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Sumari
En Portada

La Transsegre

-------------------------------------------------------------------------------Els dies 8, 9 i 10 de juliol es celebrarà la Transsegre Balaguer, que enguany arriba a la seva 36a
edició, una festa que inaugura la temporada de les
festes d’estiu de Ponent. La Paeria de Balaguer i
l’Associació L’Almirals Cup Light’s van presentar fa
uns dies el programa complet de la festa, la primera després de la pandèmia de la COVID-19.
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>>BALAGUER
# Es torna a celebrar la Transsegre els propers dies 8, 9 i 10 de juliol
El tram d’embarcacions entre Camarasa i Sant Llorenç s’avança i es
farà a partir de les 11.30 del matí
# Fi de la campanya comercial “Compra i descobreix Catalunya”
Balaguer ha participat un any més en aquesta campanya
#Balaguer presenta les activitats pels vespres i nits del mes de juliol i agost
Un estiu més, l’àrea de Joventut i l’àrea d’Esports de la Paeria de Balaguer han organitzat diferents activitats d’oci per a joves i no tan joves de la ciutat durant els mesos de juliol i agost
# Un estiu ple d’activitats variades per als més menuts i joves en les seves vacances d’estiu
Ja ha començat a Balaguer les estades d’estiu, en que la Paeria de Balaguer garanteix activitats variades
durant el període d’estiu de les vacances escolars adreçades a infants dels 6 mesos fins als 16 anys
# Gran participació en la festa del Comerç del Centre Històric
Una festa que va acollir diferents activitats, on els comerços oferien
grans descomptes i ofertes durant la nit
# Balaguer va celebrar la 7a edició de l’Open Night el divendres 1 de juliol
Enguany com a novetat, els descomptes i ofertes que oferien els comerços, s’allargaven fins el dissabte al mati
>>COMARCA
# El Monestir de les Avellanes recupera les Jornades d’Història després de dos anys d’aturada
Com cada any, les Jornades inclouen activitats culturals de divulgació científica, com la 9a edició del Sopar
Medieval en la qual es fa una proposa molt diferent fins ara, amb el títol “Més enllà de les taules medievals”
# Comença el Cicle de Música sota les Estrelles al Parc Astronòmic del Montsec
Donat l’èxit obtingut a les últimes edicions, enguany s’ha ampliat el cicle a cinc concerts
# Àger arranja el camí que dona accés al Coll d’Ares per seguretat
El camí de Coll d’Ares i el camí de Sant Alís, són l’accés a l’espai des
d’on les persones que practiquen el parapent inicien el vol
# Oberta la convocatòria d’ajuts al lloguer per a majors de 36 anys
Les subvencions tenen l’objectiu de facilitar l’accés i/o la permanència a l’habitatge a sectors de població en risc d’exclusió social
>>ESPORTS
# Dos medalles pel CEN Balaguer al Campionat de Catalunya Aleví a Reus
En Martí Nosas es va proclamar Campió de Catalunya en la prova de 100 braça, medalla de bronze en els
200 estils i 4t en els 200 lliures
# La Nit de l’Esport, la festa pel reconeixement dels esportistes i clubs de la ciutat
Com a novetat d’enguany, es va fer entrega del Premi d’Honor Esport 2022 a Quico Pla
# El CEN va aconseguir dos medalles al Campionat Open Master
Lluís Pijuan un cop més, va proclamar-se campió de Catalunya en
els 400 lliures en categoria +50
# Antoni Carreño continua primer del rànquing espanyol
Es va proclamar subcampió d’Espanya a Manacor
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Balaguer es prepara per tornar a celebrar
la Transsegre els dies 8, 9 i 10 de juliol

Fi de la campanya comercial
“Compra i descobreix Catalunya”
on hi participa Balaguer

El tram d’embarcacions
del dissabte entre
Camarasa i Sant Llorenç
s’avança a les 11.30 h
del matí

Transsegre

Els dies 8, 9 i 10 de juliol es celebrarà la Transsegre Balaguer, que enguany arriba a la seva 36a
edició, una festa que inaugura la temporada de les
festes d’estiu de Ponent.
La Paeria de Balaguer i
l’Associació
L’Almirals
Cup Light’s van presentar
fa uns dies el programa
complet de la festa, la primera després de la pandèmia de la COVID-19.
El divendres a la tarda serà el torn de la Petita Transsegre a partir de
les 18 h. Com a novetat,
aquesta edició presenta un canvi d’horari en el
primer tram de la baixada. El recorregut del dissabte 9 de juliol, entre el
Pont de Camarasa i Sant
Llorenç de Montgai, està
previst a les 11.30 h del
matí. Segons l’organitza-

Transsegre

ció, aquest canvi permetrà
agilitzar el procés de verificació d’embarcacions
que per primera vegada es
farà directament a Camarasa. D’aquesta manera,
els participants podran
iniciar el descens després
de rebre la validació per
part de la comissió organitzadora. Tant la sortida
com l’arribada de la primera jornada comptaran
amb la participació del
SR. POSTU (@postureiglleida).
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 seguint
les recomanacions del comitè de seguretat.
Pel que fa a la festa
de la Transsegre musical,

comptarà amb una proposta musical molt diversa, apostant per artistes
del context català. La nit
del divendres 8 de juliol, el
Parc de la Transsegre de
Balaguer acollirà un espectacle de dansa a càrrec
de l’escola Idansa i a continuació les actuacions de
dj’s de música comercial,
electrònica i techno, Dj
Jordi Laro, Dj Jordi Roca,
Dj Gnix i NML$$. El dissabte, el grup Los duendes Garrapateros i el Dj
Javi Rumí amenitzaran
l’arribada d’embarcacions
a Sant Llorenç de Montgai. A les 22.30 h hi haurà
l’actuació del grup local
Hao Band i a partir de les
12 de la nit, els grups Elèctrica Dharma, 31fam i Koers encapçalaran el cartell
de la nit del dissabte i el
Dj Marsal Ventura marcarà el final de la jornada.
El diumenge a les 14
h hi haurà l’entrega de
premis i a continuació la
mascletà Fi de Festa.
Un esdeveniment de
referència, que des dels
seus inicis, any rere any,
ha anat incrementant
tant les xifres de participació com la repercussió
als mitjans de comunicació. Si la primera edició,
l’any 1985, va significar un
anècdota entre una colla
d’amics; en les últimes
edicions, la aquesta festa,
ha congregat més de 6.000
assistents, 230 embarcacions i 1.770 tripulants d’arreu de Catalunya.
Les inscripcions es poden fer des del web www.
transsegre.org

