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Sumari
En Portada
Revetlla de
Sant Joan

-------------------------------------------------------------------------------El pròxim dijous 23 de juny, la ciutat de Balaguer celebrarà un any més la revetlla de Sant Joan.
A les 7 de la tarda començaran els actes amb
l’arribada de la Flama del Canigó per part del Club
Ciclista Balaguer que portaran la Flama des de
Puigcerdà i es farà la lectura del manifest a càrrec
del Ball de Bastons del Casal Pere III.
La nit estarà amenitzada per els grups “Músics
de Carrer” que realitzaran un concert tribut a Txarango i el grup de versions “Hey Pacuchos”.
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>>BALAGUER
# Balaguer tindrà una revetlla de Sant Joan amb molts actes
A les 7 de la tarda començaran els actes amb l’arribada de la Flama
del Canigó per part del Club Ciclista Balaguer
# Enguany es tornarà a celebrar la Transsegre els propers, 8, 9 i 10 de juliol
La Transsegre arriba enguany a la seva 36a edició
#Balaguer participa per setè any a la campanya “Compra i descobreix Catalunya”
Es tracta de la 12a campanya organitzada per la Xarxa de barris antics amb projectes. Balaguer és el setè any que
hi participa fent extensiva la campanya a tota la ciutat a diferència d’altres anys que només era el Centre Històric
# La Paeria continua participant en el programa “Treball i Formació”
La present edició s’adreça a persones aturades majors de 52 anys i persones aturades de llarga durada. Els contractes es van iniciar el passat 1 de juny i se sumen als cinc que van començar el passat 28 de febrer
# 11a edició del cicle “Juliol de Música i Poesia
4 concerts configuren l’onzena edició del cicle “Juliol de Música i Poesia” que amenitzarà els vespres dels diumenges de juliol a Balaguer
# L’Aula de la Crisi Perpètua farà dues funcions al Teatre Municipal
‘Tot preparant un clàssic’ i ‘Gàbia d’Orats’, com a cloenda del curs,
dirigides per Mireia Freixas, directora de l’aula.
>>COMARCA
# Micromecenatge en l’estudi de l’homo sapiens Linya, la dona de la Noguera
La UAB ha posat en marxa una nova campanya de microdonacions per avançar en la recerca de Linya, la
dona de la Noguera, l’homo sapiens que va ser descoberta a la Cova Gran de Santa Linya l’any 2020
# L’Exposició “Dues perspectives de la realitat” a la Sala Capitular del Monestir de les Avellanes”
De l’11 de juny al 10 de juliol una nostra de dos artistes amb tècniques i formes d’expressió ben diferents
# Àger estrena una web turística per donar a conèixer els seus atractius
la web inclou les activitats d’aventura, culturals i en plena natura que
es poden dur a terme als diferents pobles d’Àger i la seva rodalia
# Ja estan obertes la majoria de piscines de la comarca
Enguany tot i la calor intensa que s’està patint des del mes de maig,
les piscines encetaran la temporada pels volts de Sant Joan
>>CULTURA
# La Càtedra d’Estudis Medievals de la Noguera arriba enguany a la seva 25a edició
La Càtedra d’Estudis Medievals Comtat d’Urgell tindrà lloc els dies 11, 12 i 13 de juliol a la sala d’actes del
Consell Comarcal de la Noguera. La temàtica d’aquesta 25a edició és “La història medieval i nosaltres”
# El Balaguerí Toni Rodés presenta el llibre “La Noa i el Jan i el tresor particular”
El passat 19 de juny, en el marc dels Encontats es va presentar el conte amb il·lustracions de Roser Nigui
>>ESPORTS
# Alba Capell Campiona de Catalunya dels 1000m categoria sub10
L’atleta del Runner’s Balaguer, s’ha proclamat campiona aquest passat dissabte 18 de juny a la població de Castellar del Vallès
# Representació del CEN Balaguer al Campionat de Catalunya
13 nedadors alevins del CEN Balaguer han estat classificats
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Balaguer tindrà una revetlla de Sant
Joan amb molts actes per totes les edats

Presentació actes Sant Joan

El pròxim dijous 23 de
juny, la ciutat de Balaguer
celebrarà un any més la revetlla de Sant Joan.
Des de l’organització
es segueix apostant per la
celebració d’aquesta festa
en el recinte del parc de
la Transsegre. A les 7 de
la tarda començaran els
actes amb l’arribada de la

Flama del Canigó per part
del Club Ciclista Balaguer
que portaran la Flama des
de Pugicerdà i es farà la
lectura del manifest a càrrec del Ball de Bastons del
Casal Pere III. A continuació cantada d’havaneres
i cançó de taverna amb el
grup “Pescadors de l’Escala”. Durant l’espectacle es

donarà coca de Sant Joan
i moscatell.
A les 11 de la nit hi haurà la concentració de la
Rua de llum i foc de Sant
Joan al portal del Gel, a
càrrec del grup local Diables “Bèsties Feréstegues”
de Balaguer i la companyia
“Saltimbankis” de Bellvís.
Aquesta rua passarà
pel carrer Botera, plaça
Mercadal, pas satge Gaspar de Portolà, direcció el
Portalet, passarel·la nova,
plaça del Morter i marge
del riu direcció al parc de
la Transsegre. A continuació s’encendrà la foguera i
hi haurà un espectacle piromusical.
La nit estarà amenitzada per dos concerts amb el
grups “Músics de Carrer”
que realitzaran un concert tribut a Txarango i el
grup de versions “Hey Pacuchos”.

