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Sumari

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

En Portada
El CF Balaguer a 
Primera Catalana

 Després de 3 temporades del seu descens, el 
Club Futbol Balaguer materialitza l’esperat ascens 
imposant-se, en el primer match-ball, per 4-0 davant 
d’un Torrefarrera que és va veure superat ja desde 
l’inici del partit. Els balaguerins certifiquen el seu 
ascens guanyant els 8 partits disputats en la fase 
d’ascens, encaixant tant sols 3 gols i anotant 20.

Amb el suport de
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#Balaguer es vesteix de medieval els propers dies 27, 28 i 29 de maig amb la festa de l’Harpia
Enguany, es recupera el campament històric al Parc de la Transsegre,  amb diferents activitats per a tots els 
públics i el diumenge tornejos al marge esquerra del riu Segre

# S’ha presentat “La Murga! la 1a mostra local de música en directe durant un cap de setmana
Els propers dies 23 i 24 de setembre la ciutat de Balaguer acollirà la 1a mostra local de música en diferents 
espais i amb una proposta d’activitats paral·leles molt atractiva

>>BALAGUER
# L’Open Raid Juvenil “Ciutat de Balaguer” el dissabte 11 de juny

És una iniciativa a nivell nacional de Catalunya, serà l’única prova del 
calendari de la FEEC, i es treballarà  entre l’àrea d’esports i el CPAM

# Balaguer serà seu del XI Congrés de Confraries de Setmana Santa
La Confraria dels Dolors,  va presentar la candidatura de Balaguer

>>ESPORTS
# El proper 12 de juny es farà el 2n Trail Senglar Cubells

Amb un traçat diferent al de l’edició passada, tindrà una distància de 
19 quilòmetres i uns 800 metres de desnivell positiu

# L’escola de futbol sala Comtat d’Urgell celebra una gran temporada
Va ratificar la permanència del primer equip a 3a  Divisió Nacional 

>>COMARCA
# El JoVa d’aquest estiu recuperarà la sortida a PortAventura pels joves que hi participen

L’any passat el JoVa va comptar amb la participació de 160 joves provinents de 15 ajuntaments de la comarca, 
unes xifres ja equiparables a les registrades els anys anteriors a la pandèmia

# L’Ajuntament de Térmens ha presentat el cicle de concerts EntreRius 
Els concerts de petit format tindran com a escenari la natura enmig de la vegetació del riu Segre

>>CULTURA
# L’Associació Grup D’Art 4 organitza un concert de música Klezmer pel dia 11 de juny

Cat Klezmer Trio us proposa un espectacle íntim i explosiu que recorre algunes de les cançons més represen-
tatives de la música Klezmer, amb una formació típica de l’estil: clarinet-guitarra-contrabaix

# La Col·legiata de Sant Pere d’Àger var esser l’escenari de diferents activitats culturals
Des de l’ajuntament es fomenta l’us dels espais locals per fer diferents activitats culturals

# Mostra permanent de bonsais al claustre de Sant Domènec
La Paeria de Balaguer signa un conveni amb el balaguerí Pepito Alòs 
per fer una mostra permanent de bonsais al claustre

# La penya barcelonista de Balaguer inaugura l’exposició del seus 50 anys
Es va celebrar el passat divendres dia 20, i es podrà veure fins al 29 
de maig, un recull fotografies d’alguns dels moments més destacats

# Campanya per fomentar l’us dels bolquers de roba
El Consell Comarcal de la Noguera posa en marxa una campanya 
per reduir la generació de residus de bolquers d’un sol ús

# Dia Internacional contra la LGTBfòbia a la Noguera
Del 16 de maig al 18 de juny es portarà als centres escolars de  
secundària de la Noguera l’exposició “Imatges davant l’homofòbia
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Balaguer es vesteix de medieval 
els propers dies 27, 28 i 29 de 
maig amb la festa de l’Harpia

 Els propers dies 27, 
28 i 29 de maig es cele-
brarà una nova edició de 
l’Harpia Balaguer Medi-
eval. 
 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 me-
dievals o un espectacle 
de la mà de la compa-
nyia El  Sidral, que tindrà 
lloc per la tarda, adreça-
da a tots els infants que 
desitgin participar.
 Enguany, es recupera 
el campament històric 

Una edició anterior de l’Harpia

al Parc de la Transsegre,  
amb diferents activitats 
per a tots els públics. El 
diumenge, i també com 
a novetat, serà el dia 
dels tornejos al marge 
esquerre del riu Segre.  
 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. Al mercat 
medieval no hi faltaran 
parades amb productes 
artesans i de proximitat a 
més d’espectacles de car-
rer i actuacions musicals.
 Cal destacar la sego-
na edició del Tapegem 
per Balaguer, una inici-
ativa pensada per a que 
els bars i restaurants 
que ho desitgin puguin 
presentar una tapa o un 
plat dins el seu mateix 
local i assaborir, així, el 
gust medieval per tota 
la ciutat, començant el 
dijous i s’allargarà fins el 
diumenge, dia 29.

Un moment de la presentació

Balaguer serà seu del XI Congrès de
Confraries de Setmana Santa de Catalunya

Un moment de la presentació de la candidatura

 Balaguer es escollida 
pels membres de la Coor-
dinadora Catalana de Con-
fraries com a futura seu del 
proper congrés català. En el 
marc del X Congrés Català 
de Confraries de Setmana 
Santa que es va celebrar a 
la Selva del Camp, Sergio 
Casanova president de la 
Cofradia dels Dolors,  va 
presentar la candidatura 
de Balaguer per albergar el 
proper congrés. 
 En la seva presentació, 
va explicar la història de la 
ciutat de Balaguer,  el seu 
llegat històric i patrimonial, 
centrant-se en  l’experièn-
cia de la recuperació  recent 

 L’àrea d’Esports de la 
Paeria de Balaguer i el Cen-
tre de Promoció d’Activitats 
de Muntanya (CPAM), s’han 
posat d’acord per tal de pro-
mocionar els raids en cate-
goria inferiors.
 Des del CPAM ja tenen 
una dilatada experiència 
en l’organització d’aquest 
tipus de prova esportiva. Va-
ries edicions de l’organitza-
ció del Raid de la Noguera.
 També des de l’àrea 