Campanya comercial a Balaguer

La ciutat de Balaguer
s’ha sumat un any més
a la campanya “Compra
i descobreix Catalunya”,
que s’ha celebrat aquest
mes de juny, a 33 municipis de tot el país, amb
l’objectiu de donar suport
al petit comerç i promocionar el turisme local i de
proximitat”.
Aquesta ha estat la
12a campanya organitzada per la Xarxa de barris
antics amb projectes. Balaguer és el setè any que
hi ha participat i aquest
any amb una destacada
novetat, que la campanya
s’ha fet extensiva a tota la
ciutat, a diferència dels
altres anys en què estava
centrada només el centre
històric, participant-hi un
total de 165 establiments.
També com a novetat s’ha incorporat unes
butlletes digitals per participar-hi des d’un portal
web. Amb aquesta butlle-

Enguany la campanya
es fa extensiva a tota
la ciutat participant
un total de 165
establiments
ta digital es preveu afavorir la reducció del consum
de paper i augmentar
també la participació de
la gent més jove, tot i que
no s’ha anul·lat la butlleta
en paper per la participació de la gent més gran o
dels que estiguin menys
acostumats en utilitzar
internet.
El sorteig es farà el
dilluns, dia 11 de juliol, a les 13:30 h al Xalet
Montiu. Pel que fa al
lliurament de premis es
farà el dijous, dia 14 de
juliol, a les 20:30 h a la
sala gran del CEI ubicat
al carrer Sant Pere, 1-19
de la ciutat.
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Balaguer presenta les activitats pels
vespres i nits del mes de juliol i agost

Un estiu ple d’activitats variades
per als més menuts i joves en les
seves vacances escolars

Activitats de lleure i oci
per gaudir de les nits
d’estiu durant els mesos
de juliol i agost a
Balaguer
Un estiu més, l’àrea de
Joventut i l’àrea d’Esports
de la Paeria de Balaguer
han organitzat diferents
activitats d’oci per a joves
i no tan joves de la ciutat
durant els mesos de juliol
i agost.
Les activitats previstes
pels vespres i nits, estan
totalment
consolidades
com el Música i Tapes,
els monòlegs, zumba i
aquagym.
Unes activitats que
compten amb una gran
acceptació i participació, i
que estan obertes a tota la
ciutadania amb l’objectiu
que el públic pugui gaudir

Zumba a la plaça del Morter

Monòlegs a la plaça del darrera del Teatre

d’un oci saludable i passar
una bona estona.
Des de l’àrea de Joventut organitzen, un any
més, el cicle de monòlegs,
de la mà de coneguts humoristes, a la plaça del
darrera del teatre municipal i el Música i Tapes, que
enguany, com a novetat,
tindrà lloc els dimarts a
partir de les 21 h a la pla-

ça del Mercadal. Es tracta
de concerts de música en
directe on tots els participants podran degustar
tapes i gaudir de música
d’estils variats, amb grups
de Balaguer i província.
Per altra banda, des
de l’àrea d’Esports, tornen
a organitzar les sessions
de Zumba, esport, ball i
diversió els dimarts a les
20.15 h i a la plaça del
Morter i recuperen l’activitat d’aquagym, que durant
la pandèmia no es va poder fer i que tindrà lloc els
dijous a les piscines del
Secà a les 20.15 h, una manera de gaudir i al mateix
temps practicar exercici
físic.
Les diferents activitats
i els seus horaris es poden
consultar als webs: www.
balaguer.cat, joventut.balaguer.cat i esports.balaguer.cat.

Taller Cota Zero al Castell Formós

Ja ha començat a
Balaguer les estades
d’estiu, en que la Paeria
de Balaguer garanteix
activitats variades durant
el període d’estiu de les
vacances escolars, estan
adreçades a infants des
dels 6 mesos fins als 16
anys.
Les activitats previstes en què podran participar els infants aquest
estiu són el Tecni Camp,
amb 3 modalitats en
funció de les edats dels
infants participants. El
projecte JOVA, adreçat a
joves que vulguin fer un
voluntariat per la ciutat,
de 12 a 15 anys- L’Art Estiu i el Petit Art Estiu, del
27 de juny al 29 de juliol
al casal Lapallavacara i
l’edifici de la biblioteca

municipal
respectivament. El taller Cota Zero,
que es realitzarà novament al Castell Formós.
Es tracta d’un taller adreçat a qualsevol persona
a partir dels 12 anys i
que realitza durant uns
dies una excavació arqueològica de la mà del
Museu de la Noguera.
Les estades infantils, per
a infants de 4 mesos a
3 anys, que aquest any
es faran a la Llar dels
Putxinel·lis.
Per algunes setmanes encara queden places i es poden fer des del
web de la Paeria, balaguer.cat, distribuïdes per
franges d’edats i temàtiques. Les estades es fan
des del 27 de juny al 3 de
setembre.
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Balaguer va celebrar la 7a edició de
l’Open Night el divendres 1 de juliol

Un moment de l’Open Night d’enguany

El passat divendres 1 de
juliol es va celebrar a Balaguer de la mà de l’Associació de Comerciants 2021, la

7a edició de l’Open Night,
una nit on els comerços
de la zona nova de la ciutat
van obrir fins a les tres de

la matinada per oferir diferents activitats i sobretot
molt descomptes i ofertes
en els seus establiments.
A part també es va poder gaudir de música en
directe, inflables pels més
petits, degustacions amb
diferents barres, una batucada dels Bandelpal que
van omplir els carrers de la
ciutat.
Enguany com a novetat,
els descomptes i ofertes
que oferien els comerços,
s’allargaven fins el dissabte
al mati, aprofitant que és
mercat a Balaguer i venen
diferents veïns de la comarca.