Enguany es tornarà a celebrar la
Transsegre els propers 8, 9 i 10 juliol
La Transsegre arriba
enguany a la seva 36a edició, els dies 8 i 10 de juliol.
Com a novetat, aquesta
edició presenta un canvi
d’horari en el primer tram
de la baixada. El recorregut
del dissabte, entre el Pont
de Camarasa i Sant Llorenç
de Montgai, està previst a
les 11.30 h del matí, un canvi que permetrà agilitzar el
procés de verificació d’embarcacions, fent-se directament a Camarasa. El segon
tram es manté al diumenge
al matí i repetirà el recorregut de la darrera edició, del
Pont de Fusta del Molí de
l’Esquerrà de Balaguer fins
al Parc de la Transsegre.
La Transsegre comptarà amb una proposta

Transsegre

musical molt diversa. La
nit del divendres amb les
actuacions de dj’s de música comercial, electrònica
i techno. El dissabte a la
nit, Elèctrica Dharma com

a cap de cartell, Hao Band,
31Fam, Koers i Marçal Ventura.
Es pot consultar tot el
programa complet, al web
transsegre.org

Balaguer participa per setè any
a la campanya “Compra i
descobreix Catalunya”

Relació de ciutat participants a la campanya

La ciutat de Balaguer
se suma un any més a
la campanya “Compra i
descobreix Catalunya”,
que se celebra des del
passat 1 de juny en 33
municipis de tot el país.
Tindrà lloc durant tot el
mes i, un any més té com
a objectiu donar suport
al petit comerç i promocionar el turisme local i de
proximitat”.
Es tracta de la 12a
campanya
organitzada
per la Xarxa de barris antics amb projectes. Balaguer és el setè any que
hi participa i aquest any
amb una destacada novetat, que la campanya es fa
extensiva a tota la ciutat, a
diferència dels altres anys
en què estava centrada
només el centre històric.
Això farà que participin
en aquesta iniciativa un
total de 165 establiments.
També com a novetat
s’incorpora unes butlletes
digitals per participar-hi
des d’un portal web. Amb

Enguany la campanya
es fa extensiva a tota
la ciutat participant
un total de 165
establiments
aquesta butlleta digital
es preveu afavorir la reducció del consum de
paper i augmentar també
la participació de la gent
més jove. El funcionament serà molt senzill, ja
que els i les participants
només hauran d’omplir
un formulari amb les dades personals, a través
del portal web participa.
xarxabarris.cat, i adjuntant-hi una fotografia del
tiquet de compra que servirà per validar la correcta
participació. Tot i aquesta
incorporació, es manté
també la butlleta de paper que els compradors i
les compradores hauran
d’omplir amb les seves
dades personals.
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La Paeria continua participant en el
programa “Treball i Formació”
L’objectiu és proporcionar als participants
experiència laboral per la seva reincorporació
La Paeria de Balaguer
continua participant en el
programa “Treball i formació” amb l’objectiu de proporcionar a les persones

Programa “Treball i Formació”

participants una experiència
laboral que afavoreixi la seva
reincorporació al mercat laboral un cop acabat.
Els contractes es van ini-

ciar el passat 1 de juny i se
sumen als cinc que van començar el passat 28 de febrer,
d’una durada de 12 mesos.
La present edició s’adreça a persones aturades majors de 52 anys i persones
aturades de llarga durada.
Concretament es desenvoluparan cinc projectes:
Oficials de paleta, amb dos
participants, cap de brigada,
un participant, auxiliar administrativa, una participant,
oficials jardiners, amb tres
participants i inspectors de
residus, dos participants.
Finançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de
Empleo Estatal-Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Economía Social i el Fons Social
Europeu de la Unió Europea.

El Club de Lectura del Club Tennis
Balaguer convida a Ramona Solé
El Club de Lectura
del Club Tennis Balaguer, es reuneix mensualment per comentar les
lectures conjuntes i poder intercanviar opinions
i fomentar la lectura.
Aquest
cop
han
convidat a la lleidatana
Ramona Solé, autora
del llibre de novel·la ne-

gra “Bisturí” per poder
comentar el llibre i la
seva experiència alhora
d’escriure. Una trobada
molt amena amb una
escriptora de proximitat,
on han pogut comentar
les seves curiositat i que
han valorat que els fets
de la novel·la succeeixin
a Lleida.

Participants del club de lectura amb Ramona Solé
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Quatre concerts configuren l’11a edició
del cicle “Juliol de Música i Poesia”

Presentació del Cicle

Un total de 4 concerts
configuren l’onzena edició
del cicle “Juliol de Música i
Poesia” que amenitzarà els
vespres dels diumenges de
juliol a Balaguer. La programació d’enguany del cicle
que s’iniciarà el diumenge 3
de juliol a l’església del con-

vent de Sant Domènec amb
el concert inaugural “El cor
en dansa – del dinou al noucentisme” a càrrec del Cor
Jove de l’Orfeó Català dirigit per Esteve Navona i amb
Laia Armengol al piano.
El diumenge 10 de juliol, l’escenari es traslladarà

al monestir cistercenc de
Santa Maria de les Franqueses, en el segon concert del
cicle “Romànticament – lied
alemany i cançó catalana”
amb la soprano Ulrike Haller, Jordi Armengol al piano
i Enric Arquimbau com a dient.
El tercer concert “De
ferma fusta” tindrà lloc el
diumenge 17 de juliol al
monestir cistercenc de Santa Maria de les Franqueses
amb l’actriu Isabel Rocatti
i violoncel·lista Pau Codina. El darrer concert del
cicle “Audició íntima” serà
un concert de cambra comentat i dialogat amb Esther Pinyol a l’arpa, Ferran
Carceller a la marimba i el
musicòleg i periodista de
Catalunya Música, Xavier
Chavarria, com a presentador.

L’Aula de la Crisi Perpètua farà el 26 de
juny dues funcions al Teatre Municipal
L’Aula de teatre de la
Companya Crisi Perpètua
prepara pel proper diumenge dia 26 de juny al Teatre
Municipal, dues funcions,
‘Tot preparant un clàssic’ i
‘Gàbia d’Orats’, com a cloenda del curs de l’aula, dirigides per Mireia Freixas,
directora de l’aula.
La primera funció començarà a les 19h amb la
representació de ‘Tot preparant un clàssic’. Un director aconsegueix reunir
a diferents actors i actrius
i a un superequip tècnic
per fer una versió del gran
clàssic: “El malalt imaginari” de Molière, ho té tot
planejat, primer tocarà la
gran lectura, després els
assajos per acabar amb
una gran funció estel·lar.
Res pot anar malament, o

Cartell de l’obra

sí? Interpretada pel Grup
dels Cracks de la Crisi.
Pel que fa a la segona
funció prevista a les 20:30h,
serà el torn del Joves de
la Crisi, amb l’obra Gàbia
d’Orats. L’obra és un recull de diferents textos i

escenes treballats durant
el curs, des del punt de vista d’una sala de descans.
Amb textos de Marta Buchaca, Jordi Galcerán, T de
Teatre, Shakeaspeare entre altres. Interpretada pel
grup dels joves de la Crisi.