Dissabte 11 de juny es celebrarà el I Open 
Raid Juvenil ‘Ciutat de Balaguer’

de la processó de Setma-
na Santa de Balaguer.  En 
nom de la seva confraria va 
manifestar la voluntat de 

donar-se a conèixer i com-
partir la bella, antiga i nova 
tradició amb les confraries i 
germandats de Catalunya. 

d’esports i en el marc del pla 
de dinàmica educativa s’ha 
volgut promoure les proves 
d’orientació entre els grups 
de secundària, gràcies 
principalment a l’insistent 
treball que s’està realitzant 
des dels diferents semina-
ris d’educació física dels 
centres escolars de la ciu-
tat, on treballen cada curs 
escolar per descobrir noves 
disciplines i apropar-los els 
alumnes i que tinguin co-

neixença de la versatilitat 
de l’activitat física i l’esport 
i el medi natural.
 Aquesta prova recau a 
Balaguer com una iniciati-
va a nivell nacional de Ca-
talunya, serà l’única prova 
del calendari de la FEEC, i 
es treballarà conjuntament 
entre l’àrea d’esports i el 
CPAM perquè els alumnes 
i joves de la ciutat puguin 
participar-hi amb una ofer-
ta especial d’inscripció de 
promoció, i amb nombrosos 
obsequis i regals per als 
participants.
 Enguany es celebra-
rà,  el I Open Raid Juvenil 
“Ciutat de Balaguer” l’11 
de juny. El VII Raid Noguera 
“Mont-roig” el 12 de juny i 
el VIII Raid Noguera “Mont-
sec”,  el proper 16 d’octu-
bre. Els dos Raids Noguera 
formen part de la 18a Copa 
Catalana de Raids d’Esports 
d’Aventura, organitzada per 
la Federació d’Entitats Ex-
cursionistes de Catalunya 
(FEEC).
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S’ha presentat “La Murga” la 1a 
mostra local de música  en
directe durant un cap de setmana
 Els propers dies 23 i 
24 de setembre la ciutat 
de Balaguer acollirà la 
1a mostra local de mú-
sica en diferents espais 
i amb una proposta d’ac-
tivitats paral·leles molt 
atractiva.
 Aquesta iniciativa 
sorgeix amb la voluntat 
de que els grups locals 
i els nous artistes emer-
gents de Balaguer dispo-
sin d’un cap de setmana 
marcat al calendari on 
puguin iniciar-se en el 
món de la música en di-
recte.
 Des de l’àrea de jo-
ventut de la Paeria amb 
la col·laboració de l’Es-
cola Municipal de Músi-
ca s’ha creat una comis-
sió amb gent del sector 
per tal d’organitzar i pla-
nificar no tan sols els 
concerts si no també al-

tres activitats paral·leles 
que pretén donar de més 
contingut a aquesta acti-
vitat.
 A més de concerts en 
directe, La Murga també 
comptarà amb conferèn-
cies adreçades als mú-
sics locals, una fira del 
disc, micro obert, food 
trucks, entre altres acti-
vitats.
 La Murga neix per 
donar empenta i promo-
cionar la cultura musical 
de la ciutat, i apostar 
pels valors que ofereix 
la  música en a la nostra 
societat.

Hi haurà una mostra permanent de
bonsais al claustre de Sant Domènec

Bonsais de Pepito Alòs

 La Paeria de Balaguer 
signa un conveni amb el 
balaguerí Pepito Alòs per 
fer una mostra permanent 
de bonsais al claustre de 
Sant Domènec
 Un cop presa la deci-
sió, s’ha signat un conveni 
amb el Bisbat per poder 
fer ús de l’espai i s’ha de-
manat autorització al De-
partament de Cultura, en 
tractar-se d’un Bé Cultural 
d’Interès Nacional. Des de 
Cultura es van fer algunes 
esmenes a la proposta li-
mitant la presència dels 
arbrets a l’espai adjacent a 
les parets del claustre.
 Pepito Alòs escollirà, 

entre els prop de 300 bon-
sais que té, les espècies 
apropiades per cada espai, 
en funció de la quantitat de 

llum que hi arribi. S’ha op-
tat per buscar un lloc on no 
s’haguessin de moure els 
bonsais per fets puntuals.

En uns mesos es faran 
públics els horaris 
dels concerts i
activitats així com les 
diferents ubicacions

Inauguració de l’exposició

 En motiu del 50è aniver-
sari de la penya Barcelo-
nista de Balaguer i Comar-
ca, s’han organitzat tot un 
seguit d’actes per aquest 
2022, com la recent inaugu-
rada exposició “50 anys Pe-
nya Barça”, que es va cele-
brar el passat divendres dia 
20, i es podrà veure fins al 29 
de maig, un recull fotografi-
es d’alguns dels moments 
més destacats. En els pro-
pers mesos es faran altres 
activitats per commemorar 
aquesta fita.

La Penya Barcelonista de Balaguer ha 
inaugurat l’exposició dels seus 50 anys

Presentació de “La Murga”
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Ingrid Graells directora comercial de Beroni, sosté el premi

Balaguer acollí la XII Trobada Esportiva 
d’Escoles Rurals de la Noguera

Un moment de la jornada

 El passat divendres 13 
de maig, es va organitzar 
a Balaguer la XII edició de 
la Trobada Esportiva d’Es-
coles Rurals de la Noguera 
acollint a un total de 300 
alumnes de cicle superi-
or (5è i 6è) pertanyents a 
29 centres educatius dife-
rents.
 La trobada està orga-
nitzada entre el Consell Es-
portiu de la Noguera i els 
mestres d’Educació Física 
dels diferents centres de la 
comarca participants.
 En aquesta trobada els 
i les participants van poder 
practicar fins a set moda-
litats esportives diferents: 
natació, korfbal, futbol, 
bàdminton, dodgeball, bàs-
quet i zumba.
 Des de l’organització es 

 Beroni, empresa es-
pecialitzada en serveis 
tecnològics i I+D per a la 
indústria del turisme i els 
viatges, en particular per a 
les agències de viatges, ha 
estat una de les firmes pre-
miades a la 37a edició dels 
Premis CETT Alimara, a la 

L’empresa balaguerina Beroni rep el premi 
a la digitalització als premis CETT Alimara

valora molt positivament 
poder tornar a gaudir d’es-
deveniments com aquests, 
desprès de dos anys que 
per culpa de la pandèmia 
no es va poder dur a terme.
 L’objectiu de la trobada, 

és compartir la diversió i 
practicar esport entre tots 
els altres nens i nenes de 
la comarca, en diferents 
modalitats essent una ac-
tivitat que es fa des de fa 
dotze anys. 

categoria “Through Digita-
litzation”.
 Aquests guardons, or-
ganitzats pel CETT -centre 
universitari de referència 
de turisme, hoteleria i gas-
tronomia adscrit a la Uni-
versitat de Barcelona- i el 
Saló del Turisme B-Travel, 

amb la col·laboració de 
l’Organització Mundial de 
Turisme i la Generalitat, 
reconeixen les iniciatives 
que aporten una visió inno-
vadora en l’àmbit de les ex-
periències, la digitalització, 
la sostenibilitat i la investi-
gació aplicada als sectors 
turístic, hoteler i gastronò-
mic.
La companyia balaguerina 
ha estat distingida per la 
creació de BGS Sign Con-
tract, l’única plataforma 
del mercat que permet ge-
nerar automàticament el 
contracte de viatge com-
binat, amb totes les ga-
ranties legals, i digitalitzar 
un procés que fins ara és 
manual.
 Un premi, que és el re-
coneixement a la feina i la 
dedicació de tot l’equip de  
Beroni.

Arriba la 7a edició dels Encontats, 
el mercat del conte i el llibre
il·lustrat del 15 al 19 de juny

 L’Encontats, mercat 
del conte i del llibre il-
lustrat, enguany arriba a 
la setena edició, del 15 al 
19 de juny. 
 L’Encontats comença-
rà el dimecres 15 de juny 
amb la jornada adreçada 
als professionals que tre-
ballen a les biblioteques 
públiques de la província 
de Lleida. El fotoperio-
dista Jordi Bartolí, nebot 
del prestigiós dibuixant i 
pintor Josep Bartolí, serà 
l’encarregat de dur a ter-
me la xerrada inaugural 
de la 2a Jornada d’il-
lustració apropant-nos la 
figura del seu oncle. 
 A partir de dijous i fins 
dissabte, la programació 
se centrarà en l’àmbit de 
la il·lustració i es podrà 
gaudir de diferents tallers 
(tant adreçats a profes-
sionals, com a infants o 
adults no professionals), 
xerrades i espectacles, 
incorporant un any més, 
la celebració de la Nit de 
Llegendes organitzada 
pel Museu de la Noguera 
amb la col·laboració de 
la Biblioteca Margarida 
de Montferrat i l’Escola 
Municipal de Música de 
Balaguer. Aquest any, 
com a novetat, tindrà 
lloc al Castell Formós i 
hi participaran la narra-

Una edició anterior

dora Patricia McGill i l’il-
lustrador Matías Tolsà.
 Diumenge 19 de juny 
acabarà amb la gran fes-
ta familiar al voltant del 
món dels contes, mante-
nint una gran presència 
de parades d’editorials i 
llibreries especialitzades 
en la publicació de llibres 
infantils, il·lustradors i 
artesans, i incorporant la 
presentació de novetats 
editorials a la carpa lite-
rària.
 L’Encontats retorna 
als carrerons i les place-
tes dels anys pre-Covid, 
repartint les diferents 
activitats entre la Plaça 
Mercadal, la Plaça del 
Pou i el Carrer Velluters, 
recuperant així l’encant 
dels espais del centre 
històric de la ciutat que 
van veure néixer l’Encon-
tats.
 Pel que fa a l’apa-
drinament, en aquesta 
edició Pep Molist farà en-
trega de la vara a Lola Ca-
sas, mestra i escriptora.

Els dies previs es
celebrarà la 2a 
Jornada Professional 
d’Il·lustració i
Disseny Gràfic
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Visita noctuna al Museu de Balaguer

Els Museus de les Terres de Lleida i Aran ho van fer 
en motiu del Dia Internacional dels Museus

 Equipaments de la Xar-
xa de Museus de les Terres 
de Lleida i Aran van donar 
el tret de sortida als actes 
organitzats en motiu del Dia 

Internacional dels Museus, 
que se celebra el 18 de maig. 
 A Balaguer, no només 
es va poder visitar el Museu 
de la Noguera sinó també 

el Centre d’Interpretació de 
l’Or del Segre. En tots dos 
s’hi podien veure les exposi-
cions actuals i les noves pe-
ces exposades i nous espais 
a descobrir, amb entrada 
gratuïta.
 Amb l’objectiu de fer 
més propers els museus a 
la ciutadania, s’hi podia tro-
bar una acció participativa 
que consistia en demanar 
l’opinió dels visitants, amb 
la pregunta “Com t’agrada-
ria que fos el museu?”, les 
diverses opinions es podien 
entregar en una urna. A part 
també, hi havia una altra ac-
ció, també participativa, en 
aquest cas per fer aportaci-
ons econòmiques en suport 
als museus d’Ucraïna, que 
no troben material d’emba-
latge per “evacuar” les seves 
obres.

