pandèmia és molt de 
temps..., què sumat a petits 
problemes de salut…, ens ha 
fet prendre aquesta decisió.
 Les vivències viscudes 
al llarg d’aquests anys, han 
estat molt positives i enriqui-
dores, en guardarem un bon 
record. A més d’aprendre i 
gaudir ballant, s’ha establert 
entre nosaltres, uns vincles 
d’amistat, d’afecte i compa-
nyonia. 
 Des d’aquí, agraïm a les 
Entitats que en el seu mo-
ment ens han ajudat, però 
sobretot, volem agrair a totes 
les persones que amb el vos-
tre suport, i encoratjament, 
ens heu animat a seguir en-
davant. 
 Gràcies a tots aquells/es 
que sempre ens heu acom-
panyat en les nostres actua-
cions, que heu sabut valorar 
la dedicació, el compromís i 
el treball dels dansaires. L’es-
forç que hem fet ha valgut la 
pena. Guardarem un bon re-
cord de les estones que junts 
hem compartit.
 GRÀCIES. . .MOLTES 
GRÀCIES.!!

 Sempre he manifes-
tat que el temps ho pot 
tot. Quasi tot. I cada dia 
ens va donant una mica 
més de coneixements 
de l'entorn que ens en-
volta, i malgrat el que 
es digui, sense cap pos-
sibilitat de canviar-ho. 
Quasi de segur, caldria 
de que la gent optés per 
llegir la lletra impresa i 
no la dels digitals, on hi 
ha tants parers que sols 
criden a la confusió i 
moltes vegades a la 
mentida agradosa per 
alguns, ben camuflada 
en mil gracies i argu-
ments que et poden ar-
rossegar a no poder fer 
un bon judici.
 Ara ja sabem que la 
senyora Laura Borràs, 
presidenta del Parla-
ment, ha reconegut que 
les "llicècies per edat i 
les dietes dels diputats" 
han causat "incomodes 
turbulències". Ho sigui 
que la seva vetlla de la 
racionalitat econòmica 
la tenia ben be al cla-
tell.
 Va reconèixer que el 
retir daurat el van gau-
dir 55 persones, i que 
ha suposat una despesa 
de 14.399.892 euros. Es 
va defensar dient que 

Amb temps
C.G.A.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

tots els grups polítics els 
hi era coneguda, des de el 
principi, fins que "l'alarma 
social va exigir-ne l'elimi-
nació".
 Tretze dies després els 
lletrats del Parlament per 
veu del Sr. Antonio Ba-
jona, que en temps pas-
sats era el Lletrat Major, 
ha passat a la Mesa del 
Parlament, les possibles 
solucions al tal problema 
existent, per a que el Par-
lament reguli amb "raona-
bilitat, proporcionalitat i 
equitat", per donar-li una 
solució final.
 Davant d'aquets pal-
pables i coneguts proble-
mes econòmics a pagar 
entre tots els catalans, he 
recordat els problemes de 
l'Ensenyament. On molts 
municipis s'han vist obli-
gats a anar al Crèdit Ban-
cari, per poder cobrir les 
necessitats escolars que 
s'han allargat massa en 
el temps. Un es pot plan-
tejar la pregunta; de quan 
bé haguessin fet aquets 
diners anant per un altre 
camí. Però veient els mi-
racles del Banc de Finan-
ces de la Generalitat, deu 
ser del tot normal i legal.
 Mentrestant entre ca-
pitans i tinents cobren 
puntualment, i no cal par-

lar de tots els que s'auto-
atorguen a si mateixos 
unes superioritats per 
guiar a tot un poble cata-
là. Amb un postureig de 
nens mimats, de tan repe-
tit ja ridícul. Que poc han 
après del P.N.B.
 Per acabar, em perme-
to aconsellar-vos un lli-
bre escrit pel Sr. Antonio 
Bajona, titulat; "No todo 
vale". Podreu tenir una 
idea molt clara del que va 
ser la explosió del inde-
pendentisme de l’1 d'Oc-
tubre. L'autor va ser Lle-
trat Major del Parlament, 
fins al Juny del 2018, en 
que el van degradar. Ara 
espera la Jubilació per 
plegar i poder descansar 
de tantes emocions. La 
resta son romanços, però 
el bo és que ens volen fer 
viure en ells, i la vida amb 
la seva realitat ens diu 
que no és possible.

