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Sumari

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

En Portada
Els Tres Tombs

Aquesta és una tradicional festa que la confraria 
organitza amb la col·laboració de la Paeria, l’Impic, 
la Diputació i l’IEI. També són moltes empreses 
que fan participen amb donatius perquè aquesta 
festa es pugui continuar celebrant. Enguany no es 
farà el dinar en honor a Sant Antoni, patró dels ani-
mals i tampoc es farà el dinar de cloenda que es 
feia l’entrega dels premis del sorteig.
 Apart de les carrosses, tractors també és molt 
participativa amb la gent que fa la benedicció dels 
seus animals de companyia.

Amb el suport de
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# L’Associació de Comerciants del Centre Històric ha fet el sorteig de Nadal
Sota el lema ‘Aquest Nadal, un munt de regals’ ha sortejat 50 regals agrupats en 6 lots diferents entre els clients 
que han comprat en els establiments associats, durant aquesta campanya 

# El Club Esportiu l’Estel de Balaguer participa en el calendari que ha fet la Diputació
El Club Esportiu l’Estel de Balaguer ha estat inclòs en una exposició de fotografies, impulsada per la Diputa-
ció de Lleida. La mostra va ser inaugurada pel president de l’ens provincial, Joan Talarn

>>BALAGUER
# Les activitats han omplert el calendari de Festes nadalenques a Balaguer

Enguany ha tornat el Cosmolúdic, un espai per a infants i joves per 
gaudir de les vacances de Nadal

# Diferents actes en la programació del Teatre per les festes de Nadal 
S’han pogut veure el Caga Soca i Concert de Nadal entre d’altres

#El Club de Gimnàstica Rítmica tanca l’any amb jornada de portes obertes
Una jornada de portes obertes al Pavelló 1r d’Octubre per als famili-
ars i amics de les gimnastes del Club

# El proper 12 de febrer es celebra la 34a edició de la Mitja Marató
La sortida es farà a les 10 del matí des de la Plaça Mercadal i les inscrip-
cions es poden fer a la web dels runner’s

>>COMARCA
# Térmens celebra la seva Festa Major d’hivern els dies 20, 21, 22, i 29

Els actes començaran el divendres, 20 de gener amb una Missa Major cantada per la Coral de Térmens a 
les 12 h. Durant tot el dia al Poliesportiu, hi haurà un  parc infantil terrestre, amb activitats per la canalla

# Finalitza la tercera fase del Projecte Paraules de Montgai amb paraules a les façanes
15 noves paraules, tenint ara un total de 46 paraules amb els seus corresponents dibuixos que les il·lustren

>>ESPORTS
# El Club Futbol Balaguer per en la seva visita al CF Pirinaica pel resultar de 2-0  

En el primer encontre de l’any el Balaguer no està a l’altura i es veu superat per un rival directe que es posa 
per sobre a la classificació

# El Balaguerí Robert Martínez és el nou entrenador de la selecció de futbol portuguesa 
La federació portuguesa ha fet oficial la contractació en una roda de premsa amb la presència del tècnic

# La Paeria visita a la comunitat energètica de Caldes de Montbui
Actualment aquest ajuntament de Caldes de Montbui és capdavan-
ter a l’Estat en l’àmbit de les comunitats energètiques locals

# Balaguer celebra els Tres Tombs el dia 17 festa de Sant Antoni
El dia abans, es farà un repic de campanes a les 12h, en motiu de la 
vigília de Sant Antoni

# Montgai s’estrena com a nou municipi amb certificació Starlight
La senyalització que acredita el municipi es va instal·lar a Montgai i 
a Butsènit d’Urgell, per informar d’aquesta nova certificació 

# El Consell Comarcal aprova el pressupost per a l’exercici 2023
L’aprovació d’aquest pressupost inclou diferents millores a nivell de 
tota la comarca de la Noguera
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Les activitats han omplert el calendari de 
les festes nadalenques a Balaguer

Cosmolúdic

 Les activitat per le festes 
de Nadal ja van començar a 
principis de mes amb l’en-
cesa de les llums de Nadal 
a la ciutat, que coincidia 
amb l’arribada de la Polsim, 
les patgesses de Balaguer i 
pocs dies més tard, l’ober-
tura de la pista de patinatge 
a la plaça Mercadal que ha 
estat oberta fins els passat 
diumenge 8 de gener,
 El 24 de desembre es va 
fer el Caga Soca al Teatre, 
amb una actuació infantil 
prèvia i on les Llamineres 
van repartir coca i xocolata 
en acabar.
 El dimarts 27 s’inaugura-
va després de dos anys sen-
se poder-se celebrar a causa 
del Covid-19, el Cosmolúdic, 
un espai de lleure per gaudir 
durant les vacances esco-
lars de Nadal, que va estar 
obert fins el dijous dia 5 de 
gener al matí i estava adre-
çat a infants i joves de 2 a 
14 anys, organitzat des de 
l’Àrea de Joventut i l’Àrea 
d’Ensenyament de la Paeria 
de Balaguer.
 Un seguit de tallers i 

activitats de tot tipus: espor-
tives, lúdiques, pedagògi-
ques, culturals o artístiques, 
sempre amb la vessant 
educativa com a rerafons. 
Durant els nous dies que ha 
estat obert aquesta tercera 
edició, ha tingut una gran 
afluència d’assistents.
 També el mateix dimarts 
27 es va fer la Foguera dels 
Innocents a les 20 h a la pla-
ça del Mercadal, a càrrec 
dels Carboners.
 Les patgesses anterior-
ment havien rebut els esco-
lars al Casal Lapallavacara, 
es van poder veure també 
al Cosmolúdic perquè les 
nenes i nens que volguessin 
els poguessin fer arribar les 
seves cartes per Ses Majes-

tats el Reis d’Orient.
 Una de les altres acti-
vitats que va completar les 
festes nadalenques va ser 
l’entrega dels xumets al Mu-
seu de la Noguera, per part 
dels més petits de la ciutat. 
 La Cavalcada el dia 5 a 
la tarda, va començar amb 
l’arribada a l’església del 
Sagrat Cor dels tres Reis, 
Melcior, Gaspar i Baltasar, 
acompanyats de les Patges-
ses Albaflor, Dolldargent i 
Ditsdeseda, i tot el seguici 
de personatges de l’Ima-
ginari com la Polsim, les 
Llamineres, el Sereno o els 
Carboners, que van acom-
panyar a ses magestats que 
enguany anaven a cavall.
 A la cavalcada hi van 
participar un total de 140 vo-
luntaris i voluntàries.
 La comitiva va fer un re-
corregut nou enguany, hi va 
passar pels carrers Barce-
lona, Sanahuja, l’avinguda 
Pere III, el pont Nou, i va fi-
nalitzar el seu recorregut a 
la plaça del Mercadal, on es 
va fer la recepció de Ses Ma-
jestats i les Patgesses per 
part del paer en cap. Des-
prés dels parlaments, tots 
els nens i nenes van poder 
saludar personalment als 
Reixos al vestíbul de la Pae-
ria.

