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Sumari
En Portada

Balaguer Ciutat del
Bàsquet català 2021

-------------------------------------------------------------------------------La programació que s’ha presentat, s’hi ha destacat tres actes com els més rellevants: el Memorial
Joan Sabanés els 4, 5 i 6 de juny, amb la participació
dels equips del Barça i Madrid Legends.
Als vols de la Diada de Catalunya, serà el Circuit
Català 3x3, amb la inauguració d’una pista de bàsquet exterior en record del jugador Kobe Bryant.
Per les Festes del Sant Crist s’inaugurarà l’exposició “80 anys d’història del bàsquet a la nostra
ciutat”.
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>>BALAGUER
# Presentació de l’elaboració de la nova fase del Pla Estratègic de Cultura
En aquesta nova fase que ara es presenta s’estableixen quatre grups
de debat oberts a la ciutadania dividits en sessions independents.
# El passat 12 de febrer es va celebrar un Mercat de les Rebaixes diferent
Es van fer les “parades”a l’interior o davant dels establiments
#Aquest cap de setmana s’ha celebrat el Carnestoltes del Congre virtual de Balaguer
Les comparses, havien de triar una disfressa, preparar una coreografia i inscriure’s en modalitat grup bombolla familiar o modalitat grup bombolla escolar.
# Balaguer ha presentat els actes previstos com a Ciutat del Bàsquet Català 2021
Diverses activitats esportives s’han programat al llarg d’aquest 2021 per gaudir del bàsquet
# Les entitats esportives de Balaguer preparen el calendari d’activitats
El programa d’actes de la capitalitat balaguerina es va iniciar el passat
mes de gener, però es va veure afectat per la pandèmia
# L’Estel ha organitzat una trobada virtual d’expressions artístiques
En la trobada, hi han participat un total de 305 persones amb discapacitat intel·lectual de 14 centres de les terres de Lleida
>>COMARCA
# Àger compra un bancal a l’entrada del municipi per donar-hi diferents usos
El consistori ha comprat un bancal d’11.968 m2, per un import de 57.2019,26 euros, per a establir-hi
un aparcament dissuasori que eviti que els vehicles dels visitants entrin dins del nucli urbà de la població
# El projecte FER crea un nou recurs didàctic per complementar el seu material educatiu
Es tracta d’un mapa de Catalunya que relaciona els sectors econòmics, les històries i les comarques
# Reunió amb el Secretari d’infrastuctures per tractar el projecte de rodalies
Durant la reunió, el secretari va detallar quines actuacions hi havia
previstes a la comarca referent al projecte de Rodalies de Lleida
# Térmens canvia el cautxú del parc infantil de l’escola
L’Ampa de l’escola havia demanat al consistori fer aquesta millora ja
que l’anterior estava en molt mal estat i suposava un risc pels usuaris
>>CULTURA/OCI
# Els alumnes de Camarasa han fet d’investigadors arqueològics per un dia
Els alumnes de Camarasa van investigar el jaciment de la Cova del Tabac: seguint les passes dels arqueòlegs
i les arqueòlogues que hi treballen
# L’Oficina Jove de la Noguera organitza un nou curs de fotografia digital
El curs constarà d’una primera part teòrica, que es durà a terme de forma telemàtica, i una segona de pràctica
# El grup Ksonronda presenta el seu nou espectacle pel 2021 “Ambaparar”
El nou espectacle musicals basa en cançons d’arrels popular, tradicionals i pròpies
# Nova campanya per fomentar la recollida selectiva
Aquesta actuació intenta millorar les dades de la comarca de la
Noguera en la recollida selectiva de residus
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Presentació de la nova fase del procés
d’elaboració del Pla Estratègic de Cultura
La Paeria de Balaguer
va presentar la passada
setmana la nova fase del
procés d’elaboració del Pla
Estratègic de Cultura de la
ciutat.
Des del passat mes
de novembre s’ha dut a
terme la fase analítica del
sistema cultural de la ciutat, on s’ha definit el marc
d’actuació i s’han estudiat
els agents culturals de Balaguer, així com les principals
activitats de l’agenda i els
equipaments públics. Fruit
d’aquest anàlisi n’ha sorgit
un diagnosi preliminar que
ara serà completat amb les
converses amb els diferents
agents culturals i la ciutadania en general.
En aquesta nova fase
que ara es presenta des
de l’Àrea de Cultura de la
Paeria s’estableixen quatre
grups de debat oberts a la
ciutadania dividits en quatre sessions independents.
Aquestes, a causa de l’actual situació sanitària, es
duran a terme de manera
telemàtica els dissabtes
a les 6 de la tarda a partir
del proper dissabte 27 de

Presentació del Pla Estratègic de Cultura

febrer.
Aquest és el calendari establert: 27 de febrer:
Promoció de la creació
artística contemporània.
El 6 de març: Revisió de
l’agenda cultural. El 13
de març: Governança del
sistema cultural. Millorar la
coordinació i les sinèrgies
entre la Paeria i la resta
d’agents. El 20 de març:
Relació amb els municipis
de l’entorn territorial.
Per participar a les
diferents sessions serà
necessària la inscripció a
PECBalaguer@gmail.com

i els participants rebran
un correu amb tota la informació necessària i el
diagnosi preliminar dut a
terme per l’empresa Bissap.
En aquesta presentació, el paer de cultura, Arnau Torrente, explicà que
els membres de l’equip
de Govern de la Paeria no
formaran part d’aquestes
sessions de debat per tal
que les sessions siguin
més fluides i no hi hagi
autocensura a l’hora de
parlar de l’actual sistema
cultural.

Aquest cap de setmana s’ha
celebrat el Carnestoltes del
Congre Virtual a Balaguer
Balaguer ha celebrat
entre dissabte i diumenge
el “Carnestoltes del
Congre” en un format
virtual, ja que no es
podia fer cap mena de
comparsa ni desfilada.
Pel que fa al concurs
de disfresses, cadascú
hauria de triar una
disfressa i inscriure’s en
la modalitat en que es
volia participar, ja sigui
en modalitat Individual
adult o infantil, modalitat
parella adult o infantil,
modalitat “grup bombolla
familiar ” o “grup
bombolla escolar”.
Les comparses, havien de triar una disfressa,
preparar una coreografia
i inscriure’s en modalitat
grup bombolla familiar o
modalitat grup bombolla
escolar.
Per participar calia
inscriure’s des del web
balaguer.cat, inscriure’s
en la modalitat que es volia participar, enregistrar

un vídeo de 30 segons pel
“concurs de disfresses” i
de 2 minuts màxim pel
“concurs comparses” i
enviar el vídeo per wetransfer al correu joventut@impic.cat i compartir-lo a les xarxes social
s#carnestoltescongreb
alaguer i etiqueta’ns @
Balaguerjove @educaciobalaguer.
S’han rebut molts
vídeos durant aquests
últims dies i encara que
no hagi estat un Carnestoltes normal, la gent no
ha volgut deixar de passar-s’ho bé, i no perdre’s
d’alguna manera una de
les festes i tradicions més
divertides.
Enguany el format
de premis també canvia
i els premis que es repartiran als guanyadors,
seran vals a descanviar a
diferents comerços de la
ciutat, i així es potencia
també la compra de proximitat.

El passat 12 de febrer es va fer un Mercat
de les Rebaixes d’Hivern diferent

Imatge del Mercat de les Rebaixes de 2020

L’Associació de Comerciants 2021 va celebrar un
Mercat de les Rebaixes
d’Hivern diferent.
Ja que no es podien
complir les mesures de
seguretat establertes si es
feia al Passeig de l’Estació,
van decidir que cada botiga
participant faria la seva
“parada”o al davant del seu
establiment o a l’interior
amb articles d’oferta i preus
de mercat. Les botigues no
van tancar al migdia.

Participants al Carnestoltes del Congre Virtual
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Balaguer ha presentat els actes previstos
com a Ciutat del Bàsquet Català 2021
Diverses activitats esportives que s’han programat
al llarg d’aquest 2021 per gaudir del bàsquet
El passat dijous 18 de
febrer i al Pavelló 1r d’Octubre, es va fer la presen-

Imatge de la presentació

tació dels actes previstos
per aquest 2021 com a
Ciutat del Bàsquet Català.

Aquesta presentació s’ha
fet desprès d’haver d’ajornar-ho l’any passat degut
a la pandèmia.
A la presentació
d’aquest dijous hi han
intervingut representants
de les entitats organitzadores: Jordi Ignasi Vidal,
paer en cap de la ciutat
de Balaguer; Joan Talarn,
president de la Diputació
de Lleida; Joan Segura,
representant territorial de
la Secretaria General de
l’Esport; F.Javier Calles,
delegat territorial Federació Catalana de Bàsquet;
Antoni Salud, president
del Club Bàsquet Balaguer
i Gemma Vilarasau, paera
d’Esport de la ciutat de
Balaguer.
La programació que
s’ha presentat, s’hi ha des-

Imatge de Balaguer Ciutat del Bàsquet Català

tacat tres actes com els
més rellevants: el Memorial
Joan Sabanés els 4, 5 i 6 de
juny, amb la participació
dels equips del Barça i
Madrid Legends.
Als vols de la Diada de
Catalunya, serà el Circuit
Català 3x3, amb la inauguració d’una pista de bàsquet exterior en record del
jugador Kobe Bryant, mort
l’any passat.
Per les Festes del Sant
Crist s’inaugurarà l’exposició “80 anys d’història del

bàsquet a la nostra ciutat”.
A part durant aquest
2021 es faran altres activitats com la trobada
provincial d’escoles de
bàsquet, el campionat de
Catalunya de bàsquet per
a discapacitats, un campus
de seleccions, així com
també la presentació de
la nova temporada amb
un partit entre dos equips
de l’ACB a durant el mes
d’octubre. Moltes activitats
i molt bàsquet sobretot a
Balaguer.
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Trobada Ocupacional virtual d’expressions
artístiques organitzada per l’Estel

Es crea el grup local de la
cooperativa verda Som Energia
a la comarca de la Noguera

El passat dijous dia
11 febrer, es va celebrar a
Balaguer la tercera trobada
virtual de tallers ocupacionals de persones amb discapacitat intel·lectual que
estan previstes per aquest
curs i que organitzen diferents centres de la Federació ALLEM dins de la seva
comissió d’activitat física,
esport i lleure. Aquest cop,
eren els del Taller L’Estel
els encarregats d’organitzar aquesta jornada amb
la temàtica d’Expressions
artístiques.
Degut a la pandèmia
provocada per la Covid-19
aquest curs les trobades
són en format virtual, durant tot el matí van gaudir d’actuacions musicals
amb tot tipus de cançons,
els participants van demostrar tot el que han es-

El passat mes
de desembre, en el
compliment dels 10 anys
de la creació de Som
Energia, la cooperativa
d’energia verda, es va
crear a la Noguera, el
grup local Som Energia
a la nostra comarca.
En 10 anys, aquesta
cooperativa, ha passat
de les 300 persones
que ho van arrancar, a
tenir avui prop de 70.000
associats i més de 120.000
contractes.
A la nostra comarca,
aquest grup ha nascut
online, degut a la
situacuó de pandèmia,
essent més d’una
dotzena de persones de
sis municipis diferents
de la Noguera.
La Noguera, és la
comarca més extensa
de Catalunya. En els 30

Participants de l’Estel

tat assajant durant el curs
per dur a terme els seus
números.
En la trobada, hi han
participat un total de 305
persones amb discapacitat intel·lectual de 14 centres de les terres de Lleida:
Talma de Juneda, Acudam
de Mollerussa, l’Olivera

de Vallbona de les Monges, Alba Jussà de Tremp,
Amisol de Solsona, l’Espígol de Cervera, Claror de
la Seu d’Urgell, Adda de
Vielha,
Empresseguera,
Casa Nostra, Entrevies,
Ciutat Campus i Ilersis de
Lleida, i l’Estel de Balaguer.

municipis de la comarca
i prop de quaranta mil
habitants, hi ha ara 200
persones associades
i més de 400 amb
contracte.
Una cooperativa
d’energia verda i sense
ànim de lucre, on el
benefici econòmic
s’utilitza per invertir en
projectes de producció
d’energia neta.
Una motivació per
fer créixer aquesta
cooperativa, recollint
propostes i necessitats
e n e r g è t i q u e s
específiques de la
Noguera, amb el propòsit
de dur-les a la pràctica en
la mesura de les pròpies
possibilitats.
Els interessats hi
poden contactar amb
el mail: noguera@
somenergia.coop

Les entitats esportives de Balaguer
preparen el nou calendari d’activitats

Imatge de promoció de l’esport a Balaguer

Les entitats esportives
de Balaguer es preparen
per engegar de nou amb els
seus projectes esportius i
poder reemprendre el calendari d’activitats esportives a
la ciutat.
Moltes altres d’aquestes

entitats que prenien la iniciativa en organització i gestió d’activitats esportives
significatives o definides
com a grans actes esportius locals, han marcat en
el calendari del 2021 algunes dates per començar a

treballar amb la il·lusió i
esperança que es puguin
celebrar després d’un any
en fallida.
La web de l’àrea d’esports de l’Ajuntament torna
a ser l’aparador d’aquestes
activitats, del recull de
les més significatives i de
les que donen la posta en
mar xa d’un any que es
preveu molt esperançador
en l’organització d’aquests
actes.
Algunes activitats ja
estan confirmades la Montsec-Montsec, la mitja marató, la trail Montroig o algun
projecte nou, activitats que
esperem poguem tornar a
gaudir a la nostra ciutat al
mateix temps que aportaran
moviment en els sectors del
comerç i restauració.

Reunió del grup local de Som Energia La Noguera
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Prop de 3000 participants a l’AMIC-Ficcions
amb més de 70 de la demarcació de Lleida
Una activitat que promou la participació dels joves
de 14 a 18 anys per fomentar l’escriptura en català
Malgrat que ha estat
un any complicat a causa
de la crisi actual de la Co-

vid-19, el concurs literari
“AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries”

Entrega de premis de l’any passat

ha mantingut la seva
alta participació amb un
total de 2.973 alumnes
registrats de 223 centres
educatius de Catalunya,
Illes Balears, País Valencià,
Andorra, Aragó i Catalunya
Nord. De Catalunya participen a AMIC-Ficcions un
total de 2.134 joves. Més
en concret, la demarcació
de Lleida ha arribat als 77
participants, a Girona als
418, Barcelona als 1.513 i
Tarragona als 128.
L’IES Canigó d’Almacelles és el centre més participatiu de la demarcació
de Lleida amb un total de 28
inscrits.
El concurs “AMIC-Ficcions, l’aventura de crear
històries” està enfocat a
alumnes de 14 a 18 anys que
cursin 2n cicle d’ESO, Bat-

Imatge del concurs

xillerat o Cicles Formatius
de Grau Mitjà. L’objectiu
principal d’aquesta iniciativa creada per l’Associació
de Mitjans d’Informació i
Comunicació (AMIC), busca
impulsar la creació literària
i el treball en equip dels estudiants. Així com fomentar
l’escriptura i la literatura en
català.
Un jurat format per persones vinculades al món
de la literatura i l’educació
serà l’encarregat d’escollir els guanyadors i els

finalistes. Es valorarà la
qualitat literària dels textos,
la coherència argumental i
l’originalitat de les històries.
La segona quinzena del
mes d’abril es publicaran
els noms dels finalistes, i
al mes de maig es farà l’entrega de premis i diplomes
en diversos actes arreu dels
territoris de parla catalana.
Els premis de l’edició d’enguany són: iPhon e , P l a y S t a t i o n, i Pa d ,
Smartphone i auriculars
sense fils.
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Àger compra un bancal a l’entrada del
municipi per donar-hi diferents usos
El
consistori d’Àger
ha comprat un bancal
d’11.968 m2, per un import
de 57.2019,26 euros, per a
establir-hi un aparcament
dissuasori que eviti que
els vehicles dels visitants
entrin dins del nucli urbà
de la població. La compra també permetrà, per
part de la Generalitat
de
Catalunya, l’arranjament de l’accés al camí per
accedir al Centre d’Observació de l’Univers (COU),
la zona d’enlairament i
vol del Montsec d’Ares, i
a les explotacions agràries i agropecuàries de la
zona, que actualment tenen moltes dificultats per
a poder fer-hi arribar els
vehicles pesants. A més a
més, aprofitant la disponi-

Bancal adquirit per l’ajuntament

bilitat d’espai, els responsables municipals també
volen traslladar-hi la nova
bàscula municipal, que
modernitzarà i optimitzarà
el funcionament de l’actual, i enjardinar i adequar
l’entorn, per a ubicar-hi

una zona de passeig saludable i de lleure per a la
població. Aquestes pròximes setmanes, els serveis municipals iniciaran
l’elaboració del projecte
d’adequació d’aquest nou
espai municipal.

El Secretari d’Infraestructures es reuneix
al Consell per tractar el projecte de rodalies

Imatge de la reunió

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre
Gavín, es va reunir amb
el president del Consell
Comarcal de la Noguera,
Miquel Plensa, i el conseller comarcal de Territori i
Mobilitat, Xavier Terré per
exposar i analitzar el pro-

jecte de Rodalies de Lleida
dins l’àmbit comarcal de
la Noguera i el sistema de
transport públic actual.
Durant la reunió, el secretari va detallar quines
actuacions hi havia previstes a la comarca referent
al projecte de Rodalies de

Lleida i de quina manera
s’anirien implementant al
territori. S’han analitzat
les actuacions realitzades
en els serveis de transport
públic i s’han compartit les
dades de demanda dels diferents serveis. En aquest
sentit, s’han analitzat les
dades de la línia Lleida-La
Pobla gestionada per FGC
i que comptarà amb un tercer tren durant aquest any.
Finalment, el Consell Comarcal i el Departament de
Territori i Sostenibilitat s’han
emplaçat a estudiar detalladament, a través d’un grup
de treball, el servei Clic.cat
de transport a la demanda,
impulsat pel Departament,
per adaptar-la a la mobilitat
comarcal i donar resposta a
les necessitats traslladades
pel Consell Comarcal.

El projecte FER crea un nou recurs
didàctic pel seu material educatiu
En el marc del projecte FER (Futurs Emprenedors Rurals) el Consorci
GAL Noguera Segrià
Nord, en col·laboració
amb el Centre de Recursos Pedagògics de
la Noguera, ha creat un
nou recurs didàctic per
complementar els materials educatius editats
del projecte. Es tracta
d’un mapa de Catalunya
que relaciona els sectors
econòmics, les històries
d’empreses del bloc 3 del
projecte FER, i les comarques i les seves capitals.
El mapa és un trencaclosques de més de 6m2 que,
una vegada encaixat, forma el mapa de Catalunya.
Aquest mapa compta una
proposta didàctica per
treballar diferents reptes
en grup a les aules. Els
Centres de Recursos Pedagògics (CRP) complementaran el mapa amb

Mapa de Catalunya

un robot Bee-bot i es deixarà en préstec a aquelles
escoles que el sol·licitin,
prioritzant les escoles que
implementen el projecte
a l’aula, però també a les
escoles que ho vulguin
treballar, ja que és un recurs complementari al
projecte i per realitzar-lo
no és indispensable treballar amb FER a l’aula.
La tramesa del mapa
per part dels Grups d’Acció Local als diferents territoris es va iniciar a finals
de gener per tal que les
escoles puguin demanar
el recurs a aquells CRP
que tenen actiu el servei
de préstec durant el segon i el tercer trimestres.
Està previst que una vegada s’entregui el mapa,
s’organitzin sessions en
línia per explicar la totalitat del projecte FER per
tal començar la difusió de
cara a l’any vinent.
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La població d’Àger gaudeix d’espectacles
culturals amb la col·laboració de l’IEI
L’Ajuntament d’Àger ha
pogut organitzar tres actes
culturals en aquest darrer
any marcat pels tancaments
arran de la pandèmia, gràcies a les subvencions culturals que atorga l’Institut
d’Estudis Ilerdencs, i que
han permès a les formacions musicals Jalaysa i
Pixie&Dixie i al grup de
teatre Comedytours portar
els seus espectacles al municipi.
El consistori d’Àger va
demanar les subvencions
culturals que atorga l’IEI a
diferents municipis dins del
seu Pla Econòmic Cultural,
que van suposar un import

de 3.285 euros que es van
poder destinar a promoure la
cultura a Àger. La Col·legiata
de Sant Pere ha estat un

lloc ideal per a la celebració
d’espectacles i concerts pel
seu valor històric i l’amplitud
i distribució de l’espai.

Visita teatralitzada a la Col·legiata

L’Ajuntament de Térmens canvia el
cautxú del parc infantil de l’escola

Obres de millora la parc de l’Escola de Térmens

L’Ajuntament de Térmens ha canviat aquest
mes de febrer, el cautxú del
parc lúdic de l’Escola Alfred
Potrony.
Aquesta obra ha suposat una inversió de 8.448,83
euros.
L’Ampa de l’escola havia demanat al consistori
fer aquesta millora ja que
l’anterior estava en molt
mal estat i suposava un risc
per les nenes i nens usuaris
d’aquest parc.

Trobada d’associacions i entitats
de la Noguera amb la tècnica
comunitària dels Serveis Socials
Amb la intenció
d’apropar més els serveis
a la ciutadania i contribuir
en aquells aspectes
que incrementen la
relació en l’àmbit de
l’associacionisme,
l’àrea de Serveis Socials
i més concretament la
tècnica comunitària del
Pla d’Acció Comunitària
Inclusiva, es desplaçarà
a tots els pobles
presencialment.
A causa de les mesures
preventives COVID-19 i
seguint les indicacions
de les autoritats, es van
haver d’interrompre
forçosament gairebé
tots els actes i accions
que es duien a terme
des dels Serveis Socials
per a les entitats i de la
comarca. En un esforç
d’idear noves fórmules
per poder estar més a

Cartell informatiu

prop dels noguerencs i
les noguerenques, s’ha
iniciat aquesta acció
presencial per recuperar
a poc a poc el contacte,
la relació i vincle amb la
gent que conformen les
entitats i associacions de
tota la comarca.
Per evitar que aquesta
situació pugui arribar a
ser el final d’algunes de
les associacions i entitats,
s’ha previst reprendre les
trobades amb aquestes.
La tècnica comunitària
dels Serveis Socials es
desplaçarà a cadascun
dels municipis de la
Noguera per reunir-se
amb cada associació
per valorar l’any 2020,
resoldre dubtes, avançar
gestions, i tractar tots
aquells altres temes que
com a entitats els afecten
o els preocupen.
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OPINIÓ
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.

Hem votat

C.G.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Han passat les eleccions i els seus resultats de
segur no han satisfet a cap
dels que es presentaven
per manar-nos. Malgrat
una organització modèlica que va superar amb
escreix la seguretat, i també es pot remarcar la pau.
Sols el temps una mica
tristot no ens va acompanyar. Però ara ve la part
difícil, veritablement complicada.
Com poder governar
sense el risc en el que
cada dia veiem què fan els
del Gobierno de Madrid.
Aquell mal somni que va
tenir el Sr. Sánchez, de
tenir mals averanys en les

hores de descans, si pactava amb segons qui (i que
al final ho va fer), parlo del
camarada Iglesias. Els hi
pot servir de mirall, als que
ara aquí Catalunya, fa dies
no paren de fer números i
que poden semblar quinieles, per quan poden encertar-les o no. Amb l’agravant d’haver enganyat a
un dels seus votants.
Certs partits porten
dintre la seva ànima gravat a foc, el desfer-ho tot
per fer un nou món, per no
citar a España. Sense cap
ànim d’ofendre, per quan
jo sóc català, però em sento espanyol. Si això arribés
a passar, que vull no creu-

re que passi, tot el meu
sentit de catalanitat se’n
tindrà d’anar en orris.
No puc deixar de reconèixer que s’ha bastit una
tela molt difícil de cosir
amb les agulles que tenim,
i que quasi es pot assegurar que costarà moltes suors i llàgrimes.
Aquell que cregui que
amb més llibertar o llibertinatge serem més lