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Sumari
En Portada

JoVa, Balaguer

-------------------------------------------------------------------------------Enguany s’arriba a l’onzena edició del projecte
Joves i Valors (JoVa) que es va iniciar el passat 4
de juliol a Balaguer, amb la participació de 21 joves
que aquest any han realitzat tasques de restauració
a les instal·lacions del camp municipal d’esports,
actuant sobretot a la zona de les grades.
El JoVa, està dirigit a joves d’entre 12 i 17 anys,
és un projecte comarcal que consisteix a oferir al
jovent la possibilitat de dur a terme activitats de voluntariat durant l’època estival.
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>>BALAGUER
# Ha tornat la festa de la Transsegre després de dos anys sense fer-la
A l’edició d’enguany en la que ha hagut diferents canvis, hi han participat unes 170 barques i uns 1.600 tripulants
# La festa de Sant Jaume d’enguany tindrà el 1r concurs de fanalets
Es farà el proper diumenge dia 24 a les 20 h a la placeta Sant Jaume
#S’ha fet entrega dels premis de la campanya comercial “Compra i descobreix Catalunya”
En aquesta edició, s’ha ampliat la campanya a tots els establiments comercials de la ciutat com a novetat,
ja que en les darreres edicions, només hi participaven els comerços del Centre Històric
# El Cicle Juliol de Música i Poesia arriba al seu últim concert el propers diumenge dia 24
Al Monestir cistercenc Santa Maria de les Franqueses, amb la proposta “Audició íntima”. Un concert de
cambra comentat i dialogat amb Esther Pinyol a l’arpa, Ferran Carceller a la marimba
# 21 joves de Balaguer participen al projecte JoVa aquest més de juliol
Està dirigit a joves d’entre 12 i 17 anys, és un projecte que consisteix
a oferir al jovent la possibilitat de dur a terme activitats de voluntariat
# S’impulsa el projecte “Energy HubLab Balaguer” per la transició energètica
S’ha presentat el projecte i s’ha constituït un grup impulsor format per
una cinquantena d’associacions i entitats del conjunt del territori
>>COMARCA
# Oberta la convocatòria de la quarta edició del Premi d’Àlbum Il·lustrat Vila de Térmens
El premi el convoca l’ajuntament del consistori, té un import de 4.000 euros, i l’obra guanyadora es publicarà en una col·lecció especial de l’Editorial Meraki, un segell d’Edicions Salòria
# Tasques de restauració dels participants en el camp de treball ArqueoÀger
S’ha treballat per la restauració de la Via Romana, coneguda com “l’antic camí de Balaguer”
# Vilanova de la Sal celebrarà la seva Festa Major
Els actes es repartiran entre els dies 29, 30 i 31 i es faran pensant
per a totes les edats
# 55 famílies de la Noguera sol·liciten el lot de bolquers reutilitzables
Aquesta campanya va començar el mes de maig amb l’objectiu de
reduir la generació del residus de bolquers d’un sol ús
>>ESPORTS
# Tres medalles al campionat de Catalunya infantil de natació per Arnau Pifarré
El nedador del Club Esportiu Natació Arnau Pifarré va aconseguir tres medalles al Campionat de Catalunya
Infantil, disputat a les instal·lacions de l’Anella del Mediterrani de Tarragona
# Nedadors del CEN Balaguer participen a la XXVI Travessia de Vinaròs
En categoria masculina la 1a posició absoluta d’en Lluís Pijuan amb un temps de 39’53
# 1a posició pel Club Patí Térmens en el Campionat de Xous promoció
El quartet Xou Térmens va quedar classificat en primera posició,
revalidant per segon any consecutiu el títol de Primeres de Catalunya
# Nou calendari del Club Futbol Balaguer jugant a Primera Catalana
El primer cap de setmana d’octubre, el Balaguer debutarà a la màxima categoria catalana davant del CF Unificació Llefià
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Ha tornat la Transsegre amb la seva 36a
edició després de dos anys sense fer-la

S’ha fet entrega dels premis de
la campanya comercial “Compra
i descobreix Catalunya”

En l’edició d’enguany hi
han participat unes 170
barques i uns 1.600
tripulants

Transsegre

La Transsegre, la festa
major d’estiu de la ciutat,
tornava a celebrar-se després de dos anys sense
poder-la gaudir.
Enguany la festa presentava alguns canvis en
l’organització per poder
millorar les baixades i
oferir millor seguretat als
navegants i també algunes novetats com la Petita Transsegre que es va
celebrar el divendres a la
tarda, amb una baixada
de baques des del Pont de
Sant Miquel fins al Pont
Nou, una manera d’in-

volucrar als més petits
aquesta festa tan arrelada. Per la nit, hi va haver
les primeres actuacions
musicals amb 4 dj’s de
música comercial, electrònica i techno i l’espectacle de l’escola de ball
Idansa.
Dissabte al mati es va
complir la primera etapa,
en el tram entre Camarasa, i Sant Llorenç de
Montgai tot i que, a diferència de les anteriors
edicions, es va fer en horari de matí i no de tarda,
així evitar que les barques

arribessin al vespre. En
arribar a Sant Llorenç, i
acabar el primer tram de
la baixada, es va fer una
vermutada
amenitzada
amb el grup Los duendes
garrapateros i Dj Rumi.
La nit al Parc de la
Trannsegre la va protagonitzar la música amb les
actuacions de l’Elèctrica
Dharma, 31fam i Koers
juntament amb el grup local Hao Band i el DJ Marsal Ventura.
Diumenge es complia
amb el segon tram de la
baixada, un recorregut
d’uns dos quilòmetres des
del Pont de Fusta del Molí
de l’Esquerrà fins al Parc
de la Transsegre.
La festa va acabar amb
l’arribada de totes les barques, l’entrega de premis
i una mascletada final de
festa.

La festa de Sant Jaume d’enguany tindrà
el 1r Concurs de Fanalets

Festa dels fanalets de 2019

L’Associació de Veïns
amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants
del Centre Històric, organitzen el 1r Concurs de Fanalets pel proper diumenge
dia 24 a les 20 h a la placeta
Sant Jaume per celebrar
la Festa dels Fanalets. La
vetllada comptarà amb música en directe, ballada de
gegants, conta-contes que
explicaran la llegenda de
Sant Jaume, l’actuació dels
Ministrils de Lleida i del músic i glossador Jordi Vivas.

Entrega de premis

El passat dijous 14
de juliol, es va fer l’acte
d’entrega dels premis de
la Campanya “Compra i
descobreix Catalunya”
a la sala d’actes del CEI
Balaguer, que va comptar amb la presència del
paer en cap de Balaguer,
Jordi Ignasi Vidal, a més
dels representants de les
associacions de comerciants de la ciutat.
Enguany s’arribava a
la 12a edició de la campanya, organitzada per
la Xarxa de barris antics
amb projectes, formada
per un total de 33 municipis, i Balaguer era el
setè any que hi participava.
En aquesta edició,
s’ha ampliat la campanya a tots els establiments comercials de la
ciutat com a novetat,
ja que en les darreres
edicions, només hi participaven els comerços

La campanya ha estat
molt ben rebuda tant
pels participants com
pels comerços de la
ciutat
del Centre Històric. Així
doncs hi han participat
un total de 165 establiments.
També s’han incorporat les butlletes digitals,
a banda de les butlletes
de paper, amb l’objectiu
de reduir l’ús de paper i
incentivar a la població
més jove.
Els premis són experiències que inclouen
visites guiades, dinars,
coneixement de l’entorn
natural, tastos, nits d’hotel, participar en festes i
fires locals i lots de productes de proximitat, entre altres dels 33 municipis participants.
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L’Escola Mont-roig participa al VII Simposi
“ESenRED” d’escoles sostenibles

Un moment durant la presentació del Mont-roig

L’Escola Mont-roig va
participar els dies 4, 5 i 6 de
juliol al VII Simposi de Docents ESenRED (Escoles

per a la Sostenibilitat), que
es va celebrar a Segovia, on
va poder compartirt la seva
bona pràctica del Repte

d’Emprenedoria “Aromes,
remeis i condiments” centrat en les plantes aromàtiques i medicinals. L’Escola
Mont-roig va ser el centre
representant de les terres
de Lleida juntament amb
10 centres més de Catalunya integrats igualment a
la Xarxa d’Escoles Catalanes per a l’Educació de
la Sostenibilitat. També hi
van participar centres educatius de primària i secundària d’altres comunitats
autònomes com les Illes
Balears, País Basc, Comunitat Valenciana, la Rioja,
Castella la Manxa, Castella
Lleó, Andalusia.

El cantautor balaguerí Culli presenta una
cançó de temàtica LGTBIQ+

Gerard Aledo col·labora amb Culli

El cantautor balaguerí
Pau Culleré (Culli) va presentar a principis de juliol
el seu darrer tema, “Voldria”, una cançó fresca
i juvenil que parla d’una
bonica història d’amor entre dues noies. La cançó
s’ha s’estrenat enmig de
les celebracions de l’Orgull
LGTBI arreu del món.
En aquest nou tema,
trobem una col·laboració,
amb Gerard Aledo, excantant de la reconeguda banda Animal.

El Cicle Juliol de Música i Poesia
arriba al seu últim concert el
proper diumenge 24

Imatges del tercer concert del Cicle

El cicle Juliol de Música i Poesia va commemorar en el seu tercer
concert, el centenari
del naixement de Joan
Fuster amb l’espectacle
poètic ‘De ferma Fusta’
amb l’actriu Isabel Rocatti i el violoncel·lista
Pau Codina, una selecció dels poemes romàntics de l’escriptor valencià.
El cicle clourà el
pròxim diumenge 24 de
juliol al Monestir cistercenc Santa Maria de les
Franqueses, amb la proposta “Audició íntima”.
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

Enguany es celebrarà
el 1r Concurs de
Fanalets en motiu de
Sant Jaume
Música, Xavier Chavarria, com a presentador.
També s’interpel·larà al
púbic que podrà intervenir, preguntar, opinar...
Les entrades es poden adquirir de forma
anticipada a l’estanc
San Agustín, a la copisteria Manhattan i a
la llibreria L’Arlequí a
un preu de 10 euros o a
taquilla a un preu de 12
euros. També es poden
reservar a través de la
pàgina web www.julioldemusicaipoesia.cat.
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Vint-i-un joves de Balaguer participen al
projecte JoVa aquest mes de juliol