El Teatre Municipal també ha 
sigut escenari aquestes festes 
de Nadal de diferents actes

 Aquestes festes el 
Teatre Municipal també 
ha estat escenari de di-
ferents actes programats 
durant els dies de Nadal.
 El primer acte va ser 
un acte infantil, el Caga 
Soca que des de fa uns 
anys el Teatre acull aques-
ta activitat, per fer un caga 
soca pels més petits de la 
ciutat i al mateix temps 
un espectacle infantil. En-
guany va anar a càrrec de 
la companyia Replà Pro-
duccions amb l’especta-
cle “Ara ve Nasdal”.
 El 26 de desembre, 
festa de Sant Esteve, es 
va celebrar el tradicional 
concert de l’Orfeó Bala-
guerí, que enguany pre-
sentava a Miguel Castro 
Santafé, professor de 
l’Escola Municipal de 
Música, que s’estrenava 
com com a nou director 
de l’Orfeó. Un any més 
l’Orfeó va optar per no co-
brar entrada per assistir 
al recital, deixant que fos 

Concert de l’Orfeó al Teatre

el mateix públic, pel siste-
ma de taquilla inversa, el 
que deixés l’import que 
considerés apropiat a la 
sortida.
 Com a acte final al 
Teatre per les festes na-
dalenques, el diumen-
ge 8 de gener, La Cobla 
la Flama de Farners va 
presentar l’espectacle 
“Trencadís”, un  concert 
amb un repertori de les 
cançons més importants 
i populars dels Països 
Catalans, arranjades per 
a cobla, en el tradicional 
concert de Reis. L’espec-
tacle va comptar a més  
amb la col·laboració i el 
talent vocal de la cantant 
d’havaneres, Neus Mar.

Arribada dels Reis Mags

Enguany va tornar el
Cosmolúdic, un espai 
per a infants i joves per 
gaudir de les vacances 
escolars de Nadal

La cavalgata dels Reis Mags és l’última activitat de les 
festes i una de les més esperades pels infants El Caga Soca, el

concert de Sant Esteve 
i el concert de Reis 
s’han pogut veure al 
Teatre Municipal



5<<P U B L I C I T A T



6 >> B A L A G U E R

El Club Esportiu l’Estel de
Balaguer participa en el
calendari que ha fet la Diputació

 El Club Esportiu l’Es-
tel de Balaguer ha estat 
inclòs en una exposició 
de fotografies, impulsa-
da per la Diputació de 
Lleida. La mostra va ser 
inaugurada pel president 
de l’ens provincial, Joan 
Talarn, i es pot veure a 
l’espai d’exposicions que 
hi ha a la planta baixa de 
la Diputació de Lleida.
 L’espai presenta un 
conjunt de 12 fotografies, 
protagonitzades per 12 
entitats esportives i soci-
als amb les quals es vol 
“posar en valor l’esport 
de base, femení i inclu-
siu”. Aquestes imatges 
són les mateixes que 
apareixen al calendari 
oficial 2023 de la Diputa-
ció de Lleida.
 Les fotografies es-
tan fetes pel fotògraf 
balaguerí, Jordi Bonet. 

Foto del Club Estel de Balaguer

Una idea convertida en 
fotografies que són la 
successió de dotze frag-
ments per explicar com 
l’esforç i els valors de 
l’esport donen caràcter a 
una terra, la combinació 
en plasmar la importàn-
cia d’aquests equips amb 
els paisatges locals.
 Els clubs que hi han 
participat són: Club Ho-
quei Patins Vila-sana, 
Club Patí Bellcaire, Club 
Atlètic Escatxics d’Agra-
munt, Club Bàsquet Par-
dinyes, Lleida Handbol 
Club, ACUDAM Molle-
russa, Club Esportiu IN-
EFC Lleida, Club Esportiu 
l’Estel de Balaguer, Club 
Gimnàstic Lleida, AEP - 
Associació Esportiva Pa-
llars, Club Esquí la Coma, 
l’Associació Claror i més 
d’un centenar d’esportis-
tes.

La Paeria fa una visita a la comunitat 
energètica de Caldes de Montbui

Delegació de la Paeria a Caldes de Montbui

 El passat 9 de gener 
membres del govern mu-
nicipal van realitzar una 
visita institucional a l’Ajun-
tament de Caldes de Mont-
bui, per tractar diferents te-
mes que s’estan treballant 
des de la Paeria de Bala-
guer.
 La delegació de la Pa-
eria de Balaguer va visitar 
l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui per obtenir infor-
mació sobre com estan 
treballant des de la Comu-
nitat Energètica Local de 
Caldes de Montbui, i per 
poder implementar aques-
ta mesura a la ciutat de 
Balaguer.
 Actualment aquest 
ajuntament és capdavan-
ter a l’Estat en l’àmbit de 
les comunitats energèti-
ques locals, i a Catalunya 
té la capacitat més gran 
de plaques solars instal-
lades al municipi. La ciutat 

té un centenar de famílies 
que ja han començat a des-
comptar de la seva factu-
ra de la llum el rendiment 
energètic de les plaques 
solars instal·lades a cober-
tes d’equipaments munici-
pals, fet que els ha permès 
reduir fins a un 50% la fac-
tura de la llum i, pròxima-
ment, podran incorporar 
un model híbrid amb finan-

çament públic i privat per 
augmentar la seva capaci-
tat.
 Actualment, la Paeria 
ja ha adjudicat la primera 
instal·lació de plaques fo-
tovoltaiques i que perme-
trà proveir l’energia elèc-
trica que consumeixen els 
edificis d’Inpacsa, la llar 
d’infants dels Putxinel·lis i 
el Gaspar de Portolà. 

L’Associació de comerciants del Centre 
Històric ha fet el sorteig de Nadal

Un moment del sorteig

 L’Associació de Comer-
ciants del Centre Històric, 
sota el lema ‘Aquest Na-
dal, un munt de regals’ ha 
sortejat 50 regals agrupats 
en 6 lots diferents entre els 
clients que han comprat en 

els establiments associats, 
durant aquesta campanya 
de Nadal.
 La campanya es va po-
sar en marxa el passat dis-
sabte 3 de desembre i ha es-
tat vigent fins el 7 de gener.