Gran participació en la festa del Comerç
del Centre Històric del passat 25 de juny

Festa del Comerç del Centre Històric

El passat 25 de juny es
va celebrar al centre històric de Balaguer, la festa del
comerç d’aquesta zona de
la ciutat, coincidint un any
més amb la Cursa del Foc.
Una festa que va acollir diferents activitats, on
els comerços oferien grans
descomptes i ofertes durant la nit, que van estar
acompanyades de desfilades, actuacions de ball i
música en directe, degustacions de menjar i molt bon
ambient.

Els Comerciants i Veïns del
Centre Històric organitzen una
nova festa dels fanalets el dia 24

Centre Històric de Balaguer

L’Associació de Comerciants i l’Associació
de Veïns del Centre Històric organitzen un any
més la Festa dels Fanalets el proper 24 de juliol.
El diumenge a les 8h
del vespre, a la placeta
de Sant Jaume, es farà
una festa infantil amb
cercavila, hi haurà música en directe, gegants,
coca de Sant Jaume i un
conta-contes que explicarà la llegenda de Sant
Jaume. També es podrà
veure l’actuació dels
Ministrils de Lleida i el
músic i glossador Jordi
Vivas.
Enguany es farà el 1r
Concurs de fanalets. Un
concurs on s’han d’inscriure els participants interessats, màxim fins el
dia 15 de juliol. Els fana-

Enguany es celebrarà
el 1r Concurs de
Fanalets en motiu de
Sant Jaume
lets han de ser casolans i
amb materials reciclats.
Aquests fanalets participants, durant els dies
previs a la festa estaran
exposats a les botigues
del Centre Històric. L’entrega de premis es farà
el mateix dia 24 de juliol,
a les 20 h del vespre. En
els premis es valorarà
l’originalitat, el treball
artístic, la presentació i
el bon gust. Els comerciants del Centre històric
seran els encarregats de
fer l’entrega de premis
d’aquest concurs.
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La Paeria de Balaguer organitza brigades
de treball en benefici de la comunitat

Participants en tasques de manteniment

La Paeria de Balaguer
col·labora amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya aportant
la coordinació i creació de
brigades tot oferint espais
de la ciutat on realitzar tasques en benefici de la comunitat.

El codi penal preveu la
possibilitat de mesures penals alternatives, com ara
els treballs en benefici de
la comunitat, en certes tipologies de delictes on la seva
imposició és molt habitual.
Els treballs en benefici de la
comunitat (TBC) son una al-

ternativa a la presó que afavoreix l’educació i la inserció
social de la persona penada.
Aquestes persones donen el
seu consentiment per complir la pena imposada en forma de mesures alternatives
i es comprometen a seguir
el pla de treball que s’acordi
fins a satisfer el total d’hores
imposades.
Aquest passat mes de
juny la Paeria va signar el pla
de treball amb cinc persones
que treballaran en tasques
bàsiques de manteniment i
neteja de zones d’ús públic
de la ciutat, parcs, jardins i
zones verdes en general. La
Paeria ha contractat un cap
de brigada, que assumirà les
tasques de coordinació i el
seguiment de les persones
que realitzen treballs en benefici de la comunitat.

Exposició de la foto-periodista Pilar
Aymerich a la Paeria fins al 28 d’agost

Pilar Aymerich va ser present en la inauguració

Fins al 28 d’agost a la
sala d’exposicions de la Paeria s’hi podrà visitar l’exposició ‘Pilar Aymerich: Fotografies d’una època, retrats
amb nom propi’, una mostra
coordinada pels balaguerins
Francesc Canosa, i Magda
Gregori. Una retrospectiva
i un homenatge a l’obra i
la figura de Pilar Aymerich,
foto-periodista pionera en
aquest àmbit al nostre país,
i la selecció de fotografies és
feta per la mateixa autora.

El Cor Jove de l’Orfeó Català inicià
el dia 3 de juliol l’onzè cicle Juliol
de Música i Poesia de Balaguer

Cor Jove de l’Orfeó català

El concert inaugural
de l’11è Cicle de Juliol
de Música i Poesia, va
tenir lloc a l’Església de
Sant Domènec, el passat diumenge 3 de juliol, a càrrec del Cor Jove
de l’Orfeó Català. Dirigit
per Esteve Navona i amb
Laia Armengol al piano.
Cal comentar que la segona part del concert fou
dedicada
íntegrament
a la sardana, un gest de
l’organització Badapas
Iniciatives Culturals, per
sumar-se als actes de la
capitalitat de la sardana
que ostenta aquest 2022
la ciutat de Balaguer.
El cicle continuarà el

diumenge 10 de juliol,
quan 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”. El tercer concert “De
ferma fusta” tindrà lloc el
diumenge 17 de juliol i el
darrer concert del cicle,
el 24 de juliol, “Audició
íntima“ serà un concert
de cambra comentat i dialogat, on el públic també podrà intervenir.
Més informació dels
concerts i les entrades al
web www.julioldemusicaipoesia.cat.
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La Biblioteca engega de nou Bibliotrivial
adreçat a lectors d’entre 5 i 12 anys
Una activitat que fomenta la lectura pels infants
d’entre 5 i 12 anys aprofitant les vacances escolars
El passat dilluns de juny
es va inaugurar la 5a edició
del Bibliotriovial, una activitat que organitza la Biblio-

Fitxes del Bibliotrivial

teca Margarida de Montferrat, pensada per fomentar
la lectura entre els lectors
de 5 a 12 anys, aprofitant les

vacances del curs escolar.
El Bibliotrivial està dividit en tres sectors que són
per franges d’edat: de 5 a 6
anys, de 7 a 9 anys i de 10 a
12 anys i consta de 8 etapes
que es corresponen als 8
formatgets de la fitxa del Trivial. Cada formatget és una
tipologia de llibre, diferent
segons la categoria del participant. Per aconseguir-lo,
cal respondre correctament
a les preguntes sobre el llibre que han llegit d’aquella
categoria.
Els vuit llibres, es poden
llegir fins el proper 17 de
setembre, i els que hagin
aconseguit els vuit formatgets, podran participar al
sorteig de diferents premis
en la festa de cloenda que
tindrà lloc el divendres 30
de setembre.