Portes obertes del Museu de la Noguera i 
el Centre d’Interpretació de l’Or del Segre

Torna el Mercat del Vell el proper 
dissabte 4 de juny
 El proper dissabte 4 de 
juny arriba l’onzena edició 
del mercat del Vell a Bala-
guer.
 El Mercat del Vell és 
una iniciativa de l’associa-
ció Dona Pas, que pretén 
oferir un espai per a la ven-
da d’objectes “usats” a 
particulars i entitats amb 
la finalitat de contribuir a 

Cartell Mercat del Vell

donar una alternativa d’in-
crement d’ingressos a les 
famílies que ho vulguin.
 Durant tot el dia es 
celebrarà el Dia del Co-
merç Just amb el lema “Jo 
trio1”. En el recorregut del 
Mercat del Vell hi haurà 
una parada amb produc-
tes de comerç just i una 
exposició.
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El JoVa d’aquest estiu recuperarà 
la sortida a PortAventura pels 
joves que hi participen 

 L’onzena edició del 
projecte Joves i Valors 
(JoVa), organitzat per 
l’Oficina Jove del Consell 
Comarcal de la Noguera i 
previst per a aquest pro-
per estiu, recuperarà la 
tradicional sortida dels 
i les joves participants a 
PortAventura. Després de 
dos anys sense poder-la 
dur a terme a causa de les 
restriccions derivades de 
la pandèmia, la sortida es 
preveu en aquesta ocasió 
el proper 31 d’agost i res-
pon a la voluntat d’agrair 
al jovent participant la 
feina feta a benefici del 
poble. El JoVa, dirigit a 
joves d’entre 12 i 17 anys, 
és un projecte comarcal 
que consisteix a oferir al 
jovent la possibilitat de 
dur a terme activitats de 
voluntariat durant l’època 
estival per millorar espais 
del seu municipi a par-
tir de les seves pròpies 
propostes i les necessi-
tats dels seus respectius 

ajuntaments.
 Les inscripcions ja 
estan obertes i el jovent 
que s’hi vulgui apuntar 
s’haurà d’adreçar al seu 
ajuntament respectiu. 
 L’any passat el JoVa 
va comptar amb la parti-
cipació de 160 joves provi-
nents de 15 ajuntaments 
de la comarca, unes xi-
fres ja equiparables a les 
registrades els anys an-
teriors a la pandèmia. La 
previsió és que totes les 
poblacions duguin a ter-
me el projecte durant els 
mesos de juliol i agost i el 
jovent participant haurà 
de destinar a l’activitat un 
mínim de 40 hores. Algu-
nes de les principals acci-
ons que s’executen en el 
marc d’aquest projecte 
són l’adequació i nete-
ja d’espais municipals, 
la rehabilitació i pintura 
de mobiliari urbà o col-
laboracions en l’organit-
zació d’activitats munici-
pals.

Cartell informatiu

 L’Ajuntament de Tér-
mens va presentar el pas-
sat 12 de maig, a l’exterior 
del Centre Cultural de Sant 
Joan, la primera edició del 
Festival EntreRius, un ci-
cle de quatre concerts que 
transcorreran durant els 
diumenges del mes de ju-
liol enmig de la vegetació 
del riu Segre.
 La presentació va anar 

L’Ajuntament de Térmens ha presentat 
el cicle de concerts EntreRius

El Consell Comarcal inicia una campanya 
per fomentar l’ús dels bolquers de roba

Presentació de la campanya

 El Consell Comarcal de 
la Noguera posa en marxa 
una campanya per fomen-
tar l’ús dels bolquers de 
roba a la comarca i reduir 
la generació de residus de 

bolquers d’un sol ús.  
 Aproximadament es 
calcula que un nadó gene-
ra una tona de residus amb 
bolquers d’un sol ús, una 
quantitat força elevada de 

bolquers. Si a més es té en 
compte que els bolquers 
de roba són de 3 a 5 vega-
des més barats, els d’un 
sol ús suposen una despe-
sa elevada per a les famíli-
es amb nadons. 
 Per fomentar-ne l’ús, 
l’Àrea de Residus del Con-
sell ha organitzat diferents 
sessions informatives 
adreçades a famílies amb 
nadons que puguin estar 
interessades a utilitzar bol-
quers de roba, on s’explica-
rà que els bolquers de roba 
presenten avantatges tant 
per a les famílies (estalvi 
econòmic, menys irritaci-
ons de pell, etc.) com per 
a la cura del medi ambient 
(reducció dels residus).

Cartell JoVa

a càrrec del regidor de cul-
tura Joan Capdevila i del 
director del festival Màxim 
Solanes. El Festival tindrà 
com a protagonista la na-
tura i es realitzarà en petit 
format, apostant per la mú-
sica pròpia i els grups cata-
lans.
 El primer concert serà 
el 3 de juliol a càrrec de 
Renaldo&Clara en format 

acústic; Seguidament, el 
10 de juliol amb l’artista Jo-
ana Cebolla, on la música 
jazz/swing serà la protago-
nista de la jornada. El ter-
cer concert, el 17 de juliol 
amb Carla Font destacada 
cantautora lliure. Final-
ment, el cicle es tancarà el 
24 de juliol amb la cantau-
tora Judit Neddermann i 
Vernat amb el seu pop bar-
rejat amb cançó d’autor.
 El Festival EntreRius 
està organitzat per l’Ajun-
tament de Térmens i la di-
recció musical va a càrrec 
de Màxim Solanes i comp-
ta amb la col·laboració del 
Grup Voltes SL.

Els concerts de petit 
format tindran com a 
escenari la natura enmig 
de la vegetació del riu 
Segre
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Cartell del curset

El curs es durà a terme per la Fundació Verge
Blanca de Lleida entre el 23 de juny i l’11 de juliol

 L’Oficina Jove de la 
Noguera del Consell Co-
marcal ha organitzat per a 
aquest estiu un nou curs 
de monitor/a de lleure di-

rigit a joves de la comarca 
d’entre 18 i 30 anys, amb el 
retorn a la presencialitat 
com a principal novetat.
 La formació, d’una du-

rada total de 310 hores, 
preferentment de la co-
marca de la Noguera, que 
vulguin treballar com a 
monitors/es en esplais, co-
lònies, casals de vacances, 
camps de treball, escoles, 
ludoteques o moviments 
educatius diversos. El curs 
té un preu de 180 euros 
(subvencionat per l’Oficina 
Jove) i el seu objectiu és 
proporcionar eines per or-
ganitzar, dinamitzar i ava-
luar activitats de l’àmbit 
del lleure educatiu a través 
de l’aplicació de tècniques 
específiques d’animació 
grupal, incidint en l’educa-
ció en valors i atenent les 
mesures bàsiques de segu-
retat i prevenció de riscos.
 El termini d’inscripció 
per al curs finalitza el pro-
per 16 de juny i les places 
són limitades.