 Els regals que se sorteja-
ven estaven exposats en dos 
locals, un al carrer d’Avall i 
l’altre al carrer Major. El sor-
teig consistia en diferents 
regals oferts pels establi-
ments adherits, que es van 
agrupar en sis lots, per po-
der fer un gran repartiment 
de regals per les compres 
fetes.
 La campanya s’ha va-
lorat molt positivament, 
sempre s’intenta motivar al 
comprador perquè faci com-
pres locals i de proximitat i 
d’aquesta manera els co-
merciants premien la fidelit-
zació als seus clients.
 Ara els comerciants es-
tan acabant de preparar el 
mercat de les rebaixes d’hi-
vern, per rematar les com-
pres de temporada. 
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Finalitza la tercera fase del
Projecte Paraules de Montgai 
amb paraules a les façanes 

 L’Ajuntament de 
Montgai a iniciativa de 
Lo Carreró de Montgai 
ha estat portant aquest 
mes de desembre a ter-
me la realització de 15 
noves paraules que de 
forma participativa els 
habitants de la població 
han triat per definir amb 
una única paraula el que 
significa per ells Mont-
gai, que forma part de 
la tercera fase d’aquest 
projecte.
 La iniciativa va co-
mençar el mes de juliol 
de l’any 2018, amb una 
crida perquè els veïns 
pensessin una paraula 
que, segons ells, definia 
el seu poble.
 Unes 15 noves parau-
les, tenint ara un total de 
46 paraules amb els seus 

Una de les façanes de Montgai

corresponents dibuixos 
que les il·lustren. Tot ple-
gat conforma una ruta 
turística per la població 
on els visitants podran 
seguir-la i veure-les a les 
façanes de les cases que 
han participat en aquest 
projecte de Lo Carreró 
de Montgai.
 Aquesta fase està fi-
nançada pel Pla d’Igual-
tat de la Diputació de 
Lleida i fons propis de 
l’Ajuntament de Montgai 
i és prioritza els noms 
femenins. Algunes de 
les paraules son: Pau, 
Farmàcia, Ferreria, Ca-
bana, Valentia, Coopera-
tiva... l’artista encarregat 
d’aquesta tercera fase és 
el balaguerí Jordi Torde-
ra. El cost total de l’actu-
ació és de 5.800€.

Térmens celebra la seva festa major 
d’hivern els dies 20, 21, 22 i 29

Térmens

Bruixa Expréss

 Térmens celebrarà els 
propers dies 20, 21, 22, 28 
i 29 de gener la seva festa 
major d’hivern en honor a 
Sant Sebastià.
 Els actes començaran el 
divendres, 20 de gener amb 
una Missa Major cantada 
per la Coral de Térmens a 
les 12 h. Durant tot el dia                                                                                                                                  
al Poliesportiu, hi haurà un  
parc infantil terrestre, amb 
activitats per la canalla.
 El Centre Cultural Sant 
Joan serà l’escenari a par-
tir de les 19 h, del Concert  
de cançons Pop i Rock en 
format clàssic amb Pop Pi-
ano Quartet.

 El dissabte, comença-
rà el dia amb un esmorzar 
popular darrera del Poli-
esportiu, a les 08.30 h. Al 
migdia, el tradicional dinar 
de Cassoles i el concurs de 
cassoles (les colles inte-
ressades s’han d’apuntar 

a l’ajuntament abans del 
18/1). Per la tarda, espec-
tacle i animació amb Jorge 
La Suerte al Poliesportiu.
 A partir de les 00.30 h al 
Poliesportiu,  concert a càr-
rec del grup Bruixa Express 
i a continuació Disco Mòbil 
amb Dj Keko i Dj James.
 El diumenge al mati, al 
Centre Cultural Sant Joan, 
hi haurà diferents activitats 
infantils. Per la tarda, Con-
cert de Festa Major amb 
l’orquestra Swing Latino, i 
a continuació ball de tarda 
amb la mateixa orquestra.
 El següent diumenge, 
29 de gener, a partir de les 
17h Campionat d’Escam-
brilla al local de la Llar de 
Jubilats, obert a tothom.
 *Qualsevol canvi del 
programa serà comunicat.

La festa major d’hivern 
de Térmens es fa en
honor al patró Sant
Sebastià amb diferents 
dies d’activitats

Activitats obertes a tothom i per a tots els públics per 
quatre dies de festa major a Térmens
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El pavelló de Gerb acollirà el proper 22 
de gener un concert tribut a Elvis Presley

 El proper diumenge 22 
de gener a les 19 h, el pave-
lló de Gerb acollirà un con-
cert tribut a Elvis Presley, 
organitzat en memòria de 
Maribel Cal.
 Aquest concert amb en-
trada gratuïta, compta amb 
la col·laboració de l’ajunta-
ment de Gerb.
 Un concert amb música 
del rei del roc Elvis Presley, 
cantada per Al Sánchez, 
Agustí Burriel, David Carri-
llo i Elvis Tribut Band.

Montgai s’estrena com a nou
municipi de la comarca de la
Noguera amb certificació Starlight

 La Noguera continua 
ampliant el seu territori 
amb certificació Star-
light amb la darrera in-
corporació de Montgai. 
La senyalització que 
acredita el municipi com 
a Starlight es va instal-
lar a Montgai i a Butsè-
nit d’Urgell, per informar 
d’aquesta nova certifica-
ció.  En total, ja són 19 
els municipis de la No-
guera que tenen aquesta 
certificació, i la làmina 
total de cel protegit a la 
Noguera supera a data 
d’avui els 1.400 km2. 
 El terme municipal 
de Montgai abasta prop 
de 30 quilòmetres qua-
drats i es tracta d’una 
zona amb una contami-
nació lumínica gairebé 
inexistent i unes con-
dicions atmosfèriques 
excel·lents, que faciliten 
les activitats vinculades 
al recurs del cel nocturn. 
De fet, actualment el ter-
ritori està protegit legal-
ment de contaminació 
lumínica a través de di-
ferents lleis i decrets.
 Un altre aspecte 
rellevant és que el mu-
nicipi ha realitzat la re-
novació d’enllumenat 
exterior, posant llums 
menys contaminants i 
recomanades per la Fun-

dació Starlight, complint 
amb les exigències de la 
normativa autonòmica 
per pertànyer a la zona 
d’influència del Mont-
sec.
 La certificació com a 
Municipi Starlight està 
orientada a aquelles pe-
tites localitats amb iden-
titat pròpia i amb caràc-
ter principalment rural, 
que busquen diversificar 
la seva economia mit-
jançant el desenvolupa-
ment de l’astroturisme, 
amb l’objectiu d’afavorir 
el creixement econòmic 
i sostenible del territori i 
evitar-ne la despoblació.
 Amb el certificat 
de Municipi Starlight, 
Montgai passarà ara a 
formar part del territori 
ampliat de la Destina-
ció Turística i Reserva 
Starlight de la Serra del 
Montsec, al Prepirineu 
de Lleida a Catalunya.
 Progressivament, i 
implicats en un projecte 
comarcal comú, diversos 
municipis de la Noguera 
s’han adaptat als reque-
riments de la certificació 
per poder ser inclosos en 
el territori Starlight. Ac-
tualment 14 municipis 
han aconseguit la cer-
tificació de Destinació 
Turística Starlight.