Arriben les activitats d’estiu al
Museu de l’Or de Balaguer
“A l’estiu l’or el busquem al riu” és una activitat adreçada a tot tipus de
públic que pretén donar
a conèixer una activitat
única, emocionant i molt
divertida com és el de la
recerca de partícules d’or
a la llera del riu Segre.
L’activitat, que es fa
els dimecres a les 11 h

i els dissabtes a les 18
h, s’allargarà fins el 31
d’agost.
Al final de l’activitat,
els participants es poden
endur totes les partícules que hagin trobat dins
d’un vial de plàstic. Les
places són limitades i per
fer l’activitat cal reserva
prèvia.

Activitat de buscar or al Riu Segre
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Àger arranja el camí que dona accés al
Coll d’Ares per millorar la seguretat

Vista del Coll d’Ares

L’Ajuntament
d’Àger
ha finalitzat les obres d’arranjament del camí de Coll
d’Ares amb l’objectiu de
fer més segura aquesta via
que connecta Àger amb
la serralada del Montsec i
que és força concorreguda

per les persones que practiquen el vol en parapent.
En concret, s’han dut
a terme l’arranjament de
la calçada i s’han tapat els
forats que s’havien format,
a causa del desgast pel
pas dels anys, i, d’aquesta

manera, s’eviten perills,
tant pels vehicles que hi
transiten, com per les persones que hi accedeixen
en bicicleta o en qualsevol
altre mitjà de transport. Les
obres s’han dut a terme
gràcies a una subvenció
de gestió forestal sostenible de la Generalitat, que
s’ha fet càrrec de bona part
del cost dels treballs. En
concret, la Generalitat ha
aportat 24.000 euros, mentre que el consistori d’Àger
n’ha aportat 6.000.
El camí de Coll d’Ares,
juntament amb el camí
de Sant Alís, són les dues
úniques alternatives que
donen accés a l’espai des
d’on les persones que practiquen el parapent inicien
el vol, per això és important
arreglar-ne el seu estat.

Oberta la convocatòria d’ajuts al lloguer
per a majors 36 anys (MITMA)

Cartell de l’ajuda

El passat 28 de juny
l’Agència d’Habitatge de
Catalunya va obrir el termini per demanar els ajuts de
lloguer per a persones de
36 anys o més, que siguin
titulars d’un contracte de
lloguer o cessió d’ús d’un

habitatge o habitació que
constitueixi el seu domicili habitual i permanent al
territori de Catalunya (MITMA).
La sol·licitud es pot presentar per internet a la web
de l’Agència d’Habitatge

de Catalunya o presencialment, demanant cita prèvia
al Consell Comarcal de la
Noguera i també demanar
informació per saber si es
pot optar en aquest ajut,
segons cada cas.
Aquestes subvencions
tenen l’objectiu de facilitar
l’accés i/o la permanència
a l’habitatge a sectors de
població en risc d’exclusió
social.
S’han de complir una
sèrie de requisits, com ara
tenir residència legal a Catalunya, estar al corrent de
pagament de les rendes en
el moment de presentar la
sol·licitud, pagar el lloguer
en transferència bancària,
rebut domiciliat o bizum...
són algunes de les condicions per poder optar en
aquestes ajudes.

El Monestir de les Avellanes
recupera les Jornades d’Història
desprès de dos anys d’aturada

Monestir de les Avellanes

El Monestir de les
Avellanes recupera les
Jornades d’Història el 7 i
8 de juliol, una de les activitats emblemàtiques,
que arriba a la 11a edició,
després de 2 anys d’aturada a causa de la pandèmia, amb una edició que
duu per títol “El monacat,
més enllà: expansió i
missió, s. XII-XVI”.
A través de 10 conferències i debats, a càrrec
d’especialistes de reconeixement internacional,
s’oferirà una mirada multidisciplinària d’un tema
complex i polifacètic. A
les XI Jornades s’hi descobrirà com l’expansió
dels ordres religiosos
primer al món cristià i
després més enllà d’Europa, va significar molt
més que una expansió
religiosa. Va tenir un clar
impacte en els àmbits
culturals, econòmics o
intel·lectuals.
Com cada any, les Jor-

nades inclouen activitats
culturals de divulgació científica, com la 9a edició
del Sopar Medieval en
la qual es fa una proposa molt diferent fins ara,
amb el títol “Més enllà de
les taules medievals” s’hi
descobrirà els orígens de
la cuina de l’illa de Madeira (Portugal), com a
punt d’interacció de les
cultures europees, africanes i americanes a finals
de l’edat mitjana.
El concert nocturn als
jardins amb la cantant
Carolina Blàvia acompanyada del pianista Xavier Monge i el violinista
Francisco Javier Reyes,
interpretant el concert
“O meu destino, destino
meu” i la visita guiada
al convent de Sant Bartomeu de Bellpuig d’Urgell, coincidint amb el 5è
centenari de la mort de
Ramon Folch de Carona,
virrei de Sicília enterrat
en aquesta vila.
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Comença el Cicle de Música sota les
Estrelles al Parc Astronòmic del Montsec
El primer concert del cicle de cinc concerts
d’aquesta temporada va fer-se el passat 2 de juliol
Ja ha començat el Cicle
de Música Sota els Estrelles, aquest dissabte 2 de
juliol, en la seva 12a edició.