Un dels dies de treball del JoVa a Balaguer

Enguany s’arriba a l’onzena edició del projecte
Joves i Valors (JoVa) que
es va iniciar el passat 4
de juliol a Balaguer, amb
la participació de 21 joves
que aquest any han realitzat tasques de restauració a les instal·lacions del
camp municipal d’esports,
actuant sobretot a la zona

de les grades.
El JoVa, està dirigit a
joves d’entre 12 i 17 anys,
és un projecte comarcal
que consisteix a oferir al
jovent la possibilitat de dur
a terme activitats de voluntariat durant l’època estival
per millorar espais del seu
municipi a partir de les seves pròpies propostes i les

necessitats dels seus respectius ajuntaments.
Enguany es torna a premiar als participants del
projecte, en una sortida de
grup a Port Aventura, per
agrair l’esforç fet durant
les dues setmanes de voluntariat.
Aquest voluntariat el
duent a terme durant dos
setmanes, de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h,
acabant cada jornada a la
piscina.
Organitzat per l’Oficina
Jove del Consell Comarcal
de la Noguera, aquest any
el JOVA compta amb la
participació de 19 municipis de la comarca de la,
una xifra superior a la de
l’any passat, quan es va
arribar fins als 15. El nombre de participants arreu
de la comarca es preveu
que també sigui superior,
al voltant d’uns 350.

S’impulsa el projecte ‘Energy HubLab
Balaguer’ per a la transició energètica

Presentació del projecte Energy HubLab Balaguer

S’ha presentat el projecte Energy HubLab Balaguer
i constituït un grup impulsor
format per una cinquantena
d’associacions i entitats del
conjunt del territori amb la
intenció de generar oportu-

nitats per donar valor i diversificar l’economia local
posicionant la demarcació
de Lleida com a motor de la
transició energètica a Catalunya.
L’Energy HubLab Bala-

guer és un projecte impulsat per la Paeria, que aposta
per la transició energètica i
la transformació del model
econòmic de Ponent.
Els objectius principals
d’aquest projecte, obert a
tothom i especialment a professionals, empreses, grups
de recerca i administracions
locals són la promoció, la
innovació i generació de valor en eficiència energètica i
energies renovables; la potenciació les empreses del
territori per tal que siguin
capdavanteres en aquest
àmbit; potencial al món local posant en valor els recursos i capacitats del territori,
i l’afavoriment per a la creació de models de negoci i
noves cadenes de valor.

S’inaugura la segona edició del
projecte socioeductaiu Pati Obert
a l’Escola Àngel Guimerà

Un moment de la inauguració

El passat 15 de juliol
es va fer l’inauguració del
Pati Obert a l’Escola Àngel Guimerà. Pati Obert
és un projecte socioeducatiu que busca oferir
un espai públic, pròxim i
segur per l’infant al Centre Històric de Balaguer.
Aquesta actuació al barri, està subvencionada
pel Servei d’Ocupació
de Catalunya a través del
programa Treball als Barris. Aquesta és la segona
edició després d’una primera on l’any passat va
tenir molt bona acollida.
Amb aquesta iniciativa
la Paeria de Balaguer vol
afavorir el treball d’habilitats socials i de valors
educatius i saludables
a través del joc, l’esport,
l’emocionari... durant els
mesos d’estiu tot desenvolupant activitats de
lleure de qualitat i pedagògiques.
S’ofereixen en total
31 dies de pati obert; del
15 de juliol al 4 de setembre del 2022. Hi haurà
12 hores setmanals de
pati, repartides en els
següents dies i horaris:
dimecres,
divendres,
dissabte i diumenge
de 18:00 h a 21:00 h. Es
compta amb dues responsables del projecte

Es busca oferir espais
adequats de trobada
per facilitar la
intrerelació ciutadana
al Centre Històric
que s’encarregaran de
l’organització i promoció de diverses activitats
esportives, jocs d’aigua,
treballs manuals, jocs
tradicionals,
cinema,
lleure, etc... així com de
la vigilància del correcte
ús dels/els infants i de
la logística escolar. El
col·lectiu destinatari de
les activitats del projecte
són nens i nenes de 8 a
13 anys, i també hi podran participar menors
de 8 anys, sempre que
vagin acompanyats del
pare/mare o algun familiar. Hi ha places limitades, i cal fer inscripció.
Un any més, el Consell Comarcal i Serveis
Socials de la Noguera
amb el banc d’aliments
AGAPE hi col·labora
aportant beguda i berenar saludable. Enguany,
es convida a altres entitats locals i agents socials a participar fent alguna activitat o xerrada
de caràcter divulgatiu i
educatiu.
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Reconeixement pels 35 anys de la
Revista Groc en l’Assemblea de l’AMIC
La Revista Groc va rebre el diploma pels seus 35
anys publicant-se en format imprès en paper
El Teatre Auditori Sant
Cugat va ser l’espai encarregat d’acollir el passat
8 de juliol, la 25a Assem-

blea general ordinària de
l’AMIC (Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació), amb l’assistència