Entrega de la senyalització

Les parelles de patinatge del Club Patí 
Bellcaire s’emporten una 1a posició

Participants  del Club Patí Bellcaire

 El  passat desembre  va 
tenir lloc al Pavelló Munici-
pal d’Esports de  Vilafranca 
del Penedès, el campionat 
de patinatge artístic sobre 
rodes “14è Trofeu del Vi”
 Les patinadores i pati-
nadors de  Parelles Artístic 
Promocionals en les modali-
tats  Infantil i  Aleví del  Club 
Patí Bellcaire d’Urgell, van 
aconseguir el primer lloc  en 
dos modalitats de parelles
 La balaguerina Ares 
Roselló Sauret  i en David 
Alonso Alonso, van assolir 
el primer lloc en la modali-
tat Parelles Artístic promo-
cionals Infantils i  la parella 
formada per la Mariona 
Molina Martí, i en  Gerard 

Cuñé Clua, el primer lloc en 
la modalitat Parelles Artístic 
promocionals Aleví.
 Aquesta primera posició 
pel Club Patí Bellcaire d’Ur-

gell en el Campionat  de pa-
tinatge artístic sobre rodes 
“14è Trofeu del Vi”, és un 
premi que no havien gua-
nyat abans encara.

Gerb



9<<C O M A R C A

Obres d’arranjament de la zona 
esportiva de Butsènit

 L’Ajuntament de 
Montgai ha realitzat a la 
zona esportiva  de But-
sènit un mur d’escullera 
de pedra, per tal d’estabi-
litzar el terraplè existent, 
ja que quan hi ha pluges 
les terres ocupen part 
del pàrquing dificultant 
l’aparcament del vehi-
cles. Dintre de l’obra hi 

Obres a Butsènit

ha part de canalització 
de les aigües de pluja del 
carrer superior.
 L’obra ha comptat 
amb un pressupost de 
18.676,36 €, que ha estat 
finançat amb el Pla d’In-
versions de Cooperació 
de la Diputació de Lleida 
i fons propis de l’Ajunta-
ment de Montgai.

Consell Comarcal

L’aprovació d’aquest pressupost inclou diferents 
millores a nivell de tota la comarca de la Noguera

 El Ple del Consell Co-
marcal de la Noguera, en la 
sessió extraordinària del 9 
de gener, ha aprovat inicial-
ment el pressupost general 

per a l’exercici 2023, que 
s’incrementa amb un im-
port total de 11.913.736, 53 
€, un 5% més que l’any 2022, 
el pressupost comarcal del 

2023 incrementa la despesa 
en l’àrea dels Serveis So-
cials per ampliar i reforçar 
l’atenció a la gent gran i els 
serveis d’orientació i acom-
panyament a famílies. 
 Alguna de les novetats, 
seran la suma d’una nova 
plaça al Servei d’Assistència 
Tècnica (SAT), amb un total 
de 6, per exercir les funcions 
de Secretaria i Intervenció 
als ajuntaments de la No-
guera que no disposen de 
personal propi.  Activació 
de l’Oficina Comarcal de 
Transició Energètica de la 
Noguera, que ha d’estar ac-
tiva durant 2 anys. També 
s’ha aprovat el conveni amb 
l’Institut Català de les Dones 
per prestar el Servei d’Infor-
mació i Atenció a les Dones 
i impulsar polítiques d’igual-
tat fins a l’any 2025 inclòs.

El Consell Comarcal aprova el pressupost 
per a l’exercici per aquest 2023
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Els Moore viuen a Har-
lowe, un petit poble de 
grangers a New Hamps-
hire. En aquesta localitat 
tranquil·la i tradicional 
aterra Perly Dunsmore, 
un foraster carismàtic de-
cidit a organitzar subhas-
tes benèfiques amb les 
donacions dels veïns. A 
canvi, invertirà els guanys 
a posar més agents de po-
licia i millorar la seguretat 
del poble. Al principi la fa-
mília Moore ho acceptarà 
de bon grat, però de mica 
en mica aniran apareixent 
tibantors i desconfian-
ces entre els habitants 
de Harlowe, que veuran 
com el dia a dia se’ls om-
ple d’una tensió cada cop 
més difícil de sostenir. 
Joan Samson denuncia 
amb cruesa i contundèn-
cia la manera com l’espe-
culació devasta i perver-
teix el món rural.
 Novel·la d’intriga que 
frega l’horror, una histò-
ria implacable sobre com 
tota una comunitat es veu 
tenallada per les ànsies 
de progrés econòmic d’un 
sol individu. Aquesta obra 
va ser la primera i única 
obra de Joan Samson, 
que moriria prematura-
ment abans de veure-la 
publicada.