El proper 1 de juliol arriba la 7a
edició de l’Open Night que
s’allargarà en dos jornades

Una edició anterior

El proper divendres 1
de juliol arriba la 7a edició de la festa del comerç
de la part nova de Balaguer, l’Open Night ACB
amb moltes activitats durant la nit i matinada per
amenitzar les compres.
Enguany presenta un
canvi important ja que
passa a ser Open & Day,
celebrant-se la nit del
divendres i el mati del
dissabte, aprofitant que
és mercat a Balaguer i ve
molta gent dels pobles
de la vora. Així doncs les
botigues dissabte al mati
continuaran oferint els
descomptes i ofertes de
la nit anterior.
La festa del comerç
d’estiu encapçala diferents activitats per a petits i grans perquè tots
els públics tinguin cabuda en una nit on les botigues estaran obertes de
les 21 h del vespre fins a
les 3 h de la matinada.
Inflables pels més petits, animacions i música
en viu i diferents barres
on es podrà menjar i beure, ubicades en els diferents carrers als carrers,
Barcelona, Pare Sanahuja, Sant Lluís i al Doctor
Flèming cruïlla amb Passeig.
Una activitat que ja

Una de les novetats
d’aquesta festa del
comerç és que es
celebrarà de nit i a
l’endemà al mati
aprofitant el mercat
està més que establerta
en el calendari d’activitats d’estiu, donant el
tret d’inici a les rebaixes d’estiu i una manera d’incentivar als compradors perquè facin
compres de proximitat,
tot passejant per alguns
carrers de la ciutat, gaudint d’un ambient festiu
i sobretot bones ofertes i
descomptes.
L’Associació de Comerciants 2021 com a
entitat organitzadora i
amb la col·laboració de
la Paeria de Balaguer,
anima a la població de
Balaguer i rodalies que
vinguin a viure aquesta nit on establiments
comercials i d’oci, com
bars i restaurants s’uneixen per fer una gran
festa, aprofitant les temperatures d’estiu que
acompanyen a sortir i
gaudir de la nit, tot passejant i comprant.
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Micromecenatge en l’estudi de l’homo
sapiens Linya, la dona de la Noguera

Cova Gran de Santa Linya

La UAB ha posat en
marxa una nova campanya de microdonacions per
avançar en la recerca de Linya, la dona de la Noguera,
l’homo sapiens que va ser
descoberta per l’equip de
recerca del Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic (CEPAP) a la Cova Gran
de Santa Linya a Les Avella-

nes, l’any 2020.
Per aprofundir en els
estudis sobre Linya, la campanya de microdonacions
ha fixat el cost en 20.000 euros, que es destinaran a treballs que s’han distribuïts
en cinc fases d’estudi. La
primera, els propers mesos
de juny i juliol, és previst
dur a terme els treballs de

camp amb la participació
d’una vintena de persones
especialistes i estudiants.
Entre la segona i la quarta,
l’equip de recerca estudiarà
els materials recuperats durant l’excavació, cosa que li
permetrà elaborar memòries, informes i publicacions
acadèmiques, i també estabilitzarà i restaurarà les
restes arqueològiques, que
seran digitalitzades per al
seu estudi i divulgació. Una
cinquena fase es dedicarà
a realitzar els estudis paleoantropològics de les restes
i la comunicació dels resultats de la recerca en publicacions científiques.
El Departament de Prehistòria i el CEPAP-UAB
duen a terme recerca arqueològica a la Cova Gran
de Santa Linya des de l’any
2002, on han fet importants
descobertes.

Àger estrena una web turística per donar
a conèixer els seus atractius

Captura de pantalla del web Turisme d’Àger

L’Ajuntament d’Àger ha
estrenat recentment una
nova pàgina web turística
amb la qual el consistori
vol donar a conèixer tots els
atractius que té el municipi
i promocionar el turisme

d’Àger durant tot l’any. La
pàgina web, que es pot visitar a turismeager.cat, inclou
totes les activitats d’aventura, culturals i en plena natura que es poden dur a terme
als diferents pobles d’Àger i

la seva rodalia.
Esports d’aventura, per
terra, aigua i aire a Àger,
com és el cas del vol en
parapent, de l’escalada i
les vies ferrades, o de les
diferents activitats en caiac
al Congost de Mont-rebei.
En l’àmbit de la cultura, es
destaca la Col·legiata de
Sant Pere, el nucli històric,
les esglésies, les ermites
i les torres i les diferents
visites guiades que es fan
en aquests espais, així com
els pobles i nuclis urbans
d’Àger.
A més a més, la pàgina
web també ofereix una llista d’allotjaments, bars i restaurants de la zona i recull
les activitats que es duen a
terme al Parc Astronòmic
del Montsec.