Foto de grup dels participants a l’Assemblea

de dos-cents associats que
han participar a la trobada
anual que realitza l’Associació, per fer balanç del
darrer any, explicar els nous
objectius i debatre els reptes de futur.
A l’Assemblea es va
presentar la memòria d’activitats de l’Associació, els
serveis que ofereix l’AMIC
i els resultats de l’any 2021,
que ha superat els 2.500.000
€. Així com el nombre total
d’associats que ha arribat
als 508 - 186 mitjans en paper i 322 mitjans digitals-,
xifres que no deixen de
créixer des del 2014. Amb
l’afegit que, del total de mitjans de l’AMIC, 301 estan
auditats per OJD, PGD o
OJDinteractiva.
També es van presentar les novetats més des-

Entrega de diplomes a la Revista Groc

tacades d’enguany. D’una
banda, el llançament de la
campanya “Mitjans de proximitat, periodisme d’alta
fidelitat” amb motiu del 25è
aniversari de l’AMIC.
En el dinar posterior a
l’assemblea, l’Associació
ha commemorat els seus 25
anys, com l’entitat amb el
col·lectiu més gran i divers
de mitjans de proximitat als
territoris de parla catalana,
on han col·laborat i han rebut un reconeixement els
socis fundadors de l’AMIC.

Per finalitzat l’acte, l’Associació va fer entrega de
diplomes per commemorar
a aquells mitjans que han
complert anys rellevants
enguany i la nostra revista
GROC va rebre dos diplomes commemoratius pels
35 anys de publicació en
paper i 10 anys de digital,
de mans de l’alcaldessa de
Sant Cugat del Vallès Mireia Ingla i de la Consellera de
la Presidència de la Generalitat de Catalunya Laura Vilagrà.
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Menàrguens va organitzar una xarradacol·loqui sobre els cognoms toponímics

Instal·lacions de les piscines de Manàrguens

El passat 15 de juliol, el
bar de les Piscines Municipals de Menàrguens va collir la xarrada-col·loqui “De
Menargues a repoblar les
terres del sud. Pobles de la

Noguera i de Lleida que són
cognoms al País Valencià”, a
càrrec del periodista alacantí Antonio Teruel, que parlava d’un vincle molt singular
existent entre les terres del

Ponent català i el País Valencià: pobles d’un territori que
han esdevingut cognoms a
l’altre. A terres valencianes
hi ha a l’actualitat més de
150 llinatges que es corresponen amb algun nom de
lloc de l’actual província de
Lleida, i que són portats per
vora 230.000 persones.
En aquesta xarrada,
Antonio Teruel va parlar
d’aquest fenomen i de la
seua dimensió, i dels vincles entre territoris que han
sorgit o que es poden crear
a partir d’aquesta coincidència entre toponímica i
onomàstica. Una trobada
informal per a parlar sobre
aquesta relació entre Lleida
i el País Valencià.

Tasques de restauració dels participants
en el camp de treball ArqueoÀger

Grup de joves participants en el camp de treball

La Direcció General
de Joventut, a través de
l’Agència Catalana de Joventut, ha organitzat aquest
estiu diferents camps de
treball, un d’aquests ha estat a Àger i s’ha treballat
per la restauració de la Via
Romana, coneguda com
“l’antic camí de Balaguer”,
que patia deteriorament i
la forestació estava envaint

el traçat de La Via Romana
d’Àger. Per aquest motiu
s’ha dut a terme una intervenció que torni la via als
seus orígens. Els quinze
joves d’entre 14 i 17 anys,
s’han dedicat a desforestar
i delimitar el camí, restaurar els marges de pedra
seca i posar nova senyalització de l’antic camí.
Els camps de treball

consten d’una estada de
quinze dies per a joves
voluntaris que participen
desinteressadament
en
un projecte de millora de
tipus mediambiental, acció social, recuperació del
patrimoni arquitectònic o
intercanvi cultural.
Els participants del
projecte ArqueoÀger han
organitzat una caminada
popular per fer ressò de
l’impacte produït durant
les dues setmanes de treball voluntari a la Via Romana d’Àger. L’acte va anar
acompanyat d’un refrigeri
preparat per ells mateixos i
va concloure amb un bivac,
un campament al ras, a la
Col·legiata de Sant Pere
d’Àger. El projecte també
ha constat d’activitats amb
els padrins de la residència
d’avis d’Àger i una visita al
COU (Centre d’observació
de l’univers), entre altres
activitats.

