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Sumari

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

En Portada
Cros de Balaguer

El proper 5 de febrer, Balaguer té una nova cita espor-
tiva, la 8a edició del Cros de Balaguer, organitzat pel 
Consell Esportiu de la Noguera amb la col·laboració 
de la Paeria de Balaguer i del Club Atlètic Marato-
nians del Segre. Es tracta d’una prova de la fas e 
intercomarcal de cros i del Circuit Escolar de Cros 
dels Consells Esportius de les Terres de Lleida i que 
aquest any com a novetat incorpora el Campionat de 
Catalunya de Cros Universitari, en ser Balaguer la 
capital dels Campionats Universitaris.

Amb el suport de
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# L’Escola Pia ha recuperat la representació dels Pastorets per les Festes de Nadal
En l’actuació hi van participar una trentena d’actors i actrius, la majoria alumnes d’ESO, que van interpretar 
els diferents personatges de l’obra sota la direcció del balaguerí Esteve Biel.

# La Residència Sant Domènec ret homenatge a dos usuàries centenàries
El passat 16 de gener la Residència Sant Domènec de Balaguer va celebrar un homenatge a la Teresa Garcia 
i la Dolors Barril, les dues, un acte, que va comptar amb més de vuitanta assistents

>>BALAGUER
# Torna l’Emboirats amb actuacions pels més petits en la 4a edició

L’Emboirats neix amb la idea de fer espectacles pels més petits de la 
casa durant els mesos d’hivern i en espais tancats de la ciutat

# La Paeria presenta un nou camió d’escombraries més compacte
Aquest vehicle permetrà la recollida d’alguns indrets més estrets

#Dos medalles d’or per Balaguer al Campionat de Catalunya Màster
El Lluís Pijuan va aconseguir la 1a posició i per tant Campió de Catalunya 
Màster categoria +50 en les proves de 200 i 400 lliures

# Cita esportiva el 12 de febrer amb motiu de la 34a Mitja Marató
La sortida es farà a les 10 h des de la Plaça Mercadal i les inscripci-
ons es poden fer pel web dels runners

>>COMARCA
# Es celebra la 4a trobada del voluntariat del projecte Àgape, Aliments Solidaris de la Noguera

A la trobada hi van assistir gairebé 100 persones, d’Artesa de Segre, Balaguer i Ponts, que a títol personal o 
en nom d’entitats han col·laborat en els recaptes d’aliments i en la logística del Banc d’Aliments

# L’Oficina Jove de la Noguera programa un nou curs en línia d’ACTIC nivell mitjà
Els interessats poden demanar informació a l’Oficina Jove de la Noguera per telèfon o des del seu web

>>ESPORTS
# El Club Futbol Balaguer suma només un punt en els dos darrers partits de lliga  

Una derrota per 3-2 al camp del Tàrrega i un empat a dos al camp del Sant Mauro són els resultats de les 
dos últimes jornades de lliga pel Balaguer

# El proper 5 de febrer pel matí es farà la 8a edició del Cros de Balaguer al Parc de la Transsegre 
Els traçats seran iguals que en edicions anteriors però els corredors universitaris correran 3.000 metres més

# El 8 de febrer el Centre Històric farà el Mercat de la Ganga
Les botigues oferiran als clients un mercat de 9.30 a 13.30 h., amb un 
variat estoc d’articles en promoció, rebaixes i descomptes

# La Paeria publica la convocatòria dels XI premis Ziryab
Enguany la temàtica principal que ha de vehicular els relats són els 
gegants

# Térmens inaugura la seva ràdio de la mà de Llucià Ferrer
Es tracta d’un projecte que ja havien començat a impulsar antics 
docents i que s’ha posat en antena oficialment aquest 2023 

# Àger dona a conèixer el nom de la seva nova geganta per la Festa Major
Una votació molt ajustada entre totes les propostes, que els veïns 
han escollit per votacions, un fet que s’ha destacat la participació
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Balaguer prepara la festa del 
Carnestoltes del Congre els
propers 18 i 19 de febrer

 Balaguer celebrarà 
els propers dies 18 i 19 
de febrer el “Carnestoltes 
del Congre” amb algunes 
novetats i amb la intenció 
de recuperar el format 
tradicional de la festa, 
que es portava fent en les 
últimes edicions.
 El Carnestoltes co-
mençarà a 2/4 d’una del 
migdia  del dissabte on 
es podrà tornar a de-
gustar un tast d’olla de 
congre gratuït durant 
el mercat a la plaça del 
Mercadal.
 A 2/4 de 6 de la tarda 
començarà la Rua Jove, 
amb concentració de 
totes les comparses, dis-
fresses i animació al car-
rer de La Noguera Palla-
resa, arribant a la plaça 
del Mercadal on enguany 
es recupera el “Concurs 
de ball de comparses”, 
on els grups participants 
hauran de demostrar els 
seus talents damunt d’un 
escenari, això sí, ben dis-
fressats. Enguany també 

Carnestoltes a Balaguer

com a novetat, tindrà lloc 
el “concurs de disfresses 
individual i parella”.
 A 2/4 de dotze de la 
nit tindrà lloc el concert 
de nit amb el  grup de 
versions “Florida” i els 
dj’s Anna Gisbert i Hector 
Ortega, al pavelló Molí de 
l’Esquerrà.
 El diumenge al matí, 
com els darrers anys, es 
realitzarà la “Gran Rua 
Infantil” que anirà des del 
carrer Noguera Pallaresa 
fins a la plaça del Merca-
dal, on també es realitza-
rà el concurs de carros-
ses, vehicles a remolc i 
disfresses de comparses 
infantil. Acabarà amb un 
espectacle d’animació a 
càrrec de la Disco Pinky 
amb la corresponent en-
trega de premis.
 Les bases de les dife-
rents modalitats de con-
cursos, premis i formu-
laris d’inscripció estaran 
disponibles i es podran 
consultar a carnestoltes.
balaguer.cat.