 La Mélanie, que va 
créixer en el culte als 
realities, només té una 
idea fixa al cap: fer-se fa-
mosa. Però la seva única 
aparició en un xou tele-
visiu és un fracàs. Anys 
després, ja mare de fa-
mília, crea a YouTube el 
canal Happy Récré, on 
exhibeix el dia a dia dels 
seus dos fills. Ben aviat 
la segueixen milions de 
subscriptors, que li fan 
likes i comenten tots els 
seus moviments. La vida 
de la Clara, en canvi, 
ha estat marcada per la 
pèrdua brutal dels pares, 
fins i tot ara que s’acaba 
d’incorporar a la Brigada 
Criminal. Quan la filla de 
la Mélanie desapareix, els 
camins d’aquestes dues 
dones s’encreuen.
 Amb la seva agudesa 
immensa per copsar les fe-
bleses a l’ànima dels per-
sonatges i les falles dels 
nostres temps, Delphine 
de Vigan s’endinsa en un 
tema vertiginós: les xarxes 
socials i les seves derives; 
una societat abocada al 
culte de l’ego, on tot s’es-
cenifica i es ven, fins i tot 
la felicitat familiar. Retrat 
d’una època en què no-
més vivim perquè ens mi-
rin i per ser vistos.
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El subhastador
Autor: Joan Samson
Gènere: Novel·la

 Als Estanyols del Molí 
hi viuen moltes granotes 
de la comarca. El petit es-
tany mai no ha estat gaire 
net, però des de fa unes 
setmanes, la gent del po-
ble l’utilitzen d’abocador 
i la situació és insupor-
table! Les granotes ja no 
poden més. L’hora d’actu-
ar ha arribat!
 Oriol Canosa i l’il-
lustrador Cuchu ens 
apropen amb humor i 
enginy al drama ecolò-
gic que pateixen molts 
rius, llacs i animals. Una 
història divertida i sensi-
ble que ens convida a no 
resignar-nos i lluitar per 
millorar el nostre entorn.
 Una novel·la que trac-
ta temes tan actuals com 
l’ecologia, els valors de-
mocràtics i el poder del 
grup per organitzar-se 
i reclamar els propis 
drets. Ho fa amb una tra-
ma lleugera, simpàtica i 
emotiva, connectant amb 
els lectors més joves, 
però sense alliçonar.
 Tercer títol de la col-
lecció Punt de la mà d’un 
dels autors catalans més 
populars, l’Oriol Canosa, 
escriptor i llibreter, amb 
diferents premis per al-
guns dels seus llibres.

Els nens són reis
Autor: Delphine de Vigan
Gènere: Novel·la

La vaga de les granotes
Autor: Oriol Canosa
Gènere: Infantil (+7)

Escriure

No cal que sigui llarg 
un bon poema.
Si sobretot és clar,
ja té un valor segur.
Si a més a més de curt,
esdevé també bo,
-segons conta l’adagi-
molt millor.
Si diu però que diu, 
i no diu res,
llavors no és cap poema.
Només és un impuls
sense cap rumb,
l’estèril
despropòsit
de qui valdria més
que fes una altra cosa.
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Festa dels tres tombs a Balaguer

La Confraria de Sant Antoni de Balaguer organitza 
un any més la tradicional festa dels tres tombs

 El proper dia 17 de ge-
ner, festa de Sant Antoni, 
la Confraria de Sant Antoni 
Abat de Balaguer, organit-
za un any més la festa dels 

Tres Tombs.
 El dia abans, es farà un 
repic de campanes a les 
12h, en motiu de la vigília 
de Sant Antoni.

 El mateix dimarts  els 
actes començaran a les 7h 
del matí, amb un repic de 
campanes anunciador de 
la festa. A les 8h es farà la 
cerimònia de benedicció 
dels populars panets de 
Sant Antoni. A les 9h es 
farà la missa en l’altar del 
sant. A les 11h es farà una 
missa solemne a l’Església 
de Sant Josep. Al finalitzar 
la missa, la confraria con-
vidarà a tothom al tradi-
cional esmorzar de coca i 
sucre i moscatell.
 Ja serà a les 12h del 
migdia que es farà l’inici 
dels tres tombs a la plaça 
Mercadal. A l’inici del ter-
cer tomb, es donarà un pre-
sent a cada tractorista.
 En acabar els tres 
tombs, es farà l’entrega 
de premis de les carrosses 

Balaguer celebra un any més els tres 
tombs el dia 17 festa de Sant Antoni

Plaça Mercadal per Sant Antoni

presentades. Com cada 
any, la confraria fa entrega 
de tres premis. El primer 
premi rebrà 300, el segon 
premi 200 euros i el tercer 
premi, 150 euros. Els tres 
premis, a part del xec tam-
bé rebran un trofeu.
 Aquesta és una tradicio-
nal festa que la confraria or-
ganitza amb la col·laboració 
de la Paeria, l’Impic, la Du-
putació i l’IEI. També són 
moltes empreses que fan 
participen amb donatius 

perquè aquesta festa es 
pugui continuar celebrant. 
Enguany no es farà el dinar 
en honor a Sant Antoni, pa-
tró dels animals i tampoc es 
farà el dinar de cloenda que 
es feia l’entrega dels premis 
del sorteig.
 Aquesta festa, a part de 
les carrosses, tractors de 
Balaguer i rodalies també 
és molt participativa amb 
la gent que fa la benedicció 
dels seus animals de com-
panyia.
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El Club Futbol Balaguer perd en la seva 
visita al CF Pirinaica pel resultat de 2-0

Formació inicial contra el CF Pirinaica    

Una imatge del partit

03/12/2022

CF PIRINAICA 2 
BALAGUER  0

 En el primer encontre 
de l’any el Balaguer no 
està a l’altura i es veu su-
perat per un rival directe 
que es posa per sobre a la 
classificació.
 Els primers minuts de 
partit van ser un miratge 
pel Balaguer, on l’equip 
va dominar el control de la 
pilota des de l’inici i sem-
blava que hauria de ser així 
fins al final. Els visitants 
arribaven a l’àrea amb sen-
sació de perill i van gaudir 
d’una gran ocasió de gol 
quan Mikel, amb un gran 
xut des de la frontal de 
l’àrea, va estar a punt de 
fer el primer, però una gran 
aturada del porter local ho 
va evitar.
 Després dels primers 
20 minuts dominats pel Ba-
laguer, els locals van fer un 

pas endavant i van buscar 
un joc més directe, que va 
ser efectiu a la mitja hora 
de joc, quan una pèrdua al 
mig del camp va provocar 
el contraatac i que va supo-
sar el 1 a 0.
 El partit seguia sense 
ocasions clares de gol i 
s’apropava al descans amb 
aquest marcador. Tot i així, 
el segon gol local a la sor-
tida d’un córner, rematat al 
segon pal i una polèmica 

jugada que podria haver 
suposat un penal pels vi-
sitants que no va ser, va 
fer canviar la dinàmica del 
partit i les expectatives per 
afrontar la segona part del 
partit.
 Després del descans, 
van arribar canvis per part 
dels dos equips i el Bala-
guer buscava un gol per 
posar-se dins el partit, tot i 
que no hi havia un domini 
clar del joc i les ocasions 
amb perill no arribaven.
 Al final, un xut de fora 
l’àrea va ser la ocasió més 
clara pels visitants, que no 
van saber trobar els espais 
necessaris per arribar a 
l’àrea amb perill i retallar 
distàncies al marcador.