Oberta la convocatòria de la
quarta edició del Premi d’Àlbum
Il·lustrat Vila de Térmens

Una de les edicions anteriors

La convocatòria de la
quarta edició del Premi
d’Àlbum Il·lustrat Vila
de Térmens està oberta
fins al dia 30 de desembre d’aquest any, darrer
dia en el qual es poden
presentar les obres que
optin al premi.
El premi el convoca
l’ajuntament del consistori, té un import de
4.000 euros, i l’obra guanyadora es publicarà en
una col·lecció especial
de l’Editorial Meraki, un
segell d’Edicions Salòria.
Amb aquest projecte, l’Ajuntament de Térmens fa una aposta per
la cultura com a element
dinamitzador de l’àmbit
local i ho fa amb l’organització d’un premi
d’àlbum il·lustrat que
entronca amb la gran
tradició d’il·lustradors i
il·lustradores que hi ha a
Catalunya.
Pel que fa a la temàtica del premi, es valora
especialment que els àlbums facin referència al
món rural i al primer sector, que són els eixos de
la societat i l’economia
lleidatana. Tot i això, la
convocatòria és oberta
a totes les temàtiques i
finalment el que el jurat

valorarà serà la qualitat i
l’originalitat dels treballs
presentats, tant pel que
fa als textos com a les
il·lustracions de cada un
dels presentats.
El jurat d’aquest tercer Premi d’Àlbum Il·
lustrat Vila de Térmens
estarà format per professionals del món del llibre. La Presidenta d’Honor del jurat del premi
és la il·lustradora Roser
Capdevila, i el president
del jurat és l’escriptor,
editor i mestre, Ramon
Besora. També formen
part del jurat l’impulsor
de la llibreria L’Argonauta, Andrea Giovannoli, la
bibliotecària i directora
de la Biblioteca Pública
de Balaguer, Núria Arbós; la directora de l’escola Alfred Potrony, Elisa
Navarro; el regidor de
Cultura de l’Ajuntament
de Térmens, Vicenç Pascual; l’especialista en
premsa i màrqueting,
Sílvia Rodríguez, el responsable d’Edicions Salòria, Marcel·lí Pascual,
l’editora de BindiBooks,
Cristina Feliu, la responsable de la Biblioteca de
Térmens, Tatiana Cercós, i la guanyadora de
la darrera edició, Anna
Font.
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“La Noguera actua pel reciclatge” és la
nova campanya del Consell Comarcal

Participants en tasques de manteniment

El Consell Comarcal
de la Noguera llança la
campanya “La Noguera
actua pel reciclatge”, que
consisteix a oferir als ajuntaments la possibilitat de
programar dins el seu calendari d’activitats d’estiu
un espectacle familiar de
circ social al voltant de la
importància de reciclar els
residus que generem.

En concret es tracta de
l’espectacle “El professor
ecològic”, de Sabacirc,
que explica la seva teoria
sobre el consum de residus i la seva reutilització
amb diversió, alegria i humor.
La primera actuació va
ser el passat 16 de juliol a
la Ràpita, la següent el dia
23 de juliol a Foradada, i el

dia 30 de juliol a Cabanabona.
Durant
els
mesos
d’agost i setembre es farà
a Oliola, Alòs de Balaguer,
Castelló de Farfanya, les
Avellanes, Albesa, Camarasa, Algerri, Cubells, Torrelameu, Artesa de Segre,
Preixens, Tiurana, Baldomar, Penelles, Menàrguens, Montgai, Vilanova
de Meià, Térmens, Bellcaire d’Urgell, Ponts, Gerb,
Os de Balaguer, la Sentiu
de Sió, Àger i Ivars de Noguera. Les dates es podran
consultar a l’agenda de
cada municipi.
La campanya està fiançada per Ecoembes, Ecovidrio, l’Agència de Residus
de Catalunya i el Consell
Comarcal de la Noguera, i
s’inclou dins l’objectiu comarcal de millorar la conscienciació respecte de la
cura del medi ambient.

Jornada de portes obertes a l’alberg de
peregrins d’Algerri i els Trullets

Visita a l’interior de l’Alberg de Peregrins

El passat dissabte 16
de juliol, el president de la
Diputació de Lleida, Joan
Talarn, va fer una visita inaugural a l’Alberg de Peregrins
d’Algerri i també va visitar la

restauració dels Trullets.
Les obres de l’alberg es
van iniciar el passat mes de
novembre i han inclòs un
arranjament complet i una
actualització dels espais

com i les instal·lacions de
calefacció, elèctriques i de
telecomunicacions. Algerri
es troba en ple camí de Sant
Jaume, concretament és el
final de l’etapa número 5 del
Camí Català per San Juan
de la Peña, i que, davant
l’absència d’albergs per a
pelegrins a la comarca, Algerri va ser pioner en adaptar un local municipal.
Els Trullets, daten del
1640, constitueixen un dels
conjunts més interessants
de l’arquitectura popular de
les comarques del Pla de
Lleida, no només per l’elevat nombre de construccions per emmagatzemar el
vi, sinó pel seu bon estat de
conservació.