L’Exposició “Dues perspectives de
la realitat” a la Sala Capitular
del Monestir de les Avellanes

Cartell de l’exposició

De l’11 de juny al 10
de juliol a la sala capitular del Monestir de
les Avellanes acull l’exposició “Dues perspectives de la realitat” dels
artistes Josep Aguilar i
Mariano Unzeta. “Dues
perspectives de la realitat” és una mostra dels
dos artistes on volen
mostrar dos estils diferents de creació artística
i de representació de la
natura i la quotidianitat.
Aguilar mostra el món
amb un art d’expressió
més primària, i Unzeta
l’interpreta amb la finesa
de l’aquarel·la.
Josep Aguilar, és un
autodidacta i sempre ha
tingut la inquietud de
dibuixar i pintar. En les
seves creacions però, es
considera més un constructor que un pintor
o dibuixant. Les seves
obres estan basades en
pintura a l’oli, sobre les
quals hi fa representa-

Una mostra de dos
artistes amb tècniques
i formes d’expressió
ben diferents
cions
tridimensionals
emprant elements de la
natura reaprofitada, com
pedres del riu Noguera
Pallaresa, fustes i branques d’arbre, taps de
suro, filferros, etc...
Mariano Unzeta és
aquarel·lista, tot i que
no ha sigut la seva professió, s’ha format en
acadèmies i escoles
d’art. La llum, la transparència i la lleugeresa
són pel Mariano unes de
les virtuts de l’aquarel·
la. Les obres que mostra
evoquen estances, paisatges o senzillament
objectes quotidians que
ens envolten i petites
imatges que deixen empremta en el nostre dia a
dia.
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Ja estan obertes la majoria de les
piscines de la comarca de la Noguera

Piscines del Secà

Les piscines municipals donen la benvinguda
a l’estiu, obrint la temporada de bany. Enguany tot
i la calor intensa que s’està
patint des del mes de maig,
les piscines encetaran la
temporada, com sempre
pels volts de Sant Joan i
enguany tancaran més aviat, la primera setmana de
setembre ja que està previst
que el curs escolar comenci
abans.
Desprès de dos estius

Balaguer
----------------------------------Balaguer compta amb
dos instal·lacions. En primer lloc la piscina del poliesportiu, que disposa de
dos vasos de bany, un de
25x12,5 m i el segon en
forma circular per als més
petits. L’obertura serà el 19
de juny fins al 28 d’agost,
per poder preparar altre
cop la temporada de piscina
coberta.
La segona piscina, la
trobarem al barri del Secà,
amb un gran zona verda i
tres vasos de bany amb diferents formes que permeten
una millor distribució dels
banyistes, a més una de les
piscines disposa d’una zona
amb sortidors d’aigua. La

amb pandèmia, en que els
ajuntaments van haver de
prendre fortes mesures per
poder continuar donant
aquest servei, però de manera que fos un espai segur
pels usuaris. Es van deixar
de fer activitats alternatives
al bany i també es van fer
horaris d’entrada per limitar
l’accés, això com també es
va haver de restringir l’entrada en moltes piscines,
només pels empadronats.
De nou, aquest estiu,

piscina està oberta del 19
de juny al 4 de setembre.
Enguany les piscines es
mantindran les tres franges
horàries per intentar evitar
aglomeracions. Els matins
estan obertes de dilluns a
divendres d’11 fins a 2/4 de 2
del migdia, i estaran obertes
només pels participants als
casals de lleure i esportius.
El segon torn serà de les
13.45 a les 17.15 h. El tercer
torn serà des de les 17.30
a les 20.30 h. En cada torn
es desinfectarà la zona. Els
dissabtes diumenges i festius, en no haver-hi casals
ni campus, s’han disposat
únicament dos torns. Un
primer des de 2/4 de 12 del
migdia a les 5 de la tarda i
un segon des de 1/4 de 6
a 2/4 de 9 del vespre. Els

la majoria de poblacions
amb piscina, ofereixen la
possibilitat de fer cursets de
natació, per infants i també
per adults, així com també
altres classes com aiguagim, un esport aquàtic que
des de fa anys, està molt
de moda. També ofereixen
estades infantils on moltes
de les activitats previstes es
fan a les piscines. Els bars
de les instal·lacions d’algunes poblacions també aprofiten aquests mesos per fer
festes temàtiques. Totes
aquestes activitats consultar-les als ajuntaments o a
les mateixes instal·lacions.
Per altra banda, des de
l’Oficina Jove del Consell
Comarcal es mantindrà, un
any més, el Circuit Fitness,
una activitat esportiva aquàtica oberta a tothom que es
durà a terme en cadascuna
de les piscines participants
en el projecte un cop durant l’estiu, per promoure
l’activitat física a l’aigua,
una modalitat per edats
variades.

mesos d’agost i setembre
els equipaments tancaran
a les 8 del vespre.
Les entrades i tiquets
es podran obtenir a les
mateixes piscines i podran
ser pagats amb targeta.
Els abonaments només es
tramitaran online. L’entrada general val 3,5 € (pels
nascuts a partir del 2017
gratuït). El tiquet de 10
entrades val 27€ i els abonaments, l’individual 62,30
€, l’individual pels nascuts
entre el 2004 i el 2009 i
majors de 65 anys val 53€.
L’abonament familiar doble
(dos membres), val 105,70€,
familiar complet: 150’35€ (3
o més membres d’una unitat familiar que convisquin
a la mateixa residència).

Térmens

-----------------------------------------------------------------------Disposa de 2.500m2 d’instal·lacions, amb tres
vasos, zona de gespa, arbres, para-sols i hamaques.
Obertes del 17 de juny a l’11 de setembre. Horari
és d’11.30 a 20.30 h. Servei de bar amb terrassa,
socorrista, classes d’aiguagim i cursos de natació
per adults. L’abonament val 33€ (3 anys complerts
abans del dia d’obertura de piscines), pels jubilats
21€. L’abonament de temporada per no residents val
50,50 €. L’abonament de 15 entrades surt per 22€
pels residents i 150€ pels no residents. Les famílies
nombroses i monoparentals, descompte del 30% en
l’abonament de cada membre. Les entrades d’un
dia valen 6 €, pels residents, 2,20€ pels jubilats, 12€
pels no residents i 4€ pels jubilats no residents.

Piscines de Térmens

Àger
---------------------------------------------------------------Àger compta amb una piscina per a adults i una
per a nens. La previsió d’obertura és pel 23 de juny
fins a l’11 de setembre. L’horari és de 11.00 a 20.00
h. Servei de bar amb foodtruck, socorrista, cursos
de natació i casal d’estiu. La compra d’entrades i
abonaments es fan online. Disponibles abonaments
mensuals infantils (15€) i adults (30€), de temporada
infantil (25€) i adult (50€) i familiars de temporada
(100€). Preu entrada infantil 2€ (de 4 a 14 anys) i
adult 3€ (de 15 a 65 anys). Jubilats entrada gratuïta.