L’Oficina Jove reprèn el curs de monitor/a 
de lleure de forma presencial aquest estiu

Dia Internacional contra la
LGTBIfòbia a la Noguera
 Amb motiu del Dia 
Internacional contra 
la LGTBIfòbia, el 17 de 
maig, el Consell Comar-
cal de la Noguera, a tra-
vés del Servei d’Atenció 
Integral (SAI) LGTBI, va 
organitzar diferents ac-
tivitats per donar suport 
als col·lectius que pa-
teixen discriminació per 

Cartell de l’exposició

raó de diversitat sexual i 
de gènere.
 Del 16 de maig al 18 
de juny es portarà als 
centres escolars de se-
cundària de la Nogue-
ra l’exposició “Imatges 
davant l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfò-
bia”, elaborada per SIDA 
STUD.
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Cat Klezmer Trio

L’empresa Mel Alemany presenta el joc 
de taula “El petit joc de les abelles”

Ferran Alemany i Toni Tomàs de Tombs Creatius

  L’empresa amb seu a 
Os de Balaguer, Torrons i 
Mel Alemany presenta “El 
petit joc de les abelles”. 
Es tracta d’un joc de taula 
adreçat al públic familiar 
amb el que la marca de mel 
vol divulgar la importància 
de les abelles per al futur 
de la vida. L’objectiu del joc 
és fomentar la cooperació 
enfront de la competició 
per fer front a les principals 
amenaces que afecten la 
supervivència de les abe-
lles i a la vegada, la del 
planeta, ja que en són les 
principals pol·linitzadores.
 El disseny ha anat a 
càrrec de la companyia llei-
datana internacional d’arts 
de carrer “Tombs Creatius”, 
amb seu a Bellpuig i espe-
cialitzada en la creació de 
jocs artesans de gran for-
mat que porten per carrers 
i places d’arreu del món.
 La dinàmica del joc 

 L’Associació Cultural 
Grup d’Art4 de Balaguer, 
amb la col·laboració de la 
Paeria de Balaguer, i  com a 
entitat associada  a Joven-
tuts Musicals de Catalunya, 

L’Associació Grup d’Art 4 organitza pel dia 
11 de juny un concert de música Klezmer

consisteix en què tots els 
participants formen part 
d’un mateix rusc que ha 
d’aconseguir l’aliment ne-
cessari per sobreviure. Això 
significa que les abelles 
han d’arribar a les flors i 
agafar el pol·len suficient 
abans que les amenaces 
acabin amb elles. A partir 
d’aquesta premissa el juga-

dor que forma part del rusc, 
a l’igual que tots els seus 
companys, ha d’aconseguir 
l’aliment necessari per al 
rusc.
 El joc ha estat constru-
ït amb cartró i fusta per la 
Fundació Ilersis que ocupa 
persones amb diversitat 
funcional i es comercialitza 
a través del web d’Alemany.

organitza pel proper 11 de 
juny al pati del Centre Cívic 
(antiga Escola Pia) dins els 
actes de la capitalitat de 
la sardana, un concert de 
música Klezmer (música 

instrumental festiva de l’Eu-
ropa de l’Est) i altres músi-
ques d’arreu.
 Cat Klezmer Trio us 
proposa fer “Una Volta al 
Món en 80 minuts”, un es-
pectacle íntim i explosiu 
que recorre algunes de les 
cançons més representati-
ves de la música Klezmer, 
amb una formació típica 
de l’estil: clarinet-guitarra-
contrabaix. Com si d’un pe-
tit viatge es tractés, podrem 
també escoltar sonoritats 
d’altres músiques: choros 
brasilenys, tango rioplaten-
se, sardanes catalanes o 
lamentacions gitanes.
 El trio està format per 
Xavi Pendón (clarinet i teno-
ra), Xavi Torras (guitarra) i 
Jone Aldunate (contrabaix).

La Col·legiata de Sant Pere 
d’Àger és converteix en escenari 
de diferents activitats culturals

 La col·legiata de Sant 
Pere d’Àger acullí el pas-
sat dissabte 21 de maig 
un concert de la cantau-
tora d’Artesa de Segre 
Maria Baró, qui presen-
tarà dues cançons inèdi-
tes titulades ‘This is me’ 
i ‘Torna a casa’ tot just 
després de la visita gui-
ada al temple que també 
estava programada pel 
mateix dissabte. Maria 
Baró té 17 anys i és co-
neguda a Ponent des que 
va participar l’any 2021 al 
talent show televisiu ‘La 
Voz Kids’, on va interpre-
tar la cançó ‘Perfect’ d’Ed 
Sheeran. Actualment, 
compagina els estudis 
amb la composició de 
temes propis que presen-
ta mitjançant concerts 
arreu del territori com 
aquest que protagonitza 

Col·legiata de Sant Pere d’Àger

a Àger, al qual es va po-
der accedir amb una en-
trada de 3 euros.
 A part la Col·legiata 
també va ser escenari el 
passat 14 de maig, d’una 
jornada sobre patrimoni 
la qual va aplegar una 
vintena de persones in-
teressades a descobrir 
quin paper van tenir 
temples com Sant Pere 
durant la conquesta cris-
tiana de les valls pirinen-
ques i que van gaudir 
d’un espai de gran inte-
rès patrimonial. 

Des de l’ajuntament 
es fomenta l’ús dels 
espais locals per fer 
diferents activitats 
culturals
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Un vespre, una mo-
dèlica família alemanya 
espera la tornada del 
pare, el cap de casa, que 
ve d’un viatge de negocis 
que ha de suposar un as-
cens laboral i social. Han 
preparat musclos per so-
par, el seu plat preferit, tot 
i que a cap dels altres els 
agraden especialment. 
Però passen les hores i el 
pare no arriba... Mare, fill 
i filla comencen a parlar i 
a poc a poc es va gestant 
una revolta que posarà en 
qüestió el sistema patriar-
cal al qual es troben sot-
mesos. Birgit Vanderbeke 
va obtenir l’any 1990 el 
prestigiós premi Ingeborg 
Bachmann amb aquesta 
novel·la, que ha fet que 
sigui considerada una de 
les grans autores de la 
literatura alemanya ac-
tual. Com la família pro-
tagonista del llibre, la de 
l’autora va fugir de l’Ale-
manya Oriental. Precisa-
ment, l’autoritarisme del 
pare en aquesta novel·la 
breu s’ha interpretat com 
una crítica al sistema de 
l’RDA. 
 És una novel·la curta, 
però d’una intensitat que 
va creixent a mesura que 
vas passant les seves pà-
gines. 