Els propers dies 29, 30 i 31 de
juliol Vilanova de la Sal
celebrarà la seva festa major

Band the Cool

Els propers dies 29,
30 i 31 de juliol, Vilanova de la Sal celebrarà de
nou la seva festa major
després de dos anys,
sense poder celebrar
una festa major tradicional, degut a la pandèmia.
Amb més ganes que
mai, els actes d’enguany
començaran el divendres 29, amb un sopar de
germanor i música de
ball a partir de les 21.30
h, a continuació hi haurà
marxa jove amb la disco
mòbil Band Disco.
El dissabte 30, el vermut popular a les 12.30
h, un concurs de botifarra a la plaça major a
partir de les 16.30 h i una
gimcana pels més petits
a les 17.30 h. A les 19 h
un taller de melmelada a
la piscina del poble. De
cara a la nit, la música
torna a les 00.30 h amb
un concert jove amb els

Actes que es
repartiran entre els
tres dies i es faran
pensats per a totes les
edats
grups de versions Band
the Cool i La Selva.
Els actes del diumenge començaran a les 12
h amb la missa de festa major a continuació,
a les 13 h hi haurà a la
plaça major, balls populars i sardanes i també
el vermut popular, a les
13.30 h. A les 17 h per
refrescar-se hi haurà una
guerra d’aigua i per acabar els actes de la festa
major es farà un ball de
tarda i nit fi de festa amb
el trio Jalaysa. Els espectadors podran gaudir de
servei d’entrepans quan
es faci la mitja part del
ball.
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La plaça de l’Hostal Nou serà l’escenari
de la seva festa major els dies 30 i 31

55 famílies de la Noguera
sol·liciten el lot de bolquers de
roba reutilitzables

----------------------------Programa actes Festa
Major de l’Hostal Nou:
Dissabte 30 de juliol

18.30 Cucanyes infantils.
20.00 Actuació de Le Nais.
21.30 Pregó de festa major
a càrrec de lo Pau de Ponts
i sopar popular.
23.00 Hao Band.
01.00 Festa Eclipse Bar.
Le Nais

Els propers dies 30 i 31
de juliol la plaça de l’Hostal Nou, serà l’escenari
dels actes de la festa major.
El dissabte dia 30 a les
18.30 h hi haurà cucanyes
infantils. A les 20 h actuació de Le nais, amb els
seus temes presentats al
Primavera Sound i ara a
l’Hostal Nou. A les 21.30 es
farà el pregó de festa major a càrrec de Lo Pau de
Ponts. Tot seguit el sopar
popular. Els Hao Bans actuaran a les 23 h i a partir
de la una de la matinada
Festa Eclipse Bar, amb tot
un repertori de cançons de
la teva vida i amb la col·
laboració d’Alfonso Alba,
Jovic i Ramon M.
El diumenge, es farà el

Diumenge 31 de juliol
vermut popular a les 13 h
amb l’actuació de la Laia
del grup de Gal·la. Serà a
les 20.30 h el ball de tarda
amb el grup de Gal·la per
acabar els actes de la festa
major.

Plaça de L’Hostal Nou

13.00 Vermut popular amb
l’actuació de la Laia del
grup de Gal·la.
20.30 Ball de tarda amb el
grup de Gal·la.

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

Entrega dels lots a Balaguer

Un total de 55 famílies de la Noguera
han sol·licitat el lot de
bolquers de roba reutilitzables que el Consell
Comarcal de la Noguera
distribueix gratuïtament
dins de la campanya per
fomentar l’ús d’aquests
tipus bolquers.
Aquesta campanya
va començar el mes de
maig amb l’objectiu de
reduir la generació del
residus de bolquers d’un
sol ús. L’Àrea de Residus
del Consell Comarcal de
la Noguera va organitzar diferents sessions
informatives adreçades
a famílies amb nadons
interessades a utilitzar
bolquers de roba, on s’hi
explicava els avantatges
d’aquests bolquers tant
per a les famílies (estalvi econòmic, menys
irritacions de pell, etc.)
com per a la cura del
medi ambient (reducció
dels residus).
Cada lot conté 4 bolquers, 8 absorbents, 4
reforços i 100 protectors
biodegradables, amb la
talla de fins als 2,5 anys
que ha demanat cada família receptora.
Aquesta
actuació
està subvencionada per
l’Agència de Residus

Anteriorment
s’havien fet unes
sessions informatives
pels interessats en
utilitzar-los
de Catalunya i s’inclou
dins de les actuacions
que impulsa el Consell
Comarcal de la Noguera
per reduir la generació
de residus. Reduir-los
evita els impactes i els
costos que es poden
generar durant la fase
de producció i vida útil
dels productes i els que
es poden produir quan
el producte esdevé un
residu.
Durant els propers
dies es distribuiran els
lots a les 55 famílies
sol·licitants, que són de
18 municipis de la Noguera: Albesa, Algerri,
Artesa de Segre, Balaguer, Bellcaire d’Urgell,
Bellmunt d’Urgell, Camarasa, Castelló de Farfanya, Foradada, Ivars
de Noguera, Menàrguens, Os de Balaguer,
Ponts, la Sentiu de Sió,
Térmens, Vallfogona de
Balaguer, Vilanova de
l’Aguda i Vilanova de
Meià.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
El silenci dels arbres
Autor: Eduard Márquez
Gènere: Novel·la

El violinista Andreas Hymer arriba a una
ciutat assetjada per fer
un concert i recuperar
l’Amela Jensen. Allí, a
més a més, gràcies a l’Ernest Bolsi, que, desafiant
les bombes, fa de guia al
museu de música buit,
trobarà explicacions i
respostes que li serviran
per acceptar el seu passat i entendre la misteriosa desaparició de la
seva mare. Les històries
entrellaçades d’aquests
tres personatges alternen amb les cartes que
els visitants del museu
escriuen als familiars i
amics per posar-los al
corrent de la seva situació. Les seves veus plasmen les emocions i la capacitat de supervivència
i de lluita dels qui han
d’enfrontar-se a la mort
amb l’única arma que els
queda: la voluntat de viure.
Publicada per primera vegada fa gairebé
vint anys, parla de tres
coses: de la importància
de crear mons salvadors,
de la importància de retrobar-se amb la pròpia
història i de l’enorme
importància de ser feliç
mitjançant la vocació.