Grup musical Flasterbo

Els concerts del cicle, són una activitat que
combinen els espectacles
musicals d’artistes cata-

lans amb una visita amb
observació del cel, des de
l’Ull del Montsec, un planetari digital amb una cúpula
de 12 de metres de diàmetre i una paret frontal que
s’obren completament i
que permeten gaudir de la
música sota les estrelles.
Donat l’èxit de les últimes edicions, enguany
s’amplia el cicle a cinc concerts.
El primer concert ha
estat a càrrec de Falsterbo, un concert de la gira
de comiat d’aquest grup
de música folk format per
Eduard Estivill, Montse Domènech i Jordi Marquillas,
amb 53 anys voltant pels
escenaris. Junts han creat
un patrimoni cultural amb
cançons com ‘Ai Adeu’,
‘Cara Bonica’, ‘L’Estranya

Parc Astronòmic del Montsec

Joguina’, ‘Quan el Sol es
Pon’ i, sobretot, ‘Paf, el
Drac Màgi’c, cançons que
son records musicals de
quatre generacions.
Els següents concerts
seran el dissabte 3 de setembre amb de Hoven. El
dissabte 1 d’octubre, concert d’Aina Torres i Jordi
Montañez. El dissabte 29
d’octubre, concert de Mazoni i l’últim serà el dissabte 3 de desembre, amb el
concert de Ramon Quadrada “Quadraphonics” Jazz
Quintet.

Els concerts tenen una
durada de 45 minuts i van
seguits de l’observació del
cel en el Parc de Telescopis. Cada artista o grup
ofereix dues sessions la
mateixa tarda.
Les entrades per a
cada concert ja estan disponibles en la web parcastronomic.cat.
La passada edició el
cicle va comptar amb més
de 400 espectadors i va esgotar les entrades en els
quatre dies de concert que
va durar el cicle.
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COMARCA

Inici de les accions formatives dels
programes de Treball i Formació

Cursos de formació

El 15 de juny van començar les accions formatives
previstes dins els Programes Treball i Formació 2021
del Consell Comarcal de la
Noguera. Es tracta d’un programa d’ocupació adreçat

a persones o col·lectius en
situació d’atur i amb més
dificultat d’accedir al mercat laboral, que combina
l’actuació d’experiència laboral i l’actuació formativa
amb l’objectiu de millorar

l’ocupabilitat
d’aquestes
persones.
S’ha contractat 3 joves
dins el Programa Treball i
Formació Joves tutelats i
extutelats, i 3 dones dins
el Programa Treball i Formació MG-Dona. Els cursos
de formació s’imparteixen a
l’acadèmia ACSER de Balaguer, dins l’horari laboral,
de dilluns a divendres de 9
a 14 h i l’assistència és obligatòria.
Aquest programa està
subvencionat pel Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya, el Departament
d’Empresa i Treball de la
Generalitat de Catalunya, el
Ministerio de Trabajo y Economía Social i el Servicio
Público de Empleo Estatal.

Àger habilita un punt d’informació
turística amb els atractius del municipi

Cartell de l’iniciativa

L’Ajuntament d’Àger ha
tornat a habilitar el Punt
d’Informació Turística, una

iniciativa que va posar en
marxa l’estiu passat amb
l’objectiu de prestar servei

a les persones visitants per
tal que puguin conèixer els
diferents atractius i activitats d’Àger i els vuit nuclis
que conformen el municipi. L’espai estarà ubicat a
la Col·legiata de Sant Pere
d’Àger, un dels espais més
emblemàtics del municipi, i
romandrà obert fins al pròxim 12 de setembre.
En concret, estarà obert
per atendre les consultes de
les persones visitants de dimarts a diumenge, en horaris de matí i de tarda, de les
10 a les 13 hores i de les 17 a
les 20 hores, mentre que els
dilluns romandrà tancat.

Els propers dies 15, 16 i 17 de
juliol la població de la Ràpita
celebrarà la seva festa major

La Ràpita

La Ràpita celebrarà
la seva festa major els
propers dies 15, 16 i 17
de juliol.
La festa major tornarà a ser com els anys anteriors a la pandèmia, ja
que han estat dos anys
de restriccions i actes
reduïts.
El divendres 15 de juliol, la Ràpita celebrà el
seu sopar de germanor
a partir de les 21.45 h
de la nit i a continuació
sobre les 23 h es podrà
gaudir del ball a càrrec
de Quintet Madison.
Dissabte al mati hi
haurà a partir de les 11
h del matí, un espectacle infantil “El professor
ecològic amb la màquina recicladora”. També
per la mainada hi haurà
a les 17 h un parc aquà-

La Ràpita celebrarà
aquest any una festa
major amb actes
diversos per totes
les edats
tic i festa de l’escuma.
De cara la nit hi haurà
l’actuació del grup The
Referents a les 12 de la
nit i a la matinada una
sessió de Dj.
Diumenge al mati
un espectacle infantil a
les 11 h de La Cremallera i a les 12 h un vermut
popular. A la tarda per
amenitzar el fi de festa hi haurà ball a les
19 h a càrrec de Músic
Lovers Trio i castell de
focs fi de festa major a
les 21.30 h.
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2a posició per Elna Casamitjana del Club
Patí Térmens al Campionat de Lleida

Elna Casamitjana del Club Patí Térmens

A finals de juny, va tenir lloc el Campionat Territorial de les Categories
Benjamí, Aleví i Infantil

de Patinatge Artístic sobre
rodes al pavelló Onze de
Setembre de Lleida. Va ser
organitzat per la Federa-

ció Catalana de Patinatge,
amb la participació de diferents Clubs de la territorial
de Lleida buscant classificar-se per al proper Campionat de Catalunya.
El Club Patí Térmens
va presentar la seva patinadora Elna Casamitjana
Gardeñes en la categoria
d’infantil. La Elna, acompanyada de la seva entrenadora, Elena Sans, va
quedar podi en segona
posició a la territorial de
Lleida, classificant-se així,
per al Campionat de Catalunya que es celebrarà els
propers dies 30 i 31 de juliol
2022 a Cornellà de Terri.