Algerri
---------------------------------------------------------------Algerri obrirà les piscines dissabte dia 18 de juny
i les tancarà el 4 de setembre. Amb més de 2.000
m2 d’extensió per a zona de bany i sol, compta amb
dos vasos, amb horari des de les 11 del matí fins a
les 20 h del vespre. Compten amb socorrista, durant
tota la temporada. La venda d’abonaments serà a
les oficines municipals i la venda d’entrades a les
mateixes piscines.
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dels locals val 35€. Els menors
de 4 anys, tenen entrada gratuïta. Les entrades, abonament
o carnets, es poden comprar
a l’ajuntament o al mateix
recinte.

Castelló de Farfanya

Piscines d’Os de Balaguer

Os de Balaguer
-----------------------------------

Amb unes grans instal·
lacions, 4.600 m2 de zona de
bany i sol, amb quatre vasos
de bany, dos de grans, un
mitjà i un de petit d’aigua
cristal·lina. Més de 1.600 m2
de gespa. Socorrista.
El complex municipal
ofereix servei de bar i terrassa, i una gran zona dedicada
als jocs infantils, així com
una àmplia zona d’aparcament.
Obriran del 23 de juny al
10 de setembre, amb horari
d’11h a 20h. Consultar preus
al: 973 43 80 04 o enviant un
email: ajuntament@osbalaguer.cat

Vallfogona de Balaguer
-----------------------------------

Vallfogona compta amb
unes instal·lacions pel bany
i per prendre el sol, alhora
que també pel joc. Amb 4
vasos de bany, 1 de gran, 2
de tamany mig i una petita
per a nadons. Amb servei
de socorrista i bar. Cada any
amb l’arribada de l’estiu, des
de l’ajuntament preparen
diferents activitats culturals,
esportives i lúdiques, així com
curset, que podreu consultar
al web de l’ajuntament.
Obertes del 18 de juny al 4
de setembre, tots els dies de la
setmana d’11h a les 20h. L’entrada general val 3€ pels locals,
5€ pels forasters. L’abonament

--------------------------------------Amb 1.500 m2 d’instal·
lacions dedicades a les piscines, amb 2 vasos de bany,
un olímpic i una mitjana,
amb un sistema d’electròlisi
salina. Zona ajardinada i
molt ombradiu. Ofereixen
servei de bar, socorrista i
durant l’estiu fan cursets
de natació. Les piscines
romandran obertes des
del 18 de juny fins al 4 de
setembre, l’horari des de
l’obertura serà de 12 a 20 h.
Els preus dels abonaments pels majors de 7
anys (Nascuts/des fins al
31/12/2014): 30 € i pels que
tenen de 4 a 7 anys( Nascuts/des entre l’01/01/2015
i 31/12/2018): 18 €. Jubilats/
Minusvàlua: 25 €. L’ entrada
general pels majors de 7
anys (Nascuts/des fins al
31/12/2014): 4,5 €. De 4 a
7 anys (Nascuts/des entre
l’01/01/2015 i 31/12/2018): 2
€. Jubilats/Minusvàlua: 3 €

Camarasa
-----------------------------------------------------------------

Camarasa té uns 1.800m2 d’instal·lacions, amb
dos vasos de bany, un gran i un petit. Obren del 24
de juny a l’11 de setembre, d’11 h a les 20h. Ofereixen
servei de socorrista i bar, jocs d’aigua i casal d’estiu.
Entrades: menors de 8 anys gratuït, de 8 a 13 anys 3€,
a partir de 14 anys 5€, jubilats 3€, Carnet Jove 4,25€,
persones amb discapacitat 2€, família nombrosa 30%
de la quota. Abonaments per empadronats o amb
immoble al municipi: Menors de 8 anys gratuït, de
8 a 13 anys 21€, a partir de 14 anys 30€, jubilats 21€,
Carnet Jove 25,50€ i persones amb discapacitat 15€.
Consultar a l’ajuntament per altres tarifes.

Les Avellanes, Vilanova de la Sal, Tartareu
i Santa Linya
-----------------------------------------------------------------

Enguany el municipi estrenarà piscina a Les Avellanes. Les altres tres poblacions, Vilanova de la Sal,
Tartareu i Santa Linya, ja comptaven amb una piscina
de sal, envoltada per una zona de gespa. En les quatre
poblacions, les piscines estaran obertes des del 18 de
juny i fins al proper 4 de setembre, i l’horari és de 12
a 20 h. Tenen servei de bar i vigilància.
El preu de l’entrada general és de 3 € i l’abonament de temporada 35 €, per als quatre pobles.

Menàrguens
-----------------------------------------------------------------

Menàrguens compta amb tres piscines (petita,
mitjana i gran) amb 300 m2 de làmina d’aigua i 200
m2 de gespa amb moltes ombres. El període de bany
serà del 24 de juny al 4 de setembre, tots els dies
de 12 a 20 h. Dotades de servei de bar, socorrista i
cursets durant l’estiu encara per concretar.

Montgai i Butsènit
-----------------------------------------------------------------

Les piscines de Montgai i Butsènit compten amb
instal·lacions amb dos vasos de bany cadascuna, una
de gran i una de petita.
L’obertura del 24 de juny i el tancament el proper
4 de setembre amb horari de 12 a 20 h. Ambdós disposen de servei de socorrista, bar, cursets a concretar,
actuacions i activitats. Els abonaments i entrades
serveixen pels dos pobles. De 6 a 18 i més 65 anys
el preu de l’abonament es de 30,00€. De temporada
40,00€, entrada per dia 3,00€ i l’abonament 15 dies
consecutius 20,00€.
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EXTRA PISCINES

La Sentiu de Sió
-----------------------------------

Les piscines de la Sentiu
estaran obertes del 18 de
juny al 4 de setembre. Les
instal·lacions de la Sentiu,
tenen en total 2.000 m 2 ,
compten amb una àmplia
zona de gespa, una piscina
gran d’aigua salada i una
altra piscina per a petits.
Els cursets de natació es
faran del 27 de juny al 29
de juliol, i cal inscriure’s a
l’ajuntament. Les entrades
i abonaments es poden
adquirir al mateix recinte o
bé a l’Ajuntament. El preu

d’entrada general és de 4
euros. Els abonaments són
35 euros i 25 euros per a famílies nombroses, jubilats
i discapacitats amb grau
igual o superior al 33%. Els
menors de 5 anys tenen
entrada gratuïta.