 A Lagos, als anys no-
ranta, en el marc d’una 
dictadura militar, en una 
Nigèria amb ben poc fu-
tur, la Ifemelu i l’Obinze 
s’enamoren. Com molts 
altres adolescents, saben 
que tard o d’hora hauran 
d’abandonar el seu país. 
Ell sempre ha somiat viu-
re als Estats Units, però 
és ella qui aconsegueix el 
visat per anar amb la seva 
tieta a Brooklyn i estudiar 
a la universitat. Mentre 
l’Obinze lluita contra la 
burocràcia, la Ifemelu tro-
ba una Amèrica on res no 
és com s’ho imaginava, 
començant per la impor-
tància del color de la pell. 
Totes les seves experièn-
cies, desgràcies i aventu-
res porten a única pregun-
ta: acabarà convertida en 
una “americanah”? Chi-
mamanda Ngozi Adichie 
és una autora nigeriana 
considerada la veu més 
destacada dels nous au-
tors anglòfons que han 
aconseguit atreure una 
generació de lectors cap a 
la literatura africana.
 Una història d’amor al 
llarg de tres dècades i tres 
continents, la història de 
com es crea una identitat al 
marge dels dictats de la so-
cietat i els seus prejudicis.
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Musclos per sopar
Autor: Birgit Vanderbeke
Gènere: Novel·la

 L’Agnes ha viscut tota 
la seva vida al tercer pis 
d’un bloc d’apartaments i 
no s’imagina vivint en un 
altre lloc. Un dia una al-
tra nena, l’Anne, es muda 
al mateix bloc i la vida de 
l’Agnes es revoluciona: 
ha de reconciliar-se amb 
la idea que els nombro-
sos secrets de l’edifici ja 
no són només seus. Per-
què, ben mirat, què és 
una llar? I qui li pot dir 
llar a una casa?.
 L’Agnes fa tot el possi-
ble per conèixer a la nova 
inquilina però no aconse-
gueix coincidir amb ella. 
Finalment arriba el dia en 
què es troben i comen-
cen a jugar juntes. 
 Un llibre on els temes 
principals són la perti-
nença i l’amistat, temes 
a parlar amb els més pe-
tits de la casa per enca-
rar situacions que es tro-
baran al seu futur i com 
s’han de solucionar o si 
més no, com gestionar 
algunes situacions com 
les que viuen les i els 
protagonistes d’aques-
ta historieta adreçada 
a petits però també als 
pares perquè ho comen-
tin junts els detalls del 
llibre, en el moment de 
fer la lectura.

Americanah
Autor: C.N. Adichie
Gènere: Novel·la

Allà on viu l’Agnès
Autor: Marit Larsen
Gènere: Infantil (+7)

De sol a sol

Un vent petit em porta amabilíssim, 
les hores on habiten els records:

Imatges innocents, jocs i rutines,
escenes de carrer sense guió.
Menjars de mitja tarda, pa sucat,
camins massa sovint fregant el risc. 
Calitja de juliol, herbes boscanes,
garberes i rostolls de l’era estant,
costums habituals on reeixien,
el  bé i la sort guiats per pur instint.
Picors de palla d’ordi, pols calenta,
fer net tant si com no, quan cau el sol.

Un vent petit em diu que som alhora,

mitat dies antics molt lluny d’aquí,
mitat l’ara mateix amb ells d’acord.
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El CF Balaguer torna a Primera Catalana 
després de tres temporades del descens

Ja som de Primera!!!!

 El Club Futbol Bala-
guer materialitza l’esperat 
ascens imposant-se, en el 
primer match-ball, per 4-0 
davant d’un Torrefarrera 
que és va veure superat ja 
des de l’inici del partit. Els 
balaguerins certifiquen el 
seu ascens guanyant els 8 
partits disputats en la fase 
d’ascens, encaixant tant 
sols 3 gols i anotant 20. 
 Els nois de David Bios-
ca van sortir al terreny de 
joc decidits a sentenciar 
l’ascens a casa, i davant 
d’un Municipal on hi havien 
més de 1300 persones, des-
prés de la gran resposta a la  
crida que es va fer des del 
club per a tenyir de vermell 
el Municipal de Balaguer.  
 Jordi Porta al minut 
20 va avançar als vermells 
després d’un gran xut a la 
frontal de l’àrea i Sanchez, 
15 minuts després va fer el 
gol de la calma. S’arribava al 

La celebració del juvenils

descans amb un clar domi-
nador del partit i amb càn-
tics de a primera a la grada.  
 A la segona part el guió 
del partit va seguir sent el 
mateix, Sánchez per sego-
na vegada al 50 i el juvenil 
David Cabeza al 76 van ser 
els autors de dos gols en 
una segona part on el Torre-
farrera no va crear perill a la 
porteria defensada per Al-

fred. Amb el xiulet final, és 
va veure una de les imatges 
més maques de la nit, l’afi-
ció balaguerina va saltar al 
camp per celebrar l’ascens 
amb els jugadors. 
 Resten 2 jornades de la 
fase d’ascens, una visita a 
Alpicat el dia 28 de maig a 
partir de les 18:00 i tanquen 
la temporada a casa, da-
vant l’Artesa de Lleida. 
 En quant a l’altra gran 
èxit d’aquesta temporada 
del club balaguerí, el juve-
nil va aconseguir l’ascens 
a falta de dos jornades per 
acabar la lliga, imposant-se 
el passat dimecres, 18 de 
maig, al Fondarella en el 
primer match-ball. Això 
no passava desde la tem-
porada 2010-2011. Els nois 
entrenats per Jose Gil, van 
aconseguir aixecar el títol 
de lliga amb puntuació casi 
perfecta, perdent solament 
un partit i empatant 2, su-
mant un total de 72 punts.