Enguany Montgai recupera la tradicional
foguera de Sant Pau i Sant Pere

Foguera de Sant Pau i Sant Pere a Montgai

Degut a l’extrema situació meteoròloga a les vigílies de Sant Joan, la població
de Montgai no va permetre
fer les tradicionals fogueres
per l’elevat risc d’incendis
que estem patint durant
aquest any.
Tot i amb això es va recuperar una antiga tradició
al poble, com era la foguera
de Sant Pere i Sant Pau, i
enguany el 29 de juny, havent passat el risc i també
havent acabat amb la recol·
lecció del cereal.

El Consell Comarcal de la
Noguera rep una subvenció per
millorar la recollida de residus

Contenidors tancats

El Consell Comarcal
de la Noguera ha estat
un dels ens locals beneficiaris dels ajuts convocats per l’Agència de
Residus de Catalunya
destinats a projectes de
foment de la recollida
selectiva de residus municipals.
El projecte presentat
pel Consell Comarcal
preveu el tancament de
contenidors amb control
d’accés en aquells municipis que tenen delegat
al Consell el servei de
recollida de la fracció rebuig i la fracció orgànica.
També preveu incentivar
el reciclatge de l’oli i el tè
xtil, i l’autocompostatge.
L’import concedit és
de 500.000 euros, i el termini màxim per executar
les actuacions subvenci-

Es preveu instal·lar
l’accés controlat als
contenidors de rebuig
i orgànica
onades és l’1 de març de
2024. Amb aquestes actuacions el Consell Comarcal de la Noguera vol
millorar els percentatges
de la quantitat i la qualitat dels residus recollits
de manera selectiva, i reduir així el volum de residus de la fracció rebuig
de la comarca.
L’ajut de l’Agència
de Residus de Catalunya
s’inclou en el Pla de recuperació, transformació i resiliència, NextGenerationEU, finançat per
la Unió Europea.
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LECTURA

La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
La pomera i altres
contes
Autor: Daphne Du Maurier
Gènere: Novel·la

La pomera i altres contes, de Daphne du Maurier
(Les Altres Herbes), aplega set relats de diferent
temàtica i extensió, tots
ells, però, ben característics a l’hora de conformar
universos estranys i deixar-nos amb la inquietud
dels misteris no resolts.
Una dona amargada
i menystinguda pel marit que torna en forma de
pomera vella i torta per
perseguir-lo després de
morta, una noia misteriosa obsessionada amb
seduir soldats, una parella
d’alpinistes que descobreixen un culte estrany
al capdamunt d’una muntanya o l’enigma d’un suïcidi comès sense cap motiu aparent són algunes
de les històries incloses
en aquest esplèndid recull de contes. Bona part
d’aquests relats són radiografies del cantó menys
idíl·lic del matrimoni, de
dones atrapades en vides
que no les satisfan i que
no es conformen amb el
que els imposa la societat
de la seva època. Daphne
du Maurier va ser una
gran escriptora de literatura de suspensa, amb una
habilitat única per crear
trames d’intriga.

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

El 1935 el règim feixista va confinar el pintor
i escriptor torinès Carlo
Levi a la regió meridional
de la Lucània. Metge de
formació, imbuït d’un humanisme profund, Levi va
descobrir al sud d’Itàlia
un món pagès deixat de
la mà de Déu –d’aquí el
títol- i regit per una lògica
del tot diferent, amb una
existència arrelada a la
terra i amb un sistema de
creences ancestrals, on
es fan presents la màgia
i la bruixeria. La lucidesa
i l’empatia amb què, pocs
anys després, Levi descriu aquell món basteixen
una obra punyent i apassionada, amarada de pietat i de solidaritat, a mig
camí entre la narració, la
crònica i l’assaig sobre
la “qüestió meridional”.
Aquest llibre, que ha tingut un èxit permanent, és
un clàssic de la literatura
italiana del segle XX.
Homes i dones, totalment desesperançats pel
fet que cap ideologia ni
nou règim polític no comportaven mai canvis en la
seva precària existència.
Un descontentament popular que Levi en va ser
testimoni de primera mà.

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

Crist es va aturar a Èboli
Autor: Carlo Levi
Gènere: Novel·la de
memòries

Mira per la finestra!
Autor: Katerina Gorelik
Gènere: Infantil (+5)

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
La casa

No em van explicar mai la seva antiguitat.
Si fou feta pels avis, el besavis,
o algú que els precedí qui sap quants anys.
La van enderrocar
per fer-hi Ca la Vila molt més gran,
lluïda i suficient.
Tenia quatre plantes, un celler,
i una terrassa a dalt, amb finestrals al vent.
En un nivell, l’entrada, en un altre, el corral
i espais per encabir-hi els utillatges,
el jou, l’arreu, collars, un lloc pels animals,
les eines ordinàries de qualsevol pagès.

Us agradaria guaitar
dins les cases? En aquest
llibre teniu un munt de finestres per fer-ho! Però,
compte!, potser no tot és
el que sembla...
A qui no li agrada mirar per les finestres? En
aquest llibre, els nens i
nenes podran treure el
cap a les cases de molts
personatges dels contes
tradicionals. Però compte! Ni els dracs són tan
terribles ni les velletes tan
amables com aparenten.
Potser no tot és el que
sembla…
Una manera de tractar
un tema important, com
és el jutjar i que res és
el que sembla, pels més
petits és important saber
que hi ha contextos i situacions... Entendre que
hi ha diferents formes de
comportament i diferents
personalitats.
Amb un humor molt
senzill, i com a joc, aquest
llibre il·lustrat afavoreix la
reflexió i la formació del
criteri personal, sense jutjar les aparences. Unes il·
lustracions que conviden
a passar una bona estona
de lectura i gaudir d’unes
imatges divertides tot i el
tema principal.