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

En una casa de Collserola es prepara la celebració dels cent anys de l’avi
Cinto, un home silenciós
que té la passió d’observar
les estrelles i de buscar-hi
connexions invisibles. El
lector anirà coneixent tota
la família d’en Cinto a partir d’un mosaic de veus expressives, vives, diferents.
En Quim, per exemple,
havia ocultat a la família
els motius que el van dur,
dècades enrere, a anarse’n precipitadament del
País Basc, on vivia amb
la dona i els fills. No volia que transcendissin les
amenaces, cada cop més
explícites, d’ETA. Aquest
i altres episodis han anat
condicionant la vida d’una
família diversa i contradictòria, presidida per un avi
Cinto que no està tan a la
Lluna com sembla.
Blanca
Busquets,
aconsegueix teixir una
novel·la coral i rica de matisos, a partir de la intimitat d’uns personatges que
es despullen davant del
lector per a mostrar-nos la
complexitat de les relacions humanes i les dificultats per a construir un present i un futur en benestar,
on el passat condiciona inexorablement l’esdevenir.

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

Constel·lacions
Autor: Blanca Busquets
Gènere: Novel·la

Clown
Autor: Quentin Blake
Gènere: Infantil (+6)

On van les joguines
quan algú les llença a la
brossa? El pallasso de joguina tampoc ho sap, però
si vol trobar una nova llar
per a ell i els seus amics,
caldrà que s’afanyi.
Premiada per la crítica
i celebrada pels lectors
de qualsevol edat, Clown
és una història explicada
a través d’imatges plena d’esperança, alegria
i amistat, que confirma
Quentin Blake com un
dels autors-il·lustradors
contemporanis britànics
més reeixits.
El món natural és ple
d’innombrables
éssers
salvatges, singulars i
sorprenents, de totes les
espècies i formes. Cada
animal s’ha adaptat per
sobreviure en el seu entorn particular. Cada ésser
viu té un paper únic i important en el nostre preciós planeta. Una divertida recopilació de Philip
Bunting sobre els animals
més inútils (o no...) del
món.
Clown és un còmic
excel·lent al qual no
l’afecta el pas del temps.
Després de més de vinti-cinc anys, la història i
la seva formalització són
ben actuals.

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
Suggeriment

A voltes em pregunto si xisclant
les orenetes, es parlen entre elles,
o són només les queixes
punyents de cada estiu en veure el bosc
cremant-se adesiara.
En l’ordre que les guia,
no hi és el llast del mal.
Son part de la natura
cuidant cada matís,
l’estètica dels nius
al ràfec cobricel
de cases envellides.
Perceben cada estiu
l’efímer del seu vol,
com ho és també del foc
la flama que l’envolta.
A la casa dels rics, les orenetes,
també s’hi fan el niu.
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Tres medalles al Campionat de Catalunya
infantil de natació per Arnau Pifarré
El nedador del Club
Esportiu Natació Arnau
Pifarré va aconseguir tres
medalles al Campionat de
Catalunya Infantil, disputat a les instal·lacions de
l’Anella del Mediterrani de
Tarragona (piscina Sylvia
Fontana).
Dues medalles d’or,
una en la prova de 50 metres lliures i l’altra en la de
200 metres esquena; i també una medalla de plata als
100 metres esquena.

Arnau Pifarré del CEN Balaguer

Nedadors del CEN Balaguer participen a
la XXVI Travessia de Vinaròs

Participants del CEN Balaguer a Vinaròs

Un grup de nedadors i
Màsters del CEN Balaguer
van participar a la XXVI Travessia de la Platja del Fortí

del CN Vinaròs.
Una 1a Posició Master
C de la Sílvia Martínez, i en
categoria masculina la 1a

posició absoluta d’en Lluís
Pijuan amb un temps de
39’53.
En els 3.250 metres,
una 11a posició per l’Èlia
Sanmartín en categoria Infantil i en Gerard Sanmartín 15è en categoria Master
B.
En la Travessia popular
de 1.000 m, en David Martínez nedador Master 12è
classificat, i Ares Martínez
11a en categoria aleví.
Fora de concurs, fantàstics resultats per Berta
Sanmartín i Berta Pijuan.
En la travessia de 300 metres un molt bon resultat
d’en Sergi Martínez.