La Paeria donarà continuïtat al servei 
d’acompanyament a la gent gran 

Servei d’acompanyament “De la mà”

 Degut als bons resul-
tats del programa ‘De La 
Mà’ el passat 2022, la Pa-
eria ha decidit continu-
ar donant aquest servei 
per aquest any. L’objectiu 
d’aquest servei és facilitar 
l’envelliment actiu de les 
persones grans residents 
a Balaguer, i que presenten 
alguna dificultat per sortir 
del domicili de manera au-
tònoma.
 El servei es basa en fer 
acompanyaments a fora 
de la llar, com ara anar 
a comprar, fer gestions, 
visites mèdiques, o sen-
zillament fer un passeig i 
relacionar-se socialment, 
dirigit a persones residents 
a Balaguer, majors de 65 
anys, que tinguin alguna 
dificultat de mobilitat o de 
qualsevol altre tipus per a 
sortir soles. El servei cons-

ta d’una atenció persona-
litzada amb escolta activa i 
seguiment de l’estat gene-
ral de la persona usuària, 
sempre fora del domicili i 
respectant les mesures de 
seguretat de la COVID-19. 
El servei, des del mes de 
juny, també s’ha ofert a les 

residències de gent gran 
per aquelles persones que 
no tenen familiars que els 
puguin acompanyar.
La tasca l’ofereixen perso-
nes contractades per a la 
Paeria de Balaguer, amb el 
finançament de programes 
ocupacionals.

Torna l’Emboirats amb actuacions pels 
més petits en la seva 4a edició

Cartell dels espectacles

 Aquest mes de gener 
ha tornat el cicle d’espec-
tacles en petit format, l’Em-
boirats, arribant a la seva 
4a edició.
 L’Emboirats neix amb la 
idea de fer espectacles pels 
més petits de la casa du-

rant els mesos d’hivern i en 
espais tancats de la ciutat.
 El primer espectacle 
d’aquest cicle es va dur a 
terme el passat diumenge 
22 de gener a la sala d’ac-
tes de la Paeria, un espec-
tacle d’ombres xineses, LO 

Els paisatges que ens habi-
ten, de Lydia Encinas, per 
infants de 3 a 10 anys, amb 
entrada gratuïta.
 El següent espectacle 
es farà el proper 12 de fe-
brer a les 12 h del migdia 
al Casal Lapallavacara, 
unes titelles a càrrec de la 
Boira Teatre, Blauró, un es-
pectacle per infants que els 
farà arribar a un poble que 
només coneixia dos colors. 
L’entrada és gratuïta, limi-
tada a l’aforament de l’es-
pai.
 El tercer espectacle 
serà el diumenge 12 de 
març al Teatre Municipal, 
com espectacle cloenda 
d’aquest cicle, amb Mar-
cel Gros. L’entrada serà de 
5 euros i es pot comprar al 
web de la Paeria de Bala-
guer.
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Aquest vehicle més compacte permetrà millorar la 
recollida per alguns indrets més estrets 

 La Paeria de Balaguer 
Va presentat el nou camió 
recol·lector compactador de 
càrrega posterior per a la re-
collida d’escombraries.

 El vehicle és de sego-
na mà i s’ha adquirit per a 
l’Àrea d’Obres i Serveis, per 
tal d’efectuar les tasques 
pròpies que es duen a terme 

des d’aquesta àrea, a través 
d’una licitació, amb un con-
tracte per valor de 42.000 €.
 El vehicle és apte per 
passar pels carrers del cen-
tre històric i  permetrà millo-
rar la recollida en alguns in-
drets on no es podia accedir 
amb facilitat.
 El camió també disposa 
d’il·luminació per al treball 
nocturn, un elevador poliva-
lent amb capacitat per elevar 
contenidors de fins a 390 li-
tres, i diferents mesures per 
a la seguretat dels treballa-
dors, com són els disposi-
tius que marca la normativa 
europea, la inhabilitació de 
la marxa enrere quan hi ha 
un operari a l’estrep, bandes 
antilliscants en aquests su-
ports o un extintor de pols. 
En breu es posarà en funci-
onament.

La Paeria fa la presentació d’un nou
camió d’escombraries més compacte 

Nou camió

El 8 de febrer el Centre Històric 
farà el Mercat de la Ganga

 L’Associació de Co-
merciants del Centre 
Històric de Balaguer, 
prepara el seu tradicio-
nal Mercat de la Ganga 
d’hivern, pel proper di-
mecres 8 de febrer.
 Les botigues oferiran 
als clients un mercat de 
9.30 a 13.30 h., amb un 

Centre Històric

variat estoc d’articles en 
promoció, rebaixes i des-
comptes. El comerç lo-
cal i de proximitat orga-
nitza aquestes activitats 
per intentar augmentar 
les vendes en uns temps 
difícils, oferint bons pro-
ductes i sobretot un trac-
te més proper.
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L’Escola Pia ha recuperat la
representació dels Pastorets per 
les festes de Nadal

 L’Escola Pia de Bala-
guer recupera Els Pasto-
rets, amb una posada en 
escena on hi van partici-
par una cinquantena de 
persones.
 El passat cap de set-
mana del 7 i 8 de gener, 
la sala d’actes de l’Escola 
Pia de Balaguer va aco-
llir la representació de 
Els Pastorets.  D’aquesta 
manera, l’escola recupe-
rava després de tres anys 
una de les representaci-
ons més arrelades amb el 
text de Josep Maria Folch 
i Torres.
 L’escola Pia ja havia 
recuperat aquesta tradi-
ció el curs 2018-2019 i el 
2019-2020 però amb l’ar-
ribada de la pandèmia ja 
no s’havia reprès.
 En l’actuació hi van 
participar una trentena 
d’actors i actrius, la ma-
joria alumnes d’ESO, 
que van interpretar els 
diferents personatges 
de l’obra sota la direcció 