Aquell casal airós, el meu natal,
amb pisos i més pisos, esdevenia gran.
Tenia per veí el col·legi públic,
església i rectoria al seu davant,
no és rar que un campaner, s’hi fes allí l’estatge.
La Ca la Vila d’ara, fou casa meva abans.

CRIDA A RECOLLIR IMATGES
DE LA SARDANA
MULTITUDINÀRIA DE 1992
Coincidint amb els 30 anys de la sardana
de pont a pont per donar la benvinguda als
Jocs Olímpics, l’associació Balaguer Capital de la Sardana fa una crida a tothom
que tingui vídeos o fotos d’aquella multitudinària ballada que contacti al correu de
l’associació: info@balaguer2022.cat
La ballada va tenir lloc el 22 de juliol de
1992 simultàniament a Balaguer i en
diversos llocs d’arreu del món.
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ESPORTS

Dos medalles pel CEN Balaguer al
Campionat de Catalunya Aleví a Reus
Les piscines del CN
Reus Ploms, van acollir els
dies 18, 19 i 20 de juny, el
Campionat de Catalunya
Aleví, deixant 2 medalles,
7 diplomes de finalista i 25
Millors marques personals
pels nedadors alevins del
CEN Balaguer.
En Martí Nosas es va
proclamar Campió de Catalunya en la prova de 100
braça, medalla de bronze
en els 200 estils i 4t en els
200 lliures.

Nedadors del CEN Balaguer

El Club Esportiu Natació va aconseguir
dos medalles al Campionat Open Master

Ismael Profitós i Lluís Pijuan

A mitjans de juny es
va disputar el Campionat
de Catalunya Master a les
instal·lacions Sylvia Fon-

tana de Tarragona amb la
participació de dos nedadors del Club Esportiu Natació de Balaguer.

Lluís Pijuan un cop
més, va proclamar-se
campió de Catalunya en
els 400 lliures en categoria +50, a més va aconseguir batre un nou Rècord
Estatal amb un temps de
4:32.09.
Ismael Profitós va
aconseguir la medalla de
bronze en la prova de 200
braça en categoria +25.
També cal destacar
altres resultats durant la
mateixa competició, com
que en Lluís va quedar 4t
en els 50 lliures i 100 esquena i l’Ismael 7è en els
200 lliures i 8è en els 100
lliures.

La Nit de l’Esport, la festa pel
reconeixement dels clubs i dels
esportistes de la ciutat
El passat divendres
1 de juliol es va celebrar
a Balaguer la Nit de l’Esport, una festa per retre
un reconeixement a diferents esportistes i clubs
de la ciutat per l’èxit esportiu assolit durant la
present temporada.
Com a novetat d’enguany, es va fer entrega
del Premi d’Honor Esport
2022 a Quico Pla, preparador físic de l’equip
d’handbol del F.C. Barcelona, campió d’Europa.
Entre les mencions
especials, n’hi ha hagut
una per a l’organització,
amb la Federació ACELL
(Federació
Catalana
d’Esports per a Persones
amb Discapacitat Intel·
lectual) per l’organització
del XXX Campionat de
Catalunya de Bàsquet.
L’altra menció ha estat

Menció a Quico Pla

per Antoni Carreño, número 1 d’Espanya i 7è del
món en tennis, en la categoria 85, qui continua federat i competint a nivell
internacional. I la tercera
per Guifré Ricart Real. El
que ha estat capità del
sènior A en les últimes
temporades ha decidit
penjar les botes després
d’una trajectòria de 17
anys al Club Futbol Sala
Balaguer Vedruna.
La gala es va celebrar a la zona verda de
les piscines del poliesportiu i comptà amb la
presència de la cap de
la Representació Territorial de l’Esport a Lleida,
Lourdes Ravellat Pons,
acompanyada pel paer en
cap, Jordi Ignasi Vidal; la
paera d’Esports, Gemma
Vilarasau; i el tècnic de
l’àrea, Albert Marvà.
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S’ha celebrat la 2a Travessia de natació
Most Wanted al pantà de Camarasa
Organitzada pel Club Esportiu Natació Balaguer amb
la col·laboració de la Paeria de Balaguer
Aquest cap de setmana s’ha celebrat la 2a Travessia de natació – Most
Wanted en aigües obertes
organitzada pel Club Nata-

Un moment de la prova

ció Balaguer. La cursa que
oferia dues modalitats, una
curta de 4’5km i una segona més llarga.
Amb la participació

d’una seixantena de nedadors d’arreu del territori. Pel
que fa a la prova llarga de
15 km, José Javier Montón
Cruz es va proclamar campió en categoria masculina,
i Imma Alemany en la categoria femenina. En la prova
de 4,5 km s’ha imposat en
categoria masculina Jose
Antonio Alvarez i en categoria femenina la guanyadora
ha estat Almudeira Marcos.
El Cub Natació de Balaguer comptava amb la
col·laboració de més de
50 voluntaris, així com la
col·laboració de Bombers,
Agents Rurals i Creu Roja.
L’ Àrea d’Esports de la Paeria va aportar el suport
logístic, de material i administratiu per tal de fer possible una competició única a
les terres de Lleida.

Antoni Carreño continua primer
del rànquing espanyol
El tennista balaguerí
Antonio Carreño es va
proclamar subcampió
d’Espanya als últims
campionats
d’España
celebrats a l’Acadèmia
Rafa Nadal a Manacor.
Carreño va disputar
la final davant Francisco Revert perden per un
doble 6/3, en un partit

Antoni Carreño

marcat per un fort vent,
que va dificultar bastant el joc. A semifinals,
Carreño va guanyar a
José Ilundian per un
doble 6/2. Amb aquest
resultat, Carreño continua en el primer lloc
del rànking espanyol, 5è
d’Europa i 6è del món de
+85.
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BREUS
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.