Cubells
-----------------------------------

La població de Cu bells va renovar les seves
instal·lacions l’estiu passat.
Compta amb un espai de
bany de 1.000m2 aproximadament, amb dos vasos de

bany, un de gran i un més
petit per als menuts. Amb
zona d’ombra. Tenen servei
socorrista, bar i cursets.
Les entrades i abonaments s’adquireixen a les
mateixes piscines i els abonaments també es poden
comprar a l’ajuntament.
Preu per entrada infantil 2
e (de 3 a 14 anys), adult 3
e (a partir de 15 anys), abonament infantil 25 e i adult
40 e.
L’obertura de les piscines, és del 23 de juny a l’11
de setembre amb horari de
les 11.30 h a 20.30 h tots els
dies, tancant de 14 a 15 h
per necessitats dels servei.

Bellcaire

Piscines municipals de Cubells

--------------------------------------Les piscines de Bellcaire
estaran obertes del 19 de
juny i fins l’11 de setembre.
Horari de bany, és d’11 a 21
h. Compta amb unes instal·
lacions de 4.200 m2, amb 4
vasos de bany. Tenen servei
de bar i socorrista. Els preus
i les activitats, es poden
consultar al facebook de
Bellcaire Informació o també al web de l’ajuntament.

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Moixons

S’ajoquen a les branques quan la nit,
s’atansa requisant la poca llum.
Alguns dormen al ras, alguns a dins
del niu mateix on llestos s’aixopluguen
les fredes nits d’hivern i maltempsades.
Em quedo quiet i mut sota de l’arbre,
mirant de traduir del seu diàleg,
algun mot solitari llarg o curt,
que casi amb batibull i guirigall.
Algun remot esbós del seu llenguatge,
aquella llibertat tan singular,
que no hem sabut guanyar cap de nosaltres.
Volar deu ser també parlar amb l’espai,
creuar somnis alats mirant alhora
les coses dels humans i les de dalt.
De baix estant, ens falta perspectiva.
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L’Arxiu de la Noguera ha celebrat la
Setmana Internacional dels Arxius
A incis del mes de juny
s’ha celebrat la Setmana
Internacional dels Axius
i l’Arxiu de la Noguera ha
acollit dos actes. Per una
banda la donació per part
de la família de Miquel
Peguera Palací de documents d’aquest durant el
període de la Guerra Civil i
una Mostra de documents
de l’Arxiu Comarcal de la
Noguera: “La memòria de
Tragó de Noguera: 60 anys
de la seva desaparició”

Arxiu de la Noguera

El balaguerí Toni Rodés presenta el llibre
“La Noa i el Jan i el tresor particular”

Llibre “La Noa i el Jan i el tresor particular”

El passat 19 de juny,
en el marc dels Encontats
es va presentar el conte
“La Noa i el Jan i el tresor

particular”, del balaguerí Toni Rodés, amb les il·
lustracions de Roser Niqui.
Ambdós creadors van

tenir als seus fills hospitalitzats a la Unitat de prematurs de l’Arnau de Vilanova
i van quedar molt satisfets
per les atencions,
així
doncs van creure oportú
que els beneficis de l’obra
és destinin a la unitat de
prematurs d’aquest mateix
hospital, per fer visible la
feina de la unitat i ajudar
per tal que puguin comptar
amb més recursos.
Aquest és el debut deRodés en el món de la literatura infantil, ja que anteriorment ha publicat les
obres: Glops de vida, L’espero mentre la imagino i
L’ocult rostre de la felicitat.

La Càtedra d’Estudis Medievals
de la Noguera arriba enguany a
la seva 25a edició
La propera Càtedra
d’Estudis
Medievals
Comtat d’Urgell tindrà
lloc els dies 11, 12 i 13
de juliol a la sala d’actes
del Consell Comarcal de
la Noguera. La temàtica
d’aquesta 25a edició és
“La història medieval i
nosaltres”, sota la qual
es reflexionarà sobre
quina Edat Mitjana ens
acompanya en la recerca
i la divulgació actuals.
Com cada any, professorat
universitari
molt especialitzat en el
tema participaran com
a ponents de la Càtedra,
provinents de les universitats de Lleida, Barcelona, Autònoma de Barcelona, Navarra, València,
Comillas, Castella, Múrcia i Saragossa, i també
d’universitats internaci-

Acte de presentació

onals com les de Yale,
Milà, Lisboa i Perpinyà.
En les taules rodones,
es debatrà sobre l’Edat
mitjana a l’educació primària i secundària, al
patrimoni que ens envolta i com a espai lúdic
imaginari.
A més de les ponències i els debats, es farà
una sortida de treball de
camp per visitar el monestir de Santa Maria de
Vallverd i Tragó de Noguera, al municipi d’Os
de Balaguer.
Organitzat pel Consell Comarcal de la Noguera, l’Arxiu Comarcal
de la Noguera, la Universitat de Lleida, amb
la col·laboració de la
Diputació de Lleida i de
l’Ajuntament de Balaguer.
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ESPORTS

Festival fi de temporada de l’Escola
Municipal de Gimnàstica Rítmica
El passat 12 de juny,
el Teatre Municipal va ser
l’escenari de la festa de fi
de curs del club i l’Escola
Municipal de Gimnàstica
Rítmica de Balaguer, amb
dos representacions de les
220 gimnastes i dancers que
van representar una adaptació del musical del Moulin
Rouge. Una demostració de
la feina feta al llarg del curs,
així com la presentació d’un
nou grup a l’escola de sèniors i una batucada en directe dels Bandelpal.