Pastorets d’enguany a l’Escola Pia

del balaguerí Esteve Biel. 
També hi van participar 
una vintena de volun-
taris, entre professors i 
famílies, que van vetllar 
perquè l’estrena fos un 
èxit.
 L’obra es va represen-
tar en dues sessions, una 
dissabte i l’altra diumen-
ge. Els alumnes de pri-
mària també hi van par-
ticipar cantant nadales, a 
l’inici i al final de l’obra.
 Des de l’Associació 
de Famílies d’Alumnes 
de l’escola valoren molt 
positivament l’experièn-
cia i donat l’èxit de parti-
cipació i també de públic,  
ja pensen en l’edició de 
l’any vinent.

La Paeria de Balaguer publica la
convocatòria dels XI premis Ziryab

Entrega del Premis Ziryab en una edició anterior

 Un any més la Paeria de 
Balaguer, en col·laboració 
amb la Biblioteca Margari-
da de Montferrat, el Museu 
de la Noguera i l’Escola 
Municipal de Música, pu-
blica la convocatòria per a 
l’edició 2023 dels Premis 
Ziryab Ciutat de Balaguer.
Aquests premis van néi-
xer l’any 2012 i estan for-
tament vinculats amb el 
projecte Nit de Llegendes, 
que l’any 2004 el Museu de 
la Noguera, la Biblioteca i 
l’Escola Municipal de Mú-
sica van endegar. Durant 
la Nit de Llegendes es rea-
litza un recorregut turístic 
pels espais i edificis pa-
trimonials de la ciutat de 
Balaguer, amb narracions 
de llegendes i audicions 
musicals. És per aquest 
motiu que les narracions i 
peces musicals premiades 
es llegeixen i s’interpreten 
en el marc d’aquesta acti-

vitat. Ziryab, que dona nom 
als premis, fou un músic i 
poeta oriental que arribà 
a la Península Ibèrica al 
segle IX, i que va revolucio-
nar la música i la literatura 
d’aquell moment, establint 
les bases de la nostra mú-
sica tradicional.
 Enguany la temàtica 
principal que ha de vehicu-
lar el relat són els gegants. 

A més, les obres presenta-
des hauran de reunir les 
condicions idònies per po-
der ser narrades oralment 
en La Nit de Llegendes de 
2024. El veredicte del jurat 
es farà públic en el marc 
dels actes de La Nit de la 
Cultura, el dissabte dia 22 
d’abril de 2023. El termini de 
presentació d’originals fina-
litza el proper 19 de març.

La Residència Sant Domènec ret
homenatge a dos usuàries centenàries

Un moment de la festa d’homenatge

 El passat 16 de gener la 
Residència Sant Domènec 
de Balaguer va celebrar un 
homenatge a la Teresa Gar-
cia i la Dolors Barril, les due, 
un acte, que va comptar 
amb més de vuitanta assis-

tents, i que començà amb 
un concert de violí i guitar-
ra, a càrrec de dos profes-
sors de l’Escola Municipal 
de Música de Balaguer. Tot 
seguit es va fer una lectura 
d’històries de la vida de les 

homenatjades, i després es 
va realitzar una projecció 
musicada amb fotografies i 
vídeos de les protagonistes. 
 A l’acte hi ha assistit el 
paer en cap de Balaguer, 
Jordi Ignasi Vidal; el presi-
dent del Consell Comarcal, 
Miquel Plensa; el president 
de la residència, Jaume 
Camarasa, acompanyat de 
la Junta; i el president del 
Casal de la Gent Gran, Joan 
Corbella; els quals van ser 
els encarregats d’atorgar 
diferents obsequis institu-
cionals, com són la Meda-
lla centenària que atorga 
el Departament de Drets 
Socials de la Generalitat de 
Catalunya, la placa com-
memorativa per part de les 
entitats, així com un ram de 
flors. 

L’obra va comptar amb 
una cinquantena de
persones, entre actors i 
actrius, famílies i
professors/es
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Es celebra la 4a trobada del 
voluntariat del projecte Àgape, 
Aliments Solidaris de la Noguera

 El passat 20 de gener 
el Consell Comarcal de 
la Noguera va organitzar 
una trobada amb totes 
les persones i entitats 
que de manera voluntà-
ria han participat durant 
l’any 2022 activament 
en el projecte Àgape, 
Aliments Solidaris de la 
Noguera. 
 A la trobada hi van 
assistir gairebé 100 per-
sones, d’Artesa de Se-
gre, Balaguer i Ponts, 
que a títol personal o en 
nom d’entitats han col-
laborat en els recaptes 
d’aliments i en la logísti-
ca del Banc d’Aliments.
 Entre les gairebé 100 
persones hi havia volun-
tariat de Càritas i la Creu 
Roja, membres de l’Estel, 
professorat i alumnat de 
centres educatius de la 

Un moment de la trobada

Noguera,  representants 
i membres de diverses 
entitats, com el Servei 
de Rehabilitació Comu-
nitària, el Club de Futbol 
Sala Comtat d’Urgell, 
nois del Centre Antares 
i dels PILS, associacions 
com Chabab al Amal, 
l’Associació Africana de 
la Noguera, Reintegra, 
la comunitat islàmica, 
l’església Paraula de Fe, 
i persones usuàries de 
diversos serveis com el 
CEI, Servei al Poble Gita-
no i el programa MAIS.
 Un gran agraïment 
per la col·laboració de-
sinteressada en aquest 
projecte social tan im-
portant per a moltes 
famílies de la Noguera, 
que és possible gràcies  
a la feina d’aquests vo-
luntaris.