Un partit amb poques 
ocasions de gol que van 
resoldre els locals amb 
dues jugades

El balaguerí Robert Martínez 
nou entrenador de la selecció de 
futbol portuguesa

Robert Martínez

 Aquesta setmana 
s’ha fet la presentació 
del nou seleccionador de 
Portugal. Serà el balague-
rí Robert Martínez,  el que 
ha estat fins ara entrena-
dor de la selecció de Bèl-
gica.
 La federació portu-
guesa ha fet oficial la 
contractació del balague-
rí en una roda de premsa 
amb la presència del tèc-
nic. Martínez ha signat 
un contracte fins a l’any 
2026 quan es disputarà el 
pròxim mundial de futbol 
que serà als Estats Units.
 En la seva comparei-
xença davant dels mit-
jans de comunicació, el 
tècnic ha explicat el seu 
full de ruta amb la classi-
ficació per l’europeu com 
a principal objectiu. El 
tècnic també ha declarat 
que una de les primeres 

tasques com selecciona-
dor portuguès serà parlar 
amb el capità de l’equip i 
estrella portuguesa, Cris-
tiano Ronaldo.
 Un toc de curiositat 
l’ha donat el fet que mai 
abans el seleccionador 
d’aquest país no era de 
parla portuguesa. El ba-
laguerí s’ha compromès 
a aprendre la llengua el 
més ràpid possible.
 En els sis anys i mig 
que ha estat al capdavant 
de Bèlgica ha aconseguit 
un 3r lloc al Mundial de 
Rússia 2018 i va arribar 
als quarts de final de l’Eu-
rocopa 2020, en què va 
arribar a eliminar Portu-
gal a vuitens. No obstant, 
no va passar de la fase 
de grups al Mundial de 
Qatar, un torneig marcat 
per les divisions internes 
al vestidor.
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Nedadors del CEN Balaguer
participen al tradicional Trofeu 
de Reis el dia 5 de gener

Participants del CEN Balaguer al trofeu de Reis

El club de Gimnàstica Rítmica tanca l’any 
amb una jornada de portes obertes

Portes obertes al Pavelló 1r d’Octubre

Cita esportiva el proper 12 de febrer en 
motiu de la 34a edició de la Mitja Marató 

Mitja Marató

 El proper 12 de febrer 
es celebrarà la 34a edició 
de la Mitja Marató Ciutat 
de Balaguer, una cursa at-
lètica per a totes les edats, 
amb diferents distàncies, 
la mitja marató, 10 km i la 
jogging de 5km, organitza-
da pel club esportiu Run-
ner’s Balaguer.
 La sortida es farà a les 
10 h des de la Plaça Mer-
cadal i les inscripcions es 
poden fer pel web dels run-
ners i també des de Iter5.

 A finals de desembre, 
es va fer una jornada de 
portes obertes al Pavelló 1r 
d’Octubre per als familiars 
i amics de les gimnastes 

del Club de gimnàstica rít-
mica de Balaguer, on els 
assistents van poder apre-
ciar les coreografies que 
s’han anat practicat durant 

tota la temporada i que 
tants bons resultats han 
donat.
 Aquesta passada tem-
porada, el club ha pogut 
participar en total norma-
litat a les diferents com-
peticions, en les que ha 
obtingut molts podis i pre-
mis. Per aquest 2023, el 
club presentarà fins a tres 
equips per accedir els mà-
xims campionats a nivell 
estatal d’Espanya, una par-
ticipació que no es podria 
fer si no fos per l’excel·lent 
treball que s’està realitzant 
amb l’escola municipal i a 
tot el suport i l’estructura 
que ha pres aquesta disci-
plina a nivell local.

 El passat dia 5 de ge-
ner es va celebrar el tra-
dicional Trofeu de Reis 
al CN Lleida, on els ne-
dadors del CEN Balaguer 
van obtindre molt bons 
resultats de l’equip benja-
mí, prebenjamí i l’escola, 
amb la participació de 16 
nedadors.
 En la prova de 25 me-
tres d’exhibició dels més 
petits, en Martí Bosch va 
aconseguir la 1a posició, 
i també molt bons resul-
tats d’en Lluc Masana, 
Alexandru Ciocan i Jofre 
Estudillo.
 En categoria preben-
jamí es va disputar la pro-
va de 50 lliures on el neda-
dor Elias Oliva va quedar 
5è, en Cristian Ciocan 8è 
i Roger Mateo 11è.
 I finalment en els 100 
estils de la categoria ben-
jamí, en Nil Masana va 

ser 4t, en Sergi Martínez 
5è, Xavier Rovira 6è, Teo 
Todorov 8è, Xavier Bosch 
11è i Jan Rubies 12è.
 En categoria feme-
nina la nedadors Laura 
Guiu 4a en els 100 estils, 
la Sorana Calugar 13a i la 
Queralt Aguilà 14a.
 Per altra banda co-
mentar un altre resultat 
importat d’altres mem-
bres del CEN Balaguer, en 
Lluís Pijuan aconseguí el 
rècord Estatal categoria 
Master 50 en les proves 
de 800 i 1500 i també els 
rècords de Catalunya en 
els 2000 i 3000 lliures, tots 
ells en piscina de 25 me-
tres i l’Ismael Profitós ca-
tegoria Màster 25 quedà 
2n en els 100 estils i 4t en 
els 200 lliures, al XVI Gran 
Premi Màster Antoni Mar-
rugat celebrat al CN Sant 
Feliu.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
---------------------------------------
ES LLOGA pàrking
c/ Barcelona, núm.72
de Balaguer
Raó: telf. 666411827.
--------------------------------------- 
TRASPÀS, botiga de 
roba infantil a Bala-
guer, per no poder 
atendre. Totalment 
equipada i en ple fun-
cionament. Telèfon 
per rebre informació: 
973450555.
---------------------------------------
ES TRASPASSA res-
taurant al centre de 
Balaguer, 400 m2, per 
120 comensals. Total-
ment equipat, preparat 
per obrir. Dues plantes 
i dos magatzems. Amb 
sala privada i oficina. 
Raó telèfon informa-
ció: 687449890.
---------------------------------------
BUSCO pàrking tan-
cat pels voltants del 
carrer Bellcaire (Ba-
laguer). Raó telèfon: 
667476172.
---------------------------------------

TREBALL 
---------------------------------------
TALLER EN BALA-
GUER, precisa elec-
tromecánico con expe-
riencia, para turismos 
y vehículos industria-
les/agrícolas.
Razón: 973447705.
---------------------------------------