Festival fi de curs

Alba Capell del Runner’s Balaguer campiona
de Catalunya dels 1000m categoria Sub10

Alba Capell del Runner’s Balaguer

L’atleta del Runner’s
Balaguer, Alba Capell s’ha
proclamat campiona de
Catalunya en la distància

de 1.000 metres en categoria Sub10. Aquest passat dissabte 18 de juny a
la població de Castellar

del Vallès es va celebrar el
Campionat de Catalunya
d’atletisme de promoció.
Alba Capell que va córrer els 1.000 metres va guanyar la prova amb un magnífic temps de 3’31”. Aila
Sans del Badalona i Nisrin
Mossaori del Lloret van
completar el podi d’aquesta categoria.
Aquest any l’Alba ha fet
molt bona temporada, imposant-se també al circuit
de cros de Lleida, al prestigiós cros de Granollers, a
la lliga catalana de trail i al
torneig memorial Natàlia
Amiel que es fa en pista
coberta.

El Centre Històric acollirà la
Cursa del Foc i la nit del comerç
el proper 25 de juny
El proper dissabte 25
de juny, Balaguer celebrarà la 9a edició de la Cursa
del Foc, juntament amb la
nit del comerç del Centre
Històric.
La cursa amb un únic
circuit de 5km, per caminar i recórrer les principals artèries vials del
casc antic, que s’haurà
de cobrir amb un màxim
de 45 minuts.
Com en les edicions
anteriors, la cursa del foc,
es fa coincidir amb al nit
del comerç del Centre
Històric que de forma
conjunta organitzarà una
vetllada per gaudir de
l’esport i les compres en
aquesta part de la ciutat.
Els atletes podran
agafar 4 obsequis de l’Associació de comerciants
que es distribuiran al llarg
de la prova i que s’empor-

taran aquells atletes que
els vulguin agafar i arribar a creuar la meta amb
l’obsequi carregat.
Més de 30 establiments d’aquesta zona, ha
organitzat diferents activitats per gaudir d’una
gran vetllada. Els Diables
de Balaguer seran els
encarregats de portar la
percussió i un castell de
focs. La Plaça del Pou i
Sant Jaume acolliran inflables pels més petits. El
Club Gimnàstica Rítmica
oferirà un espectacle, que
amenitzarà la nit, juntament amb un teatre itinerant a càrrec de la Companyia La Cremallera. Una
gran oferta gastronòmica
i música amb DJ’s en directe, així com desfilades
de models. Una nit on el
Centre Històric enceta les
activitats d’estiu.

Una edició anterior de la Cursa del Foc
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El VII Raid Noguera “Mont-roig” va
acollir un bon nombre de participants
El 16 d’octubre organitzaran el VIII Raid de la
Noguera, en el Montsec d’Ares com a escenari
El passat diumenge 12
de juny, es va celebrar el VII
Raid Noguera “Mont-roig”
amb una gran acollida de
participants, vinguts majo-

Un moment de la prova

ritàriament de fora de les
comarques lleidatanes. La
prova estava organitzada
pel Centre de Promoció
d’Activitats de Muntanya

(CPAM) i la col· laboració
de l’àrea d’Esports de la Paeria de Balaguer.
Aquest, ha estat el segon raid dins el calendari
de la 18a Copa Catalana de Raids d’Esports de
Muntanya organitzada per
la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
(FEEC). Amb sortida i arribada a Balaguer, també ha
transitat pels municipis de
Camarasa i Sant Llorenç de
Montgai, Vilanova de la Sal
i Gerb.
L’organització va decidir
començar el raid a les 4h de
la matinada, per minimitzar
els efectes de les altes temperatures i la llarga diurada
d’alguna d eles categories.
Tot i l’esforç de la prova, els
participants i organització
van estar molt satisfets.

Representació del CEN Balaguer
al Campionat de Catalunya
13 nedadors alevins
del Club Esportiu Natació Balaguer han estat
classificats per participar al Campionat de
Catalunya que s’ha dut a
terme des del passat dissabte fins aquest dilluns
a les instal·lacions del
CN Reus Ploms.
L’equip Aleví format

per en Joel Farré, Arnau
Montpeat, Huc Ramonet, Martí Nosas, Pau
Roca, Genís Trepat, Clàudia Bravo, Aina Guiu,
Berta Sanmartín, Berta
Pijuan, Maya Ilaria, Ares
Martínez i Arnau Rojo.
Entre tots nedaran 27
proves individuals i 6 relleus.

Equip aleví del CEN Balaguer

14 >>

BREUS

Anuncis breus classificats
TREBALL

--------------------------------------ES BUSCA cambrer/a
per treballar al migdia
a un restaurant de Fontllonga (La Noguera).
Entre setmana i caps
de setmana (temporada
d’estiu) i caps de setmana (durant l’any). Si
s’escau, la persona interessada pot optar només
a l’oferta d’estiu. No es
requereix experiència,
però sí ganes d’aprendre i treballar. Contacte:
627462808.
--------------------------------------SE OFRECE chica aplicada y trabajadora para
cuidar a personas mayores o también hacer
tareas en el hogar. Razón
teléfono: 695103121.
---------------------------------------

PROFESSORA nativa
d’anglès dona classes de
conversa. Possibilitat de
fer classes particulars o
en grups reduïts. Demana la teva hora! Interessats trucar al: 650422582.
--------------------------------------MESTRA TITULADA
s’ofereix per fer de cangur i/o repassos escolars durant els mesos
d’estiu. Raó: 603772206
(Clàudia).
--------------------------------------SE OFRECE chico con
experiencia de soldador.
También apto para otros
trabajos (granjas, construcción, restauración...).
Contactar al teléfono:
643465707. Disponibilidad y con ganas de trabajar.
---------------------------------------

IMMOBLES

--------------------------------------A PAÏSOS CATALANS,
es ven pis nou, 3 habitacions, gran terrassa.
Interessats trucar al:
629725009.
--------------------------------------ES TRASPASSA a Balaguer cafeteria-restaurant
en ple funcionament.
Totalment equipat. Ingressos demostrables.
Traspàs per canvi de residència. Raó telèfon:
679481931.
--------------------------------------TRASPÀS, botiga de
roba infantil a Balaguer,
per no poder atendre.
Està totalment equipada
i en ple funcionament.
Demanar informació del
traspàs: 973450555.
---------------------------------------