Térmens inaugura la seva ràdio de la mà 
de Llucià Ferrer i alumnes de l’escola

Un moment de l’inauguració

 L’Ajuntament de Tér-
mens i l’Escola Alfred Po-
trony van inaugurar el pas-
sat 14 de gener la Ràdio 
Municipal nova al poble 
amb la freqüència radiofò-
nica 105.5 Mhz. 
 Per la presentació, es 
va organitzar una matinal 
radiofònica a càrrec del 
periodista Llucià Ferrer, 
conductor i presentador 
del programa “El Vermut” a 
ràdio Flaixbac. 
 Durant la jornada es va 
poder fer una visita per les 
instal·lacions, així com es 
va poder escoltar una en-
trevista que els alumnes de 
l’escola van fer a Llorenç 
Roca Magrí, conductor de 
l’antiga emissora de ràdio 
de Térmens i Llucià Ferrer. 
També una tertúlia radio-
fònica entre els convidats 
ja esmentats i també el 
Xavier Fernández, locutor i 

actor de doblatge.
 Es tracta d’un projecte 
que ja havien començat a 
impulsar antics docents i 
que s’ha posat en antena 
oficialment aquest 2023 
gràcies a la col·laboració 
també amb diferents afi-
cionats al món radiofònic, 
entre altres. 

 La ràdio restarà oberta 
a partir d’ara a l’emissió de 
qualsevol projecte que es 
consideri interessant. Així 
mateix, les instal·lacions 
ubicades  a la mateixa es-
cola, serviran també per 
afavorir l’expressió oral o 
d’investigació dels dife-
rents alumnes.

L’Oficina Jove de la Noguera programa 
un nou curs en línia d’ACTIC nivell mitjà

Cartell del curs

 L’Oficina Jove del Con-
sell Comarcal de la Nogue-
ra ha programat un nou 
curs d’ACTIC nivell mitjà 
en format virtual per a to-
tes aquelles persones que 
vulguin preparar-se per ob-

tenir aquesta certificació. 
 El curs es durà a terme 
del 31 de gener al 14 de 
març i tindrà una durada 
de 20 hores, repartides en 
diverses sessions telemà-
tiques que s’impartiran els 

dimarts i els dijous de les 
20.15 h a les 21.45 h. 
 Per poder fer el curs, 
impartit per Centre Cultu-
ral, és imprescindible dis-
posar d’un ordinador i con-
nexió a Internet. El preu del 
curs és de 60 euros, un im-
port que no inclou la taxa 
de l’examen per treure’s el 
títol. L’acreditació ACTIC 
permet certificar oficial-
ment els coneixements en 
l’ús de les tecnologies de 
la informació i la comuni-
cació (TIC). Les places del 
curs son limitades i s’adju-
dicaran per ordre d’inscrip-
ció.
 Els interessats poden 
demanar informació a 
l’Oficina Jove de la Nogue-
ra per telèfon o des del seu 
web.
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Balaguer acull la 3a trobada ocupacional 
de persones amb discapacitat intel·lectual

 El dijous dia 26 de gener 
s’ha celebrat a Balaguer la 
tercera trobada de tallers 
ocupacionals de persones 
amb discapacitat intel-
lectual que estan previstes 
per aquest curs i que orga-
nitzen diferents centres de 
la Federació Allem dins de 

El conseller Fernández visita les 
obres de renovació del planetari 
de l’Ull del Montsec

 El conseller de Ter-
ritori, Juli Fernàndez 
i Olivares, va visitar a 
mitjans de gener el Parc 
Astronòmic del Montsec 
amb motiu de l’inici, de 
les obres de renovació 
total del planetari l’Ull 
del Montsec. Els treballs 
consisteixen principal-
ment en la instal·lació 
d’un nou sistema de pro-
jecció 3D actiu, la remo-
delació del pati de bu-
taques, l’increment del 
26% de la seva capacitat 
i millores en els sistemes 
d’àudio i enllumenat. El 
planetari de l’Astronò-
mic, amb una cúpula de 
12 metres de diàmetre, 
és l’únic de l’Estat es-
panyol que compta amb 
projecció 3D i l’únic del 
món que permet obrir la 
seva cúpula i deixar el vi-
sitant sota el cel real.
 El sistema actual del 
planetari es va instal·lar 
amb la posada en marxa 
del centre en el període 
comprès entre 2005 i 2008 
i posteriorment, l’any 
2015, es va fer una recon-
versió parcial, convertint 
el sistema de projecció 
en 3D. El nou sistema 
de projecció audiovisual 
permetrà operar el pla-
netari amb 3D actiu, ba-
sat en un sistema de 5 

projectors perimetrals, 
de forma que es podrà 
guanyar l’espai central. 
Es remodelarà el pati 
de butaques, paviment 
i revestiment inclosos, 
i s’incrementarà l’afo-
rament, passant de 68 
a 86 places, amb noves 
butaques que disposaran 
de sistemes interactius. 
També s’actualitzarà 
completament el sistema 
informàtic, que se situarà 
a la sala tècnica ubica-
da a la planta inferior, es 
renovarà completament 
el sistema d’àudio i el 
sistema d’enllumenat, 
que serà controlable in-
formàticament al 100%. 
En la reforma s’inclou-
rà també l’actualització 
dels sistemes de control 
dels diversos disposi-
tius i perifèrics existents 
o que s’incorporin en 
aquest projecte al plane-
tari (control de la cúpu-
la, llums, so i la correcta 
operativitat del sistema 
de control de dispositius 
de visualització 3D actiu, 
ulleres i accessoris).
 L’import de l’actua-
ció és de 625.000 euros i 
el termini previst d’exe-
cució, de quatre mesos. 
També s’instal·larà sis 
carregadors per a vehi-
cles elèctrics.