OTAN - Ceuta i Melilla

Joan Vicent Sampedro Cortés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cal que siguem honestos, per començar: La
cimera de l’Organització
militar atlàntica ha estat
un gran èxit per Espanya i
pel President Sánchez. Si
li servirà de trampolí per
trobar una bona feina quan
sigui descavalcat del poder
pel resultat de les urnes, no
ho sé, però millor que sigui així i marxi d’Espanya;
ja haurà causat prou mal
quan arribi aquest dia.
Segons el President
Sánchez, Ceuta i Melilla
son ciutats que formen
part del territori espanyol
i, en qualitat de tal, serán
defensades per l’OTAN en
cas de ser atacades. Greu
errada.
Coneixent Mohammed
VI, rei del Marroc, els fets
seran d’una altra manera.
Mohammed VI no seràá
tan estúpid com per atacar
militarment les ciutats espanyoles del nord d’Africa.
Ho farà tal com el seu pare,

Hassan II, li va ensenyar:
Muntará una “marxa verda” sobre Melilla, la primera a caure, de la manera següent: Obrirà les portes de
la reixa i farà entrar a Melilla 50.000 ciutadans marroquins, o més, després
de buidar totes les presons
del seu país. Aquestes persones, en forma de marxa
civil (no cívica, ni tampoc
pacífica) entraran a territori espanyol desarmades,
cridant i proclamant consignes contra Espanya i a
favor del seu benigne i sant
rei, Mohammed VI.
50.000 persones són
una gran multitud, de
manera que prendran els
carrers i edificis públics
de la ciutat de Melilla en
poques hores, mentre les
forces de l’Exèrcit i Policia
espanyoles, capades per
les Autoritats espanyoles,
tan covards i ploramiques
com sempre, miraran com
es envaït el territori i no dis-

pararan un sol tret.
L’efecte
immediat
serà un èxode de ciutadans espanyols cap a
la Península, fugint del
desordre i perill que suposarà la presència de
50.000 marroquins als
carrers. Poc després,
aquests okuparan les
vivendes, comerços i
instal·lacions i, en menys
de tres mesos, seran
amos de la ciutat.
Veient l’ocorregut a
Melilla, Ceuta caurà per
sí sola un cop els ciutadans espanyols hauran
fugit cap a territori segur.
No caldrà que l’OTAN
corri el risc de fer una
gran cagada defensant
militarment les ciutats
espanyoles del nord
d’Africa. Tal com ha dit
el Secretari General de
l’Organització, defensar
les ciutats autònomes
espanyoles de Ceuta i
Melilla “serà una decisió
política”, és a dir, que no
les defensaran.
Després de caure
Ceuta i Melilla, les Canàries faran bé de posar les
seves barbes a remullar.

Anuncis breus classificats
TREBALL

--------------------------------------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.
--------------------------------------S’OFEREIX treball en
una explotació porcina
d’engreix a la Sentiu de
Sió. Raó: 620511677.
--------------------------------------MESTRA TITULADA
s’ofereix per fer de cangur i/o repassos escolars durant els mesos
d’estiu. Raó: 603772206
(Clàudia).
---------------------------------------

IMMOBLES

--------------------------------------A PAÏSOS CATALANS,
es ven pis nou, 3 habitacions, gran terrassa.
Interessats trucar al:
629725009.
--------------------------------------TRASPÀS, botiga de
roba infantil a Balaguer,
per no poder atendre.
Està totalment equipada
i en ple funcionament.
Demanar informació del
traspàs: 973450555.
--------------------------------------BALAGUER: lloguer
de pisos, despatxos i
places d’aparcament.
Raó: 973443800.
--------------------------------------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.
--------------------------------------ES LLOGA bar/restaurant Casa Maribel de
Térmens. En ple funcionament. Bona ubicació (a peu de carretera).
Interessats en conèixer
condicions i concertar
visita, trucar al 676747700
(Rosa).
--------------------------------------ES VEN pàrking de ratlla
al c/ Molí del Comte,
33 i pàrking tancat davant de les Monges. Raó:
652569879.
--------------------------------------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.
------------------------------------------VIDENTE y parapsicóloga,
tarot y trabajos de alta
magia blanca. Consultas
presenciales a través del
teléfono: 633323744. Precio
económico.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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

** Els horaris de trens canvien
constantment. Aconsellem confirmar
horaris al web www.fgc.cat .Horaris
de trens actualitzats el 30/06/22.

SORTIDES
LLEIDA
05.14 (4)
06.20 (1)
07.47 (1)
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.

------------------------------------------------------------------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 30 de juny a les 8 de la tarda del 7 de juliol
ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 7 de juliol a les 8 de la tarda del 14 de juliol
MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 14 de juliol a les 8 de la tarda del 21 de juliol
ALDAVÓ

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
“
15.18
“
15.23
“
17.30
“
17.53
“
18.00
“
19.15
“
09.20
SEU D’URGELL
16.50
“
13.35
SOLSONA
09.20
PONTS
13.35
“
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.
diari
diumenge
dissabte
dl. a dv.
diari
diari
dl., dm., dj., dv.
diari
dl. a dv.
diari
dl. a dv.
dl. a ds.
dl. a dv.

SORT.
14.20
19.10
20.40
07.20
14.00
14.20
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 dbt.
dissabte
dl. a dv.
dissabte
dl. a dv. + dg
dl. a dv. feiners
dissabtes
dl. a dv. feiners
dsbt. mercat

SORT.
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
16.15
18.30
18.35
20.00
20.05
20.15
20.20

LLEIDA-BALAGUER CALENDARI
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
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 i www.autocarsgamon.com - Actualitzat el 30/06/2022.
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