BUSCO pàrking pels voltants del carrer Bellcaire
de Balaguer. Raó telèfon:
667476172.
--------------------------------------LLOGUER LOCAL comercial al carrer Girona 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, amb 2 habitacions. Raó telèfon:
629725009.
--------------------------------------ALQUILER VACACIONAL en Salou y Cambrils,
con piscina, cerca de la
playa. Mínimo siete noches. Razón: 603035238609369537 (Susana).
---------------------------------------

A PAÏSOS CATALANS
es ven local per oficina.
Raó: 629725009.
--------------------------------------VARIS
--------------------------------------COMPRO monedes, bitllets, segells, joguines,
rellotges de totes les marques, àlbums de cromos,
postals, fotos antigues,
còmics, llibres antics, programes de cine, plomes
estilogràfiques, nines
Nancy, escalextric, coberteries de plata, joies d’or.
Raó: 676803205.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Farmàcies

Telèfons útils
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
--------------------------------------------------------------------------

ÀGER
F. JOSA

973455286

------------------------------------------------------------------ALGERRI
GÁLLEGO-REÑÉ

973426189

------------------------------------------------------------------BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10
F. DOLSET- Sant Crist, 11
F. MARCH- C. Barcelona, 10
F. SALA- Pl. Mercadal, 38

973450214
973445384
973445280
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

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

Horari de trens
SORTIDES
BALAGUER
06.58 (1)
08.15 (4)
08.18 (5)
10.08 (1)
11.15 (2)
12.08 (7)
14.07 (7)
14.08 (2)
16.22 (8)
16.23 (7)
16.37 (4)
17.58 (5)
18.08 (4)
19.17 (8)
20.03 (4)
20.07 (8)
20.28 (7)
20.53 (3)
21.43 (7)
22.02 (2)
22.53 (6)

ARRIBADES
LLEIDA
07.24
08.41
08.44
10.34
11.41
12.34
14.33
14.34
16.48
16.49
17.03
18.24
18.34
19.43
20.29
20.33
20.54
21.19
22.09
22.28
23.19

BALAGUER
05.40 (4)
08.15 (1)
11.15 (2)
15.31 (7)
17.31 (8)
17.56 (3)
19.51 (6)

LA POBLA
07.00
09.22
12.22
16.38
18.38
19.03
20.58

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.

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

973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 16 de juny a les 8 de la tarda del 23 de juny
SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 23 de juny a les 8 de la tarda del 30 de juliol
MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 30 de juny a les 8 de la tarda del 7 de juliol
ALDAVÓ

SORTIDES
LLEIDA
05.14 (4)
06.20 (1)
07.47 (4)
08.50 (7)
09.05 (2)
10.47 (2)
11.10 (7)
13.30 (1)
15.05 (7)
15.30 (2)
17.05 (5)
17.30 (4)
18.44 (8)
19.05 (7)
19.25 (4)
21.05 (7)
21.30 (2)

ARRIBADES
BALAGUER
05.40
06.46
08.15
09.16
09.31
11.15
11.36
13.56
15.31
15.56
17.31
17.56
19.10
19.31
19.51
21.31
21.56

LA POBLA
07.08 (4)
10.08 (2)
13.00 (7)
15.15 (8)
15.30 (4)
19.00 (8)
19.21 (7)
19.46 (3)
21.46 (6)

BALAGUER
08.15
11.15
14.07
16.22
16.37
20.07
20.28
20.53
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.

Horari d’autobusos
SORT.
DESTINACIÓ
06.10
BARCELONA
07.55
“
19.40
“
19.55
“
20.25
“
06.10
TÀRREGA
06.50
“
07.50
“
12.00
“
14.00
“
19.30
“
06.30
LLEIDA
07.15
“
07.40
“
07.45
“
07.48
“
07.55
“
08.00
“
09.10
“
09.15
”
09.53
”
10.45
“
10.50
“
12.00
“
13.15
“
14.55
“
15.15
“
15.18
“
15.23
“
17.30
“
17.53
“
18.00
“
18.50
“
19.15
“
09.20
SEU D’URGELL
16.50
“
13.35
SOLSONA
16.35
“
09.20
PONTS
13.35
“
16.35
“
16.50
“
19.10		 “
13.17
AGRAMUNT
19.17
“

CALENDARI
dl. a ds.
diari
dg.
dg.
dl. a ds.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a db.
dl. a db.
dl. a db.
dm./dc./dv.
dl./dj./dv.
dl. a db.
dl. a dv.
dissabtes
diumenges
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv.
dl. a dv. + dg.
diumenge
dissabte
dis. + dmge
dl. a dv.
diari
diari
dl., dm., dj., dv.
divendres
diari
dl. a dv.
divendres
diari
dl. a dv.
dl. a ds.
dl. a dv.

SORT.
14.20
19.10
20.40
06.30
07.20
14.00
14.20
14.25
19.10
20.40
08.25
12.45
14.45
12.00

DESTINACIÓ
ESTERRI D’ÀNEU
“
“
ÀGER
“
“
“
“
“
“
ALMENAR
“
“
ALBESA

CALENDARI
dl. a dv.
dissabte
dl. a dv.+dg.
dl. a dv.
dissabte
dissabte
dl. a dv.
dl. a dv.
dissabte
dl. a dv. + dg
dl. a dv. feiners
dissabtes
dl. a dv. feiners
dsbt. mercat

SORT.
06.45
07.15
08.00
08.05
08.45
08.50
09.10
09.15
10.00
10.05
11.10
11.15
12.30
12.35
13.00
13.40
13.45
14.10
14.15
15.15
16.00
16.15
18.30
18.35
20.00
20.05
20.15
20.20

LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
dissabte i diumenge
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
diari
diari
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
divendres
diari
de dilluns a dissabte
de dilluns a dissabte
de dilluns a divendres + diumenge
de dilluns a divendres + diumenge
de dilluns a divendres
de dilluns a divendres

** Els horaris de bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al
web: www.alsa.es . Actualitzat el 16/03/2022.

16 >>