Visita del conseller Juli Fernández

Àger dona a conèixer el nom de la seva 
nova geganta per la Festa Major d’hivern

La nova geganta d’Àger

 El passat diumenge, 22 
de gener, Àger en motiu de 
la celebració de la Festa 
de Sant Vicenç, patró del 
municipi, va fer una festa 
de petit format en el que es 
batejava la seva nova ge-
ganta després que aquests 
dies previs s’hagi fet una 
votació popular al munici-
pi per decidir el seu nom. 
La celebració va començar 
amb la missa de Festa Ma-
jor a l’Església de Sant Vi-
cenç, l’actual parròquia de 
la vila, declarada bé d’inte-
rès cultural i situada al car-
rer de Sant Vicent d’Àger. 
Després el bateig de la 
geganta d’Àger a la place-
ta dels jubilats. Tot seguit, 
un vermut popular a càrrec 
de la comissió de festes de 
Sant Vicenç i el tradicional 
dinar popular al local soci-
al del municipi. Per acabar 

la jornada, es va fer ball de 
tarda amb la participació 
del grup Jalaysa.
 Durant la passada Fira 
Artesana d’Àger, es va do-
nar a conèixer, per primera 
vegada, la geganta del mu-
nicipi d’Àger. La geganta, 
és obra de l’artista bala-

guerina Cristina Colilles.
 El nom més escollit, ha 
estat Arsenda. Una votació 
molt ajustada entre totes 
les propostes, que els veïns 
han escollit per votacions, 
un fet que s’ha destacat la 
participació de les veïnes i 
veïns.

Cartell de la Trobada

la seva comissió d’activitat 
física, esport i lleure. Aquest 
cop, el Taller L’Estel son els 
encarregats d’organitzar 
aquesta jornada amb la te-
màtica d’expressions artísti-
ques.
 Durant tot el matí, al Te-
atre, hi van haver diferents 

actuacions musicals amb 
tot tipus de cançons, on els 
participants demostraren 
tot el que havien estat as-
sajant per dur a terme les 
seves representacions.
 Per concloure la jorna-
da, hi hagué un dinar de 
germanor de tots els assis-
tents al Pavelló Molí de l’Es-
querrà, que també va aca-
bar amb música per ballar 
per tots els participants.
 Van actuar un total de 
253 persones de 14 centres 
de les terres de Lleida: Tal-
ma de Juneda, Acudam de 
Mollerussa, L’olivera de Vall-
bona de les monges, Amisol 
de Solsona, Alba de Tàr-
rega, l’Espígol de Cervera, 
Alba Jussà de Tremp, claror 
de la Seu d’Urgell, Sorigué, 
Ciutat campus, Casa nostra, 
Entrevies i Ilersis de Lleida, i 
l’Estel de Balaguer.
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Butsènit també va celebrar el 
tres tombs per Sant Antoni

 El passat dia de sant 
Antoni, Butsènit va ce-
lebrar un any més la tra-
dicional festa dels tres 
tombs, que ja forma part 
de les festes anuals de la 
població, uns 3 tombs on 
molts nens i nenes parti-
cipar pujant als vehicles 
dels seus familiars.

Tres tombs de Butsènit

 Un total 30 vehicles 
agrícoles i una mitja dot-
zena de mascotes van ser 
beneïdes per una missa 
oficiada Ramon Soler. A 
l’acabar els participants 
van assistir a un dinar 
organitzat pel Vedat de  
la població al restaurant 
Cal Fuster de Butsènit.

La façana de l’Arxiu amb la imatge dels seus 40 anys

L’Arxiu inaugurat el 1983 s’encarrega de preservar 
part important del patrimoni històric de la comarca

 Aquest 2023 l’Arxiu Co-
marcal de la Noguera com-
memora els 40 anys sent 
l’encarregat de preservar i 
de fer accessible una part 

important del patrimoni 
històric de la comarca de 
la Noguera.
 Per a celebrar-ho, l’Ar-
xiu presenta un nou per-

sonatge que porta el nom 
d’Aurem, icona d’aquesta 
efemèride, dissenyat per la 
creadora Kènia Boada, que 
esdevé el símbol de l’Ar-
xiu i de la seva tasca en la 
salvaguarda del patrimoni 
documental a la comarca 
al llarg d’aquests 40 anys. 
La imatge és la d’una noia 
del segle XXI que s’ano-
mena Aurem, diminutiu 
d’Aurembiaix, evocant així 
el passat històric de la co-
marca, el qual defensa i 
ens mostra a través de les 
fonts documentals. 
 Al llarg d’aquest any, 
l’Arxiu té previst celebrar 
l’efemèride organitzant di-
ferents activitats com jor-
nades de portes obertes, 
un curs de genealogia i 
l’elaboració de nous mate-
rials didàctics.

L’Arxiu Comarcal de la Noguera celebra 
enguany els seus 40 anys d’obertura
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El racó del poeta
Miquel Trilla
-------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter

La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 Les germanes Celie 
i Nettie comparteixen 
el jou i la lluita d’haver 
nascut dones afroame-
ricanes a la Geòrgia de 
començament del segle 
XX. Casada a la força 
d’adolescent, la Celie no 
vol que la seva germana 
petita hagi de córrer la 
mateixa sort i l’ajuda a 
escapar i encetar el seu 
camí. Malgrat el pas del 
temps, la distància i el si-
lenci, les germanes man-
tindran vives la lleialtat i 
la fe l’una en l’altra a tra-
vés d’un seguit de cartes 
escrites al llarg de vint 
anys, que constitueixen 
una de les novel·les més 
emocionants que es po-
den llegir: una història 
que vessa en cada pàgi-
na passió, dolor, inspira-
ció i un amor indomable 
per la vida.
 El color porpra és una 
fita imprescindible de la 
literatura americana con-
temporània i s’ha conver-
tit en un clàssic literari 
del feminisme i la denún-
cia del racisme.
 Va guanyar el premi 
Pulitzer i el National Book 
Award, i se n’han venut 
quinze milions d’exem-
plars en més de trenta 
llengües.