VARIS
---------------------------------------
ES VEN jaqueta de neu, 
marca Columbia (talla 
XL), utilitzada només 
tres cops. Pràcticament 
nova. Preu nova: 350€. La 
venc per: 150€. Demanar 
foto per WhatsApp al: 
667476172.
---------------------------------------
ES VEN motxilla nova  
roller up (per primària o 
ESO), per 35€. Demanar 
foto per WhatsApp al: 
640729150.
---------------------------------------
COMPRO monedes, 
bitllets, segells, re-
llotges de totes les 
marques, joguines, 
cromos, postals, fotos, 
còmics, llibres, plomes 
estilogràfiques, nines 
Nancy, coberteries de 
plata , escalextric. Raó: 
676803205.
--------------------------------------
ES VEN motxilla per cà-
mera de fotos i accesso-
ris. Varis compartiments. 
Preu:  35€.  Demanar 
foto per WhatsApp al: 
667476172.
---------------------------------------
---------------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció us 
podeu adreçar a les 
nostres oficines del 
carrer Sant Lluís, 36 
entresol de Balaguer, 
al 973448273 o pel web 
www.revistagroc.com
---------------------------------------

 Sento molt dir-vos, que 
per sort o desgràcia, no tin-
drem una segona vegada 
el títol de la millor Selecció 
Nacional de Futbol  Mun-
dial. Per la senzilla raó de 
que Marruecos ens ha fet 
fora. Desgraciats, si que ho 
hem estat. Amb la quanti-
tat de boques que aquí ali-
mentem i beneficiem amb 
tota classe de drets i de 
diners fàcils de cobrar, i no 
deixar-se guanyar !. Però 
també un pot creure, jo di-
ria de manera encertada, 
que ells van treballar molt 
més que els nostres, que 
sols juguen damunt del 
paper. Però les cames que 
es mouen per impulsos del 
cor i del cervell, podria ser, 
que rebessin unes altres 
ordres. En fi, qui hagi vist la 
tanda de penalts, de segur 
encara plora.
 Tot va ser la caritat 
d’uns somnis, i amb ells, 
val més no moure’ns de 
casa.
 Un altre somni igual-

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.

Només somnis
C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ment monetari, i que se-
gons la premsa ens ha 
dit, el nostre Parlament ha 
“desencallat”, el daurat re-
tir dels 32 funcionaris que 
prou lletra impresa varen 
motivar. Jo no vull opinar, 
però puc dir que en un cas 
semblant, en una empresa 
qualsevol, “l’apanyo” fet no 
l’acceptaria cap direcció. 
La nostra (Parlament), sí. I 
tots contents.
 Ara, després d’un pont 
que sembla parit per la pa-
rella del dimoni, que s’ha 
retirat dels jardins de Ver-
salles el Deu grec Apolo, 
figura de plom daurat. Que 
va ser col·locat al 1671, du-
rant el regnat de Lluis XIV. 
La restauració, pot durar 
uns 18 mesos. Desconec el 
que pot durar la neteja del 
Gaspar de Portolà. Es diu 
que la pintura era corrosi-
va, i que ha de tractar-se 
d’una manera determinada 
per mans especialitzades. 
Que voleu que us digui, 
no m’ho puc creure del 

tot. I que penso jo que 
amb la eufòria que hi ha 
en esborrar tot el passat 
d’un determinat color. 
Ara senzillament el volen 
roig. Desconec del mate-
rial que està feta la dita 
estàtua, però anar a tri-
ar una pintura corrosiva 
amb quantitat prou abun-
dosa, estic segur que els 
nostres Mossos d’Esqua-
dra en traurien l’entrellat: 
al fi i al cap no deixa d’es-
ser una propietat pública.
 El dia menys pensat 
al nostre Presidente Pe-
dro Sánchez el faran rei 
del còctel, doncs barreja 
amb tota naturalitat: la 
renovació del Poder Judi-
cial amb la sedició. Pres-
supostos Nacionals, amb 
la malversació de diners 
Públics amb canvi de de 
butxaques. Tot s’ha venut 
per “l’aparato” de propa-
ganda del PSOE, enfo-
cant-t’ho de la manera 
més adient per ell. I aquí 
no passa res. Els satèl·lits 
son els que li han donat 
la majoria. Perquè son 
ells el autèntics benefici-
ats, i nosaltres per tenir 
paciència.

Volem Balaguer net!!
Carme Reixachs Baró (Sovirania i Salut La Noguera)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 És per tots notori que 
Balaguer  és una ciutat 
amb uns encants turístics 
que poques ciutats cata-
lanes poden tenir,  però 
malauradament per nos-
altres els balaguerins i els 
turistes que ens visiten ens 
resulta incòmode transitar 
per massa indrets de la 
nostra ciutat.
 Balaguer el tenim dei-
xat; els balaguerins som 
bruts, els serveis de neteja 
no funcionen o les dues co-
ses a l’hora.
 Sentim vergonya de la 
brossa que hi ha per tot 
arreu, vergonya d’ensenyar 

la ciutat. Els turistes troben 
una ciutat preciosa però 
deixada; ho constaten i ens 
ho transmeten.
 Tenim una gespa pre-
ciosa a baix al riu, però 
no podem descalçar-nos i 
connectar amb la terra per-
què està plena de caques; 
no podríem separar espais 
per a persones i espais per 
a gossos?. Tenim un parc 
del Reial/Sta. Maria enveja 
de qualsevol població, però 
és desagradable de transi-
tar-hi i menys portar-hi 
ningú de fora: brossa, dei-
xalles domèstiques. A dins 
la ciutat bosses d’escom-

braries al terra, papers, 
bosses, llaunes, cagades 
de gossos, cagades de 
coloms..
 És propi de les tertú-
lies balaguerines que te-
nim Balaguer brut, deixat; 
en parlem, ens lamentem 
però la cosa s’eternitza. 
Per què no ens hi posem?  
Cada un de nosaltres re-
visem el què fem i el què 
podríem fer per a que 
la nostra ciutat estigui 
neta, serveis de neteja de 
l’ajuntament, poseu-se 
en acció, responsables 
del consistori, fa massa 
anys que dura.!!
 És desig de tots que 
la situació reverteixi, po-
sem-hi tots la part que 
ens pertoca; serà gratifi-
cant per a tots.