La festa del bàsquet lleidatà fa
l’acte de clausura a la pista Kobe
Bryant de Balaguer
La
Representació
Territorial de Lleida de la
Federació Catalana de
Basquetbol (FCBQ) va
recuperar després de dos
anys, la tradicional Festa
del Bàsquet Lleidatà amb
el lliurament de trofeus
corresponents a la temporada 2021-22, arribant a la
seva 34a edició.
Aquesta activitat es va
celebrar el passat divendres 8 de juliol a la pista
Kobe Bryant i va comptar
amb la presència del Paer
de Balaguer, Jordi Ignasi
Vidal; la paera d’esports,
Gemma Vilarasau; i del
President de l’RT de Lleida
de l’FCBQ, Javier Calles;
juntament amb d’altres
membres de la Junta Directiva.
Durant la tradicional i
emotiva jornada, es varen
lliurar els reconeixements

pertinents a jugadors/es,
entrenadors/es, àrbitres i
directius/ves i els clubs del
Bàsquet Lleidatà que han
obtingut l’ascens de categoria aquesta temporada.
El Club Bàsquet Balaguer, en aquesta edició va
ser guardonat fins a deu
cops. A més del trofeu per
l’ascens del Femení B a 2a
Catalana, van ser premiats/des l’Ariadna Marvà
(Premini Femení), la Paula Andreu (Mini Femení
Grana), el Joan Clua (Mini
Masculí Grana), la Mariama Balde (Infantil Femení
Grana), la Leire Moreno
(Infantil Femení Blau), la
Mariama Mballo (Cadet
Femení Grana), l’Àlex Sala
(Júnior Femení Grana),
la Neus Escoda (Sènior
Femení B) i la Clara Paniagua (Copa Catalunya Femení).

Guardonats/ades de la Festa del Bàsquet Lleidatà ‘22
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1a posició pel Club Patí Térmens en el
Campionat de Xous Promoció
Les noies de patinatge artístic del club de Térmens
guanyen aquest títol per segon any consecutiu
Els passat dies 9 i 10 de
juliol, al Poliesportiu Municipal de Cassà de la Selva
va tenir lloc el Campionat
de Catalunya Xous Promo-

ció de Patinatge Artístic
sobre 4 rodes, organitzat
per la Federació Catalana
de Patinatge.
Hi van participar un

Integrants del quartet xou del Club Patí Térmens

total de 42 grups Xou provinents de tot Catalunya
repartits en 4 categories:
Quartet Xou, Xou Junior,
Xou Petit i Xou Gran.
El Club Patí Térmens
va presentar el seu quartet
xou integrat per les patinadores Elna Casamitjana,
Ariadna Pascual, Mireia
Viladrich i Laia Feráandez, i
la seva entrenadora, Elena
Sans, amb el seu muntatge titulat Elàstics, ambientat en els xicles de boles de
colors.
El quartet Xou Térmens
va quedar classificat en
primera posició, revalidant
per segon any consecutiu
el títol de Primeres de Catalunya, un esforç de les
patinadores i l’entrenadora que es veu plasmat en
aquest títol.

Nou calendari del CF Balaguer
jugant a Primera Catalana
El CF Balaguer ja
coneix el calendari de
la temporada del retorn
a Primera Catalana. El
primer cap de setmana
d’octubre, el Balaguer
debutarà a la màxima
categoria catalana davant del CF Unificació
Llefià com a visitants.
A continuació es ju-

Camp Municipal de futbol

garà a casa contra la UE
Rubí.
Un partit esperat
serà el primer derbi provincial al camp del CFJ
Mollerussa, en la quarta jornada. El Balaguer
tancarà la temporada
com a visitant davant
d’un dels històrics del
futbol català, l’Horta.
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BREUS

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.
--------------------------------------MESTRA TITULADA
s’ofereix per fer de cangur i/o repassos escolars durant els mesos
d’estiu. Raó: 603772206
(Clàudia).
--------------------------------------SE OFRECE chica aplicada y trabajadora, para
atender a gente mayor,
tareas del hogar y cuidar
niños. Razón: 695103121.
---------------------------------------

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 al telèfon:
973450555.
--------------------------------------BUSCO pàrking pels
voltants del carrer Bellcaire de Balaguer. Interessats trucar al 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 las poblaciones
de Salou y Cambrils (Tarragona), con piscina,
y cerca de la playa. Mínimo alquiler de siete
noches. Razón teléfonos:
603035238-609369537
(Susana).
---------------------------------------

A PAÏSOS CATALANS
es ven local per oficina.
Raó: 629725009.
--------------------------------------ES VEN pàrking de ratlla
al carrer Molí del Comte,
33 de Balaguer. Molt bon
preu. Interessats, trucar
al: 652569879.
---------------------------------------

VARIS

--------------------------------------VIDENTE Y PARAPSICÓLOGA y trabajos de alta
magia blanca. Consultas
presenciales. Pide ahora
tu cita a través del teléfono: 633323744. Llama,
precio económico.
---------------------------------------

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.
--------------------------------------------------------------------------Per posar anuncis en
aquesta secció, adreceu-vos a les nostres
oficines o bé truqueu
al telèfon 973448273 o
consultant el nostre web:
www.revistagroc.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 14 de juliol a les 8 de la tarda del 21 de juliol
ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 21 de juliol a les 8 de la tarda del 28 de juliol
MARCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 28 de juliol a les 8 de la tarda del 4 d’agost
SALA

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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