 El 1999 començava el 
càsting per trobar el noi 
que interpretaria Harry 
Potter a les pel·lícules. 
Centenars d’actors van 
fer les proves. Al cap-
davall, van quedar dos 
finalistes. Aquesta és la 
història del que no va ser 
escollit: Martin Hill, que 
a partir d’aleshores ha de 
viure a l’ombra del triomf 
omnipresent del seu rival, 
Daniel Radcliffe. Com 
sobreposar-se a aquest 
fracàs? Tan terrible és 
ser el segon? Una novel-
la insòlita sobre l’èxit i el 
fracàs. Una fantasia me-
lancòlica que copsa amb 
exactitud i lleugeresa el 
desassossec d’un noi 
constantment confrontat 
a allò que hauria pogut 
viure.
 L’opinió de l’autor, 
és que la vida és plena 
d’obstacles, que hi ha 
gent contínuament en-
torpint en els objectius 
de cadascú, aleshores 
no és tan important el 
que s’aconsegueix o no, 
el que és rellevant és 
aprendre alguna cosa del 
fracàs. És així com una 
novel·la sobre el fracàs 
i l’atzar es pot convertir 
en un petit manifest per 
l’esperança.
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El color porpra
Autor: Alice Walker
Gènere: Novel·la

 Seguir el teu germà 
gran i els seus amics, 
quan la teva bicicleta no 
té pedals, però les seves 
sí, no sembla que pugui 
acabar amb èxit. Segu-
rament aniràs massa… 
lent. I això és un proble-
ma? En absolut!
 La veritat és que, si 
ens aturem a mirar allò 
que ens envolta, ens po-
dem sorprendre. És tan 
fàcil com abaixar el ritme 
i estar presents. Una his-
tòria narrada amb gran 
destresa a través de po-
ètiques il·lustracions i 
canvis de perspectiva. Un 
àlbum inspirador.
 A vegades els més 
petits es perden moltes 
coses volen ser o fer el 
mateix que els més grans 
i aquest relat pot ajudar a 
fer veure que el més im-
portant no és aconseguir 
allò que tens al cap, sinó 
en la manera com ho fas 
i com ho vius, per no per-
dre els detalls de les co-
ses que ens envolten i sa-
ber gaudir dels moments. 
Un llibre per llegir en 
família i poder comentar  
els temes principals que 
ens tracta aquesta histò-
ria, com l’autoestima, els 
germans, la natura i la su-
peració.

Número dos
Autor: David Foenkinos
Gènere: Novel·la

Cargol
Autor: Minu Kim
Gènere: Infantil (+5)

Racons

Si creus que és ben igual
guardar com no guardar,
allò que encara guardes,
no ho guardis.

Segurament és vell,
i ja no hi ha ningú fora de tu 
que digui interessar-li.

Serien quatre dies,
si un dia te n’anessis,
que duraria amb ells.

Desfés-te’n.

Si ho fas,
els salvaràs la pena
de treure’s brossa vella
que no fa cap servei.
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Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Balaguer

L’ús correcte del cinturó de seguretat disminueix el 
risc de mortalitat en un 75%

 Des de l’Oficina de Re-
lacions amb la comunitat 
dels Mossos d’Esquadra 
de La Noguera, fan un re-
cordatori de la utilització 

dels cinturons de segure-
tat i d’altres sistemes de 
retenció, que correctament 
cordats, són obligatoris 
tant en vies urbanes com 

interurbanes, pel conduc-
tor i pels passatgers.
 Recordar que els me-
nors, no poden circular al 
seient davanter si no supe-
ren els 135 cm d’alçada. Si 
l’alçada és superior, poden 
utilitzar el cinturó de se-
guretat dels adults.  En els 
seients posteriors, els me-
nors d’edat d’alçada igual 
o inferior a 135 centímetres 
s’han de transportar en se-
ients infantils i sempre amb 
els sistemes de retenció 
infantil homologats degu-
dament adaptats a la seva 
alçada i pes.  Excepcional-
ment podran ocupar el se-
ient del davant, sempre que 
utilitzin l’adequat sistema 
de retenció infantil (SRI), 
quan el vehicle no disposi 
de seients posteriors, quan 
tots els seients posteriors 

Consell dels Mossos d’Esquadra sobre el 
correcte ús del cinturó de seguretat

Consells de seguretat

estiguin ja ocupats per me-
nors d’edat d’alçada igual o 
inferior a 135 cm, quan no 
sigui possible instal·lar als 
seients posteriors tots els 
sistemes de retenció infan-
til. Quan s’ocupi el seient 
del davant i el vehicle dis-
posi d’airbag frontal, única-
ment es podran utilitzar els 
sistemes de retenció orien-
tats cap enrere si l’airbag 
ha estat desactivat.
 Pel que fa l’ús del cin-
turó per a dones embaras-

sades, la part superior de 
la corretja ha d’anar entre 
els pits, la part inferior sota 
l’abdomen i no pot estrè-
nyer, però tampoc ha de 
quedar folgada. Entre la 
panxa i el volant hi ha d’ha-
ver un espai de 25 cm aprox. 
El respatller del seient ha 
d’anar recte i el reposacaps 
ben posat. En viatges llargs 
cal descansar sovint, beure 
aigua i caminar. El 1er i 3er 
trimestre són els que tenen 
més risc en cas d’accident.
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El Club Futbol Balaguer suma només un 
punt en els dos darrers partits de lliga