BUSCO pàrking tancat
pels voltants del c/ Bellcaire

(Balaguer).
Raó telèfon: 667476172.
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Horari d’autobusos
SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                              dl. a ds.
07.55                                “                                                  diari
19.40                               “                                                    dg.
19.55                                “                                                    dg.
20.25                                “                                           dl. a ds.
06.10                         TÀRREGA                                 dl. a db.
06.50                                 “                                           dl. a db.
07.50      “                       dl. a dv.
12.00                                 “                                           dl. a db.
14.00                                “                                           dl. a db. 
19.30      “ dl. a db.
06.30      LLEIDA dl. a dv.
07.15 “ dl. a dv.
07.40 “ dl. a db.
07.45 “ dl. a db.
07.48 “ dl. a db.
07.55 “ dm./dc./dv.
08.00 “ dl./dj./dv.
09.10 “ dl. a db.
09.15 ” dl. a dv. 
09.53 ” dissabtes
10.45 “ diumenges
10.50 “  dl. a dv.
12.00 “  dl. a dv.
13.15 “  dl. a dv.
14.55 “  dl. a dv.
15.18 “ dl. a dv.
15.23 “ dl. a dv.
17.30 “ diari
17.53 “ diumenge
18.00 “ dissabte
19.15 “ dl. a dv.
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50                             “                                                     diari
13.35 SOLSONA                   dl., dm., dj., dv.
09.20                     PONTS                                           diari 
13.35 “                                           dl. a dv.
16.50           “ diari
19.10  “                                           dl. a dv.
13.17      AGRAMUNT                              dl. a ds.
19.17 “                                          dl. a dv.

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI 
14.20                      ESTERRI D’ÀNEU                       dl. a dv.
19.10  “                                        dissabte
20.40                        “                                 dl. a dv.+dg.
07.20    ÀGER                                       dl. a dbt.
14.00 “                                        dissabte
14.20 “                                        dl. a dv.
19.10 “                                        dissabte
20.40 “                                dl. a dv. + dg
08.25 ALMENAR                  dl. a dv. feiners
12.45 “                                      dissabtes
14.45 “                            dl. a dv. feiners
12.00                         ALBESA                           dsbt. mercat

SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI 
07.15 de dilluns a divendres
08.00 de dilluns a divendres
08.05 de dilluns a divendres 
08.45 diari
08.50 diari
09.10 de dilluns a dissabte
09.15 de dilluns a dissabte
10.00 de dilluns a divendres
10.05 de dilluns a divendres
11.10 de dilluns a divendres
11.15 de dilluns a divendres
12.30 de dilluns a dissabte
12.35 de dilluns a dissabte
13.00  de dilluns a divendres
13.40  de dilluns a divendres
13.45  de dilluns a divendres
14.10  de dilluns a divendres
14.15 de dilluns a divendres
15.15  de dilluns a divendres
16.15 diari
18.30 de dilluns a dissabte
18.35 de dilluns a dissabte
20.00 de dilluns a divendres + diumenge
20.05 de dilluns a divendres + diumenge
20.15 de dilluns a divendres
20.20 de dilluns a divendres

** Els horaris de bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al 
web: www.alsa.es i www.autocarsgamon.com - Actualitzat el 30/06/2022.

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

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

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

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

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

** Els horaris de trens canvien 
constantment. Aconsellem confirmar 
horaris al web www.fgc.cat .Horaris 
de trens actualitzats el 14/12/22.

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                   973 455 004
--------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                  973 426 013
--------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 445 200
IMPIC                                                   973 446 606
URGÈNCIES                                                      112
MOSSOS D’ESQUADRA               973 457 700
GUÀRDIA URBANA                        973 450 000
CÀRITAS BALAGUER                     973 351 266
CONSELL COMARCAL                  973 448 933
BOMBERS                                         973 445 080
CAP II                           973 446 028 / 973 447 714
CAP II, DEMANAR VISITES          902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL                973 450 408
A MEDICS                                           973 447 513
CENT. MÈDIC RECONEIX.                 973 448 113
CREU ROJA                                       973 445 795
RENFE                                                                 012
ALSINA GRAELLS                            902 422 242
TAXIS PÚBLICS                                973 445 022
CORREUS                                           973 445 826
JUTJAT N.1, 2 i 3                                         973 679 020
JUTJAT DE GUÀRDIA                     973 679 032
REGISTRE CIVIL                               973 679 031
SALA DE PROCURADORS           973 451 177
DESPATX PARROQUIAL               973 445 342
ESGLÉSIA EVANG. PENT.               973 446 457
FUNERÀRIA SANT JOSEP           973 449 044
                 629 377 476 - 973 390 862
TANATORI “EL SEGRE” 973 980 229
CASAL GENT GRAN                        973 446 259
--------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT                                  973 586 005
--------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT                                  973 420 009
--------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT                                  973 428 007
--------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT                                  973 459 005
--------------------------------------------------------------------------

GERB
AJUNTAMENT                                  973 446 099
--------------------------------------------------------------------------
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC                            973 445 018
--------------------------------------------------------------------------
LA SENTIU
AJUNTAMENT                                  973 424 005
CASA DEL METGE                           973 424 058
--------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT                                  973 454 004
--------------------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT                                   973 180 205
--------------------------------------------------------------------------
MONTGAI
AJUNTAMENT                                  973 430 005
METGE                                                 973 430 107
--------------------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 438 004
CONSULTORI MÈDIC                     973 438 003
RESIDÈNCIA                                      973 438 169
--------------------------------------------------------------------------
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC                            973 420 003
--------------------------------------------------------------------------
SANTA LINYA
TELÈFON PÚBLIC                                     973 454 002
--------------------------------------------------------------------------
TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC                            973 454 003
--------------------------------------------------------------------------
TÉRMENS
AJUNTAMENT                                  973 180 010 
DISPENSARI MÈDIC                           973 181 181
--------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                  973 432 008
CASA DEL METGE                           973 432 055
--------------------------------------------------------------------------
VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC                            973 454 019
--------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA 973455286

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

ALGERRI

GÁLLEGO-REÑÉ 973426189

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

BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214
F. DOLSET- Sant Crist, 11 973445384
F. MARCH- C. Barcelona, 10 973445280
F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

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

BELLCAIRE D’URGELL 

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

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

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

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

CASTELLÓ DE FARFANYA

PÉREZ TORRES, ROSA M. 973428070

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

LA SENTIU DE SIÓ

M. JOSÉ MAS LACRUZ 973424151

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

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

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

MONTGAI

PILAR GINÉ 973430358

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

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

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

TÉRMENS

EVA CAMPIÑEZ 973180037

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

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 12 de gener a les 8 de la tarda del 19 de gener DOLSET

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De les 8 de la tarda del 19 de gener a les 8 de la tarda del 26 de gener SALA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 26 de gener a les 8 de la tarda del 2 de febrer MARCH
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