------------------------------------------
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El CF Balaguer segueix imparable en la 
seva trajectòria cap a Primera Catalana

Alineació inicial contra l’Artesa

 Dos victòries per la mí-
nima en els dos camps més 
complicats del grup col-
loquen líder en solitari als 
vermells en la fase d’ascens 
a Primer Catalana. 
 En la visita en el que 
fins llavors era líder, jun-
tament amb el Balaguer, 
l’Artesa de Lleida, des de 
l’inici de partit es va notar el 
respecte que els dos equips 
es tenien, sent els dos invic-
tes fins aquell moment. Es 
va veure una primera molt 
igualada on els dos equips 
proposaven un joc posicio-
nal i on els dos van disposar 
d’ocasions per obrir el mar-
cador. Edu Raya va ser qui 
va obrir el marcador, des-
prés d’aprofitar una bona 
centrada de Mikel. Els ar-
tesencs no van abaixar els 
braços, però Alfred va estar 
excepcional una jornada 
més. La segona part va ser 
de domini local, però els 

Foto post partit, contra la Seu d’Urgell

balaguerins van tirar d’ofi-
ci i experiència i van saber 
aturar els atacs de l’equip 
local.             
 Davant la Seu d’Urgell 
des de l’inici del partit els 
dos equips es van mostrar 
molt sòlids en defensa. Això 
va ocasionar que durant la 
primera meitat hi hagués 
aproximacions però sense 
haver-hi moltes ocasions 

clares. No obstant això, el 
Balaguer estava més amb 
pilota a camp rival i la Seu 
buscava a través de les 
transicions generar perill a 
l’esquena de la defensa vi-
sitant.
 A la segona meitat, el 
Balaguer va fer un pas en-
davant i arribava amb molta 
més claredat a l’ària local. 
La bona organització defen-
siva de la Seu va fer que el 
partit es decidís als instants 
finals mitjançant un penal 
que va materialitzar Raya. 
Tot i la inferioritat numèrica 
dels locals per dues expul-
sions en temps afegit, no 
van donar el braç a tòrcer 
fins al final del partit.
 Ara els balaguerins dis-
putaran dos partits al Mu-
nicipal, el derbi comarcal 
davant l’Artesa de Segre 
el 15 de maig a les 18:00h. 
i rebran també la visita del 
Torrefarrera el 22 de maig 
també a partir de les 18:00. 

Cartell de la cursa

 El proper dia 21 de 
maig, torna després de 
dos anys d’ajornaments 
per la pandèmia, la 12a 
edició de la Marxa Ciclo-
turista Montse-Montsec. 
Una prova no competiti-
va, en que hi participaran 
1.000 persones i en les 
que s’han esgotat les ins-
cripcions en qüestió d’ho-
res. Aquesta prova està 
organitzada pel Club 
Ciclista Balaguer amb 
el suport de la Paeria 
de Balaguer, el Consell 
Comarcal de la Noguera 
i la Diputació de Lleida, 
entre d’altres.
 La prova comptarà 
amb tres recorreguts di-
ferents, els quals tindran 
Balaguer com a punt 
d’arribada i de sortida. 
La Gran Fons, de 190 
kilòmetres i 3.300 me-
tres de desnivell; el Mig 

Torna la Marxa Cicloturista 
Montsec-Montsec en la seva 12a 
edició amb inscripcions tancades

Fons, de 140 kilòmetres 
i 2.050 metres de desni-
vell; i el Challenge, amb 
un recorregut de 80 kilò-
metres i 1.300 metres de 
desnivell.
 Una prova que passa 
per diferents indrets na-
turals i paisatgístics de 
la província i de la nostra 
comarca. Des de 2009 
forma part del circuit Ci-
clopirineus de la Federa-
ció Catalana de Ciclisme 
(FCC) i també del calen-
dari Donabike, creat per 
fomentar la participació 
femenina.

Desprès de dos anys 
d’ajornament per la 
pandèmia, en pocs dies 
s’han tancat les
inscripcions
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Iker Castillo i Bryan Santos 
s’acosten a les finals estatals
 El jugador balaguerí 
Iker Castillo amb el seu 
company Bryan Santos, 
tenen plaça directa per 
disputar el TyC Premium 
3 de la Federación Es-
pañola de Padel que es 
disputarà a Marbella el 
proper mes de juny.
 Aquesta prova serà 
l’última del circuit nacio-

Iker Castillo i Bryan Santos

nal de menors abans de 
disputar-se el Campionat 
d’Espanya a Alacant amb 
la  participació de les mi-
llors parelles del país. Iker 
i el seu company viatjaran 
amb la intenció de supe-
rar-se i poder millorar en 
el rànquing nacional de 
cara a la part final de la 
temporada.

Lluís Pujian del CEN Balaguer

Lluís Pijuan després dels èxits en els campionats 
catalans i espanyols ja pensa en participar a Europa

 El passat mes d’abril 
es va tornar a celebrar el 
Trofeu Sant Jordi del CN 
Mediterrani, on la nedado-
ra del club balaguerí Cris-

tina Palacín, va aconseguir  
la medalla de brobze en la 
prova de 100 lliures, així 
com també destacar els-
bons resultats també l’Èlia 

Sanmartín, la Martina To-
dorova, la Laia Cerezuela i 
en Naoki Ribó.
 A part, el també ne-
dador balaguerí del CEN 
Balaguer, Lluís Pijuan, va 
exhibir-se al Campionat 
d’Espanya Màster de llarga 
distància que es va celebrar 
a Mataró a finals d’abril. 
Després de fer un paper 
excel·lent al Campionat de 
Catalunya, el balaguerí va 
millorar els resultats a l’es-
tatal penjant-se fins a tres 
medalles d’or en categoria 
màster +50 i aconseguint 
una plusmarca catalana a 
la categoria de 2.000 m lliu-
res i record espanyol dels 
3.000 m categoria on tam-
bé es va penjar l’or. Pijuan 
també va ser el més ràpid 
en les proves de 800 i 1.500 
metres lliures.

El Club Natació Balaguer aconsegueix 
vàries medalles en diferents categories
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Anuncis breus classificats
B R E U S

TREBALL 
-----------------------------------
PROFESSORA nativa
d’anglès dona clas-
ses de conversa. Raó: 
650422582.
------------------------------------

IMMOBLES
-----------------------------------
TRASPÀS, botiga de 
roba infantil a Balaguer, 
per no poder atendre. 
Està totalment equi-
pada i en ple funcio-
nament. Demanar in-
formació del traspàs: 
973450555.
-----------------------------------
BUSCO pàrking zona 
carrer Bellcaire de 
Balaguer.  Raó telf: 
667476172.
------------------------------------
LLOGUER LOCAL al c/ 
Girona de Balaguer, de 
32 m2. Amb aigua i llum. 
Té porta d’alumini, vidre 
i també reixa. Telèfon 
informació: 973450555.
-----------------------------------

VARIS
-----------------------------------
COMPRO monedes, bit-
llets, segells, joguines, 
rellotges de totes les mar-
ques, àlbums de cromos, 
postals, fotos antigues, 
còmics, llibres antics, 
programes de cine, plo-
mes estilogràfiques, ni-
nes Nancy, escalextric, 
coberteries de plata, joies 
d’or. Raó: 676803205.
-----------------------------------
VENC parideres de 
SERTIC seminoves i 
aslats de 60x40 de fer-
ro colat i un cultivador. 
Raó: 690659825.
------------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció de 
breus classificats, us 
podeu adreçar al c/ 
Sant Lluís, 36-38 en-
tresol de Balaguer. 
Trucant al telèfon 
973448273 o bé des 
de la nostra pàgina 
web www.revista-
groc.com
-------------------------------

LLOGUER LOCAL
COMERCIAL

c/ Girona, de 32 m2. Amb aigua i llum.
Porta d’alumini, vidre i reixa.

Raó: 973 450 555

O P I N I Ó

BUSCO

pàrking tancat per la zona del car-
rer Bellcaire de Balaguer.

 

Raó: 667476172
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L’Esbart Dansaire Castell Formós 
tanca una etapa
Pepita Torra, membre de l’Esbart Dansaire Castell Formós
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 El mes d’abril del 2010 
en la Diada Internacional de 
la Dansa, veia la llum per 
primera vegada l’Esbart Dan-
saire Castell Formós. El for-
màvem un grup de persones 
molt divers, unides per un 
denominador comú, el gust 
i l’afinitat per la música i la 
dansa.
 Gràcies a l’esforç i la 
constància dels dansaires, el 
treball ha estat molt satisfac-
tori. Al llarg d’aquest temps 
hem conegut i hem après 
danses d’arreu de Catalunya, 
que el públic assistent heu 
pogut gaudir.
 Les nostres actuacions, 
Déu ni do les que hem fetes, 
sempre han estat gratuïtes. 
L’Esbart, mai ha tingut un no 
per resposta, sempre ha es-

tat disposat a col·laborar en 
les mostres culturals i benè-
fiques de la nostra ciutat.
 Hem participat al llarg 
d’aquests anys: En el Dia In-
ternacional de la Dansa, a la 
Fira de Balaguer i a la Fira de 
les Entitats, a la Marató. Hem 
anat a les Residències. Hem 
participat a les Setmanes 
culturals d’alguns pobles ve-
ïns, així com també a la Festa 
de l’Harpia o als Actes Insti-
tucionals de la Diada…
 Molt a pesar nostre i amb 
un sentiment d’enyorança 
i melangia, l’Esbart tanca 
aquesta etapa i posa fi a 
les seves actuacions. Dos 
anys d’inactivitat a causa 
de la Pandèmia és molt de 
temps..., què sumat a petits 
problemes de salut…, ens ha 

 Sempre he manifestat 
que el temps ho pot tot. 
Quasi tot. I cada dia ens va 
donant una mica més de 
coneixements de l'entorn 
que ens envolta, i malgrat 
el que es digui, sense cap 
possibilitat de canviar-ho. 
Quasi de segur, caldria de 
que la gent optés per lle-
gir la lletra impresa i no la 
dels digitals, on hi ha tants 
parers que sols criden a la 
confusió i moltes vegades a 
la mentida agradosa per al-
guns, ben camuflada en mil 
gracies i arguments que et 
poden arrossegar a no po-
der fer un bon judici.
 Ara ja sabem que la 
senyora Laura Borràs, pre-
sidenta del Parlament, ha 
reconegut que les "llicèci-
es per edat i les dietes dels 
diputats" han causat "inco-

Amb temps
C.G.A.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

modes turbulències". Ho 
sigui que la seva vetlla de 
la racionalitat econòmica la 
tenia ben be al clatell.
 Va reconèixer que el re-
tir daurat el van gaudir 55 
persones, i que ha suposat 
una despesa de 14.399.892 
euros. Es va defensar dient 
que tots els grups polítics 
els hi era coneguda, des de 
el principi, fins que "l'alar-
ma social va exigir-ne l'eli-
minació".
 Tretze dies després els 
lletrats del Parlament per 
veu del Sr. Antonio Bajona, 
que en temps passats era 
el Lletrat Major, ha passat 
a la Mesa del Parlament, 
les possibles solucions al 
tal problema existent, per 
a que el Parlament reguli 
amb "raonabilitat, propor-
cionalitat i equitat", per do-

nar-li una solució final.
 Davant d'aquets palpa-
bles i coneguts problemes 
econòmics a pagar entre 
tots els catalans, he recor-
dat els problemes de l'En-
senyament. On molts mu-
nicipis s'han vist obligats a 
anar al Crèdit Bancari, per 
poder cobrir les necessitats 
escolars que s'han allargat 
massa en el temps. Un es 
pot plantejar la pregunta; 
de quan bé haguessin fet 
aquets diners anant per un 
altre camí. Però veient els 
miracles del Banc de Finan-
ces de la Generalitat, deu 
ser del tot normal i legal.
 Mentrestant entre capi-
tans i tinents cobren pun-
tualment, i no cal parlar de 
tots els que s'auto-atorguen 
a si mateixos unes supe-
rioritats per guiar a tot un 
poble català. Amb un pos-
tureig de nens mimats, de 
tan repetit ja ridícul. Que 
poc han après del P.N.B.
 Per acabar, em perme-

fet prendre aquesta decisió.
 Les vivències viscudes 
al llarg d’aquests anys, han 
estat molt positives i enriqui-
dores, en guardarem un bon 
record. A més d’aprendre i 
gaudir ballant, s’ha establert 
entre nosaltres, uns vincles 
d’amistat, d’afecte i compa-
nyonia. 
 Des d’aquí, agraïm a les 
Entitats que en el seu mo-
ment ens han ajudat, però 
sobretot, volem agrair a totes 
les persones que amb el vos-
tre suport, i encoratjament, 
ens heu animat a seguir en-
davant. 
 Gràcies a tots aquells/es 
que sempre ens heu acom-
panyat en les nostres actua-
cions, que heu sabut valorar 
la dedicació, el compromís i 
el treball dels dansaires. L’es-
forç que hem fet ha valgut la 
pena. Guardarem un bon re-
cord de les estones que junts 
hem compartit.
 GRÀCIES. . .MOLTES 
GRÀCIES.!!
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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
18.50 “ dis. + dmge
19.15 “ dl. a dv.
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50                             “                                                     diari
13.35 SOLSONA                   dl., dm., dj., dv.
16.35 “                           divendres
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                           dsbt. mercat

SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI 
06.45 dissabte i diumenge 
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
15.15  de dilluns a divendres
16.00 divendres
16.15 diari
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 16/03/2022.

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

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

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

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

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

** Els horaris de trens canvien 
constantment. Aconsellem confirmar 
horaris al web www.fgc.cat .Horaris 
de trens actualitzats el 25/03/22.

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 5 de maig a les 8 de la tarda del 12 de maig ALDAVÓ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 12 de maig a les 8 de la tarda del 19 de maig DOLSET
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 19 de maig a les 8 de la tarda del 26 de maig SALA
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