Una imatge contra l’UE Tàrrega   (Foto Carla HG) 

Una imatge contra l’UE Tàrrega (Foto Carla HG)

15/01/2023

BALAGUER 2 
SAN MAURO  2

 L’afició va gaudir d’un 
gran partit entre dos equips 
que volien els tres punts des 
de l’inici. A la primera part, 
els dos equips volien domi-
nar la pilota i van poder fer-
ho en diferents fases del joc. 
 Un córner a favor del Ba-
laguer semblava que obriria 
el marcador, però la pilota 
no va entrar per poc. Minuts 
després, els visitants van 
tenir dues ocasions clares 
davant el porter que no van 
acabar amb gol.
 A la segona part, l’equip 
que va sortir més decidit a 
guanyar el partit va ser el 
San Mauro, i amb una pilota 
penjada des de la banda i el 
rebuig que va caure als peus 
d’un jugador visitant, van fer 
el primer gol. Minuts més 
tard, una pèrdua al mig del 
camp i el posterior contraa-

tac van suposar el 0 a 2 que 
complicava molt el partit.
 El Balaguer no es va ren-
dir i els canvis realitzats van 
donar aire fresc. Ja en els 
últims minuts, una arribada 
per banda i el remat de Bayo-
na van posar el primer gol 
local. L’equip ho va seguir 
intentant penjant pilotes i en 
una de les últimes accions, 
després de varis rebots, un 
altre cop Bayona va rematar 
la pilota fent l’empat.

El proper 5 de febrer pel matí 
es farà la 8a edició del Cros de 
Balaguer al Parc de la Transsegre

Imatge d’una edició anterior

 El proper 5 de febrer, 
Balaguer té una nova cita 
esportiva, la 8a edició del 
Cros de Balaguer, orga-
nitzat pel Consell Espor-
tiu de la Noguera amb la 
col·laboració de la Paeria 
de Balaguer i del Club At-
lètic Maratonians del Se-
gre. Es tracta d’una prova 
de la fas e intercomarcal 
de cros i del Circuit Esco-
lar de Cros dels Consells 
Esportius de les Terres de 
Lleida i que aquest any 
com a novetat incorpora 
el Campionat de Catalu-
nya de Cros Universitari, 
en ser Balaguer la capital 
dels Campionats Univer-
sitaris.
 Els traçats seran 
iguals que en edicions 
anteriors, tot i que els cor-
redors universitaris hau-
ran de córrer 3.000 metres 
més de distància.

 La participació és 
oberta a tots els escolars 
des de les llars d’infants, 
tot i que en aquesta cate-
goria no hi haurà classifi-
cacions, i fins a sèniors i 
veterans. Al pertànyer al 
Circuit Escolar de Cros 
dels JEEC, dels Consells 
Esportius de Lleida, els 
resultats obtinguts puntu-
aran per a la classificació 
provincial. A més, s’ator-
garà un premi als 6 pri-
mers classificats i classi-
ficades en cada categoria.
 Un any més s’ha fet 
el concurs per dibuixar 
el cartell del cros, un 
manera d’implicar als es-
colars, i que ha guanyat 
una alumna de 5è de l’es-
cola Gaspar de Portolà, 
Aynara Cale. La passada 
edició, el cros va comptar 
amb més de 700 partici-
pants.

22/01/2023

UE TÀRREGA 3 
BALAGUER  2

El Balaguer es va veure su-
perats en la primera part, ar-
ribant amb un 2-0 al descans 
i ensenyant un joc nul. Una 
bona jugada d’Otger deixa 
a Vargas sol davant d’Alfred 
per estrenar el marcador. El 
segon gol arriba a les acaba-
lles del primer temps, amb 
Otger com a protagonista. 
 En la segona part es va 
veure un Balaguer diferent, 
i despre de varies ocasions 
errades, Raya de penal va re-
tallar distàncies. Quan millor 
estava el Balaguer els locals 
van fer gol en un llançament 
de corner que un jugador lo-
cal remata sol.  El Balaguer 
no van abaixar el braços i 
van seguir buscant la èpica. 
Va ser Samba qui, amb un 
bon xut des de llunyana dis-
tància, aconsegueix retallar 
distàncies al marcador. 
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Cita esportiva el proper 12 de febrer en 
motiu de la 34a edició de la Mitja Marató 

Mitja Marató

Dos medalles d’or per Balaguer al
Campionat de Catalunya Master d’Hivern

Lluís Pijuan

 Els màsters del CEN Ba-
laguer, van participar al Cam-
pionat de Catalunya Master 
d’hivern.
 El Lluís Pijuan va acon-
seguir la 1a posició i per 
tant Campió de Catalunya 
Màster categoria +50 en les 
proves de 200 i 400 lliures. 
Moisès Martí aconseguí la 
4a posició de Catalunya en la 
prova de 200 lliures categoria 
+60. Una 5a posició catalana 
per Gerard Sanmartín en els 
50 esquena categoria +45.

 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 més de nou tornarà 
a formar part del calenda-
ri de mitges maratons de 
Ponent, sent una cursa ho-
mologada per la Federació 
catalana, i des de Runners.
cat fan crida per atreure vo-
luntaris que donin suport 
durant el dia de la cursa.