Un moment de la celebració

 L’escola de futbol 
sala Balaguer Comtat 
d’Urgell tanca la tem-
porada 2021-2022 amb 
molts bons resultats.
 El passat 21 de maig 
van fer una gran cele-
bració, dels grans èxits 
esportius aconseguits 
en aquesta temporada,  
tant en els equips de 
base com en els primers 
equips de les diferents 
categories.
 La celebració comp-
tava amb la permanència 
del primer equip a Terce-
ra Divisió Nacional i els 
grans èxits esportius en 
els equips de base, on 
s’ha obtingut els campio-
nats en les categories ca-
det, infantil, pre-benjamí i 
femení sènior. 
 La festa va començar 
al pavelló 1r d’Octubre 
tot just acabat el par-

L’escola de futbol sala Comtat 
d’Urgell celebra una gran
temporada amb el club i afició

tit del primer equip del 
sènior masculí en què 
ratificava la seva perma-
nència a la tercera divi-
sió nacional. El pavelló 
va ser el punt de partida 
d’una gran rua pels prin-
cipals vials i carrers de 
Balaguer fins a arribar a 
la Paeria rebuts pel paer 
en cap Jordi Ignasi Vidal 
i la paera d’esports Gem-
ma Vilarasau, així com 
tots els equips i l’afició. 
A la nit van fer un sopar 
amb tota l’escola, nens, 
nenes, pares i entrena-
dors de l’escola.
 Destacar també, el 
gran èxit de tres jugado-
res del club campiones, 
que han aconseguit el 
campionat i subcampi-
onat estatal femení amb 
la selecció catalana en 
categoria sub16 i aleví 
femení.
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El pre-mini femení del CB
Balaguer campiones en el
campionat de nivell A de Lleida

 El pre-mini femení del 
CB Balaguer va aconse-
guir proclamar-se campi-
ones del campionat pre-
mini femení de nivell A de 
la província de Lleida el 
passat 15 de maig.
 Les balaguerines 
que s’havien guanyat el 
premi de jugar la final a 
casa desprès de quedar 
primeres a la lliga regu-
lar, rebien al Sedis Cadí a 
la semifinal i no van tenir 
dificultats en superar-lo. 
Per la tarda a la final el 
rival era el CN Tàrrega, 
un rival físicament potent 
que durant l’any ja havia 
posat en dificultats a les 
balaguerines. El matx va 
estar molt lluitat pels dos 
equips. Però un cop més, 
aquest equip va demos-
trar perquè no havia per-
dut cap partit durant tota 
la temporada i es mereixia 
ser campió.
 Al final, victòria per 
41-35 en una temporada 
“perfecta” on les balague-
rines han guanyat els 22 

partits que han disputat 
enguany.
 Aquestes darreres set-
manes s’estan disputant 
altres finals d’equips del 
CB Balaguer amb diver-
sos resultats. L’equip En-
glish with John Blau va 
quedar campió de la cate-
goria mini masculí Nivell 
B, de la mateixa manera 
que ho va fer la Dolceta 
CB Balaguer Blau infantil 
femení. de Nivell A.
 Per altra banda, l’En-
glish with John Grana 
(mini masculí) i Pavi-
ments la Noguera Grana 
(pre-infantil femení) van 
quedar sots-campions 
respectivament després 
de realitzar una molt bona 
temporada. 

Cartell de la cursa

 L’Associació de Joves 
“Jo Qblls” juntament amb 
veïnes i veïns del municipi,  
ha organitzat la 2a Senglar 
Trail Cubells, que es cele-
brarà el proper diumenge 12 
de juny a Cubells.
 La sortida es farà des 

El proper diumenge 12 de juny es farà 
el 2n Trail Senglar Cubells

El primer cap de setmana de juny el
bàsquet agafa protagonisme a la ciutat

Circuit 3x3 de l’any passat

 El primer cap de setma-
na de juny el bàsquet lluirà 
a la ciutat.
 El dissabte 4 de juny 
tindrà lloc el 1r torneig de 
Veteranes de la Represen-
tació Territorial de la Fede-
ració Catalana de Bàsquet. 
Aquest torneig, s’anomena 
‘La Pròrroga’ i ja estan ober-

tes les inscripcions.
 A banda, després de 
quatre exitoses edicions, 
una d’elles interrompuda 
per la pandèmia del corona-
virus, el Circuit 3×3 FCBQ 
organitzat per la Federació 
Catalana de Basquetbol 
(FCBQ) torna de nou amb 
molta força i energies re-

novades tot presentant una 
5a edició amb noves dates 
i seus, reforçant el protago-
nisme per a totes les edats 
i les corresponents millores 
anuals per seguir consoli-
dant i fent créixer el bàsquet 
3×3 arreu del territori català 
El diumenge 5 de juny, serà 
el torn de Balaguer i la pla-
ça Mercadal serà escenari 
d’aquest gran esdeveni-
ment del bàsquet.
 En la 4a edició, la més 
recent, es van aplegar un 
total de fins a 2.500 parti-
cipants en les 7 seus que 
van ser amfitriones. L’Àrea 
d’Esports de la Paeria i el 
Club Bàsquet Balaguer, 
col·laboren en l’organitza-
ció d’aquest gran esdeve-
niment a la ciutat. Mundo 
Deportivo i Esports 3 faran 
un any més la cobertura in-
formativa.

Equip pre-mini femení del CB Balaguer

de la pista poliesportiva. 
Aquesta cursa de muntanya 
forma part de la Lliga de la 
Noguera. Amb dos modali-
tats, la cursa de muntanya 
amb un traçat diferent al de 
l’edició passada, tindrà una 
distància de 19 quilòmetres 

i uns 800 metres de desni-
vell positiu.
 La caminada també 
tindrà una modificació del 
recorregut, seran uns 11 
quilòmetres amb uns 380 de 
desnivell positiu.
 Les inscripcions ja estan 
obertes a través de www.
inscripcions.cat. La modali-
tat de cursa té trams tècnics 
i està pensada per a partici-
pants experimentats, men-
tre que la caminada està 
oberta a tots els públics. Els 
participants podran gaudir 
de molts quilòmetres de 
corriols pedregosos i terra, 
amb fortes pujades i algun 
descens tècnic vertiginós.
 La cursa disposa d’avi-
tuallaments, esmorzar-di-
nar, pàrquing i obsequis per 
tots els participants.

Aquests dies es
disputen les finals de 
molts dels equips del 
CB Balaguer també 
algunes a fora
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Anuncis breus classificats
TREBALL 
-------------------------------------------
PROFESSORA nativa d’an-
glès dona classes de con-
versa. Raó: 650422582.
-------------------------------------------
ES PRECISA administrativa 
a mitja jornada (matins), 
amb coneixements bàsics 
d’Ofimàtica (Word, Excel...) 
i domini de xarxes soci-
als. Interessades trucar al: 
636568227.
-------------------------------------------
S’OFEREIX NOIA de na-
cionalitat espanyola per a 
realitzar tasques de neteja 
d’escales i comunitats. Ex-
periència en el sector. Raó: 
651645945.
--------------------------------------------

IMMOBLES
-------------------------------------------
A PAÏSOS CATALANS, 
es ven pis nou, 3 habita-
cions, gran terrassa. Raó: 
629725009.
--------------------------------------------
TRASPÀS, botiga de roba 
infantil a Balaguer, per no 
poder atendre. Està total-
ment equipada i en ple 
funcionament. Demanar 
informació del traspàs: 
973450555.
-------------------------------------------
BUSCO pàrking zona carrer 
Bellcaire de Balaguer. Raó 
telf: 667476172.
--------------------------------------------

LLOGUER LOCAL al c/ Gi-
rona de Balaguer, de 32 m2. 
Amb aigua i llum. Té porta 
d’alumini, vidre i també 
reixa. Telèfon informació: 
973450555.
---------------------------------------
A PAÏSOS CATALANS, 
es ven pis, 2 habitacions. 
Raó: 629725009.
--------------------------------------------
VARIS
------------------------------------------
COMPRO monedes, bitllets, 
segells, joguines, rellotges 
de totes les marques, àl-
bums de cromos, postals, 
fotos antigues, còmics, llibres 
antics, programes de cine, 
plomes estilogràfiques, nines 
Nancy, escalextric, coberte-
ries de plata, joies d’or. Raó: 
676803205.
------------------------------------------
ES VEN, màquina d’em-
pacar marca Batlle Su-
per-160. En perfecte estat 
de funcionament. 
Raó: Tel.- 619110477.
------------------------------------------
------------------------------------------
-------------------------------------------
Per posar anuncis en 
aquesta secció de breus 
classificats, us podeu adre-
çar al c/ Sant Lluís, 36-38 
entresol de Balaguer. Tru-
cant al telèfon 973448273 o 
bé des de la nostra pàgina 
web www.revistagroc.com
------------------------------------------
------------------------------------------

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.

 Sr. Director:
Aquesta guerra és molt 
premeditada per objectius 
diversos, des de la meva 
petita percepció d’un sim-
ple ciutadà a qui dema-
nen el vot de democràcia, 
llibertat, pau i respecte. 
Després de llegir, veure els 
debats televisius i la reac-
ció del poble, pensava que 
s’esgotarien tots els recur-
sos abans de començar la 
guerra. Estic molt confús i 
crec que no ens trobem en 
bon camí. És molt aterridor 
veure que tots els esfor-
ços diplomàtics per evitar 
aquesta guerra han fallat 
i que els interessos d’un 
mandatari amb deliris de 
recuperar l’antiga glòria 
han passat per sobre de 
qualsevol lògica, el més 
greu, per sobre de la justí-
cia divina.
 Manipula la població 
amb mentides per acon-
seguir un fi personal, que 
en cap moment s’acosta a 
la realitat, sacrificant a po-
bres joves que no saben ni 
a on, ni a que van. En nom 

No és guerra de llibertat sinó
d’ocupació
Francesc Cucurull i Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

de la justícia ha dividit el 
món. La bondat sorgeix de 
l’intel·ligència, ser respec-
table no és el mateix que 
ser bo, hem de pensar en 
un món sense guerres ni 
divisions, un món on ens 
respectem i no ataquem ni 
per interessos personals, 
ni polítics ni religiosos.
 Crec que els controla-
dors de la pau són els prin-
cipals fabricants d’armes, 
que han generat angoixa i 
confusió. L’escenari en què 
ens reflecteix la realitat 
és un desafiament, no un 
destí; no estem obligats a 
acceptar aquest món al re-
vés.
 Existeix una resignació 
universal per combatre, 
i no viure amb por i deso-
beir per amor, perquè els 
vincles afectius estan per 
sobre de totes les lleis in-
justes. Si tenim moltes fi-
nestres tancades o brutes 
que ens priven de veure 
la llum pura del sol, hem 
d’obrir-les o sortir directa-
ment a fora per tenir una 
percepció directa.

 No a la guerra en nom 
d’una suposada justícia. 
Hem de tornar a mirar 
els valors els comporta-
ments cívics encara que 
no tinguem premi. No-
més demano que tinguin 
respecte i no pronunciïn 
més paraules buides so-
bre la providència, que 
és per a tothom, i ningú 
pot parlar en nom seu en 
aquests conceptes que 
he llegit.
 El que avui està en joc 
és si el món ha de regir-se 
per ella o si encara hi ha 
possibilitat per a un ordre 
internacional en què la 
presumpta omnipotència 
no sigui l’única font de 
dret. No és un pensament 
d’un simple ciutadà que 
no creu en la violència, ja 
que aquesta només sepa-
ra més. Confio en que al-
gun dia venceran la pau, 
la veritat i la compassió i 
podrem tornar a veure a 
Ucraïna com el país sobi-
rà que és.
 Com va dir el pacifista 
Gandhi: “L’ull per ull dei-
xarà el món cec”.

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

De les 8 de la tarda del 26 de maig a les 8 de la tarda del 2 de juny MARCH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De les 8 de la tarda del 2 de juny a les 8 de la tarda del 9 de juny ALDAVÓ
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