Dos recorreguts per la 
ciutat que estan
homologats pel circuit 
català

El casal Lapallavacara mostra 
una agenda plena d’activitats 
variades tot l’any

Casal Lapallavacara

 El casal Lapallavacara, 
presenta una agenda ple-
na d’activitats. L’agenda 
normalment es treu cada 
dos mesos, i recull els 
diferents tallers i cursos 
adreçats a la ciutadania, 
de diferents temàtiques.
 El proper dissabte 28 
de gener es farà una taller 
de Mindfulness, a partir 
de les 17.30 h, un taller 
gratuït, que servirà per 
conèixer tècniques que 
permetran reduir l’estrès 
aconseguint beneficis 
per un benestar general, 
a càrrec de Gemma Torre-
morell.
 Un curs de Crea i pu-
blica amb Canva, una 
eina de disseny gràfic que 
està molt d’actualitat, que 
t’ofereix plantilles en línia 
per a crear els teus propis 
dissenys.

Es farà en dilluns i dime-
cres, del 30 de gener al 8 
de febrer, de 19 a 21 h.
 El dissabte 4 de fe-
brer un taller de cuina: 
Com menjar saludable 
estalviant temps i diners, 
per aprendre recursos 
per menjar sa, bo, variat 
i organitzar la setmana. 
A càrrec de Mireia @
Lemonssecrets, dietista-
nutricionista i Txica Dxef.
 El dijous 9 de febrer, 
Taller de disciplina posi-
tiva, on es donaran eines 
que facilitaran la comu-
nicació amb els vostres 
fills/es afavorint una con-
vivència més tranquil·la i 
respectuosa. A càrrec de 
Iolanda Mor Morlans, te-
rapeuta Gestalt i certifica-
da en disciplina positiva 
en família i parelles. Gra-
tuït.
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Anuncis breus classificats
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.
---------------------------------------
IMMOBLES
---------------------------------------

IMMOBLES
---------------------------------------
ES LLOGA pàrking 
al carrer Barcelona, 
núm. 72 de Balaguer. 
Interessats trucar al: 
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: 687449890.
---------------------------------------
BALAGUER: lloguer 
de pisos d’alt stan-
ding, despatxos i pla-
ces d’aparcament. Raó: 
973443800.
---------------------------------------
ES LLOGA pis a Menàr-
guens, de dos habita-
cions i un bany. Raó: 
625465148.
---------------------------------------
Per posar anuncis 
en aquesta secció us 
podeu adreçar a les 
nostres oficines del 
carrer Sant Lluís, 36 
entresol de Balaguer, 
al 973448273.
---------------------------------------

 Dintre aquest any 
en que hem entrat 
amb tanta alegria i 
menjant amb quanti-
tats de veritables pe-
cadors tots plegats, 
que una u altra conse-
qüència ens portarà i 
que haurem de viure. 
No hem fet cap cas 
del llibre de consells 
desinteressats i pro-
fitosos per una bona 
i sana vida, aquell 
que diu,”De nada de-
masiado”. En fi que 
cadascú hagi fet el 
que ha cregut oportú 
i prou satisfactori, per 
sentir-se feliç amb els 
seus i més propers. 
Aquest any farà cent 
anys que es va des-
cobrir la tomba del 
Faraó Tutankamon, i 
tots els meravellosos 
objectes que conte-
nia, ficades allà per 
acompanyar-lo en el 
seu viatge cap a la 
reencarnació en la 
que ells creien. Els 
que hem vist aque-
lla,  esplèndides en 
or, pedres precioses 
i treball, sempre el 
recordarem i sempre 
tindrem ganes de tor-
nar-lo a veure. Jo en 
concret l’he vist tres 
vegades i desitjaria 
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tornar-ho a fer, al nou 
Museu a les planures 
de Gizeh.
 Als nostres esti-
mats polítics sols els 
hi falta el correspo-
nent cambril per enal-
tir-los d’una vegada 
per sempre pel seu 
pas pel nostre mon. 
Amb la seva pose en-
carcarada i amb el 
seu llenguatge, no es 
donen conte de com 
s’han allunyat del seu 
votant. Jo penso que 
poc els deu preocupar, 
doncs tenen la visió 
que el partit correspo-
nent els hi transmet. 
I sols rumien alguna 
nova genialitat per 
crear impostos com si 
la Generalitat fos una 
nova màquina escu-
rabutxaques. No crec 
que pugui existir un 
dia en que ens diguin 
que un impost s’ha 
anul·lat o es deixa en 
suspens.
 En aquests dies 
en que estem vivint, 
en que es vol fer néi-
xer un nou mon, amb 
unes noves formes de 
viure. Amb uns nous 
valors Ètics, estètics 
i morals, sense cap 
religió, ni res que 
substitueixi a l’aus-

teritat i autoritat de 
la família tradici-
onal, està cridat a 
grans desenganys i 
amargures. Aquest 
vivíssim i actual 
desig de sexe i lli-
bertat tan pregonat 
i difós per tots els 
mitjans possibles, 
sols porten aparella-
des el poc desig de 
treballar. No valdrà 
res l’exemple dels 
pares, ni el treball 
fet i profitós pel be-
nefici dels fills. Reg-
na el “Carpe Diem”. 
De Horacio, en una 
incitació a la dolça 
vida i no confiant en 
demà.
 I el partit que 
vulgui manar i te-
nir vots, fa lleis per 
aquesta joventut tan 
amant del diner que 
pugui fer-se seu per 
aconseguir viure al 
seu aire de llibertat 
total.
 I així ens podem 
trobar un fill o filla 
als setze anys, pot 
crear problemes als 
pares. Però ells, els 
pares, no podran 
crear-los a ells. Crec 
que és una sort tenir 
una certa edat, i no 
viure per veure-ho.

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

Consulta les notícies de Balaguer i comarca a
www.revistagroc.com
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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 26 de gener a les 8 de la tarda del 2 de febrer MARCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De les 8 de la tarda del 2 de febrer a les 8 de la tarda del 9 de febrer ALDAVÓ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 16 de febrer a les 8 de la tarda del 23 de febrer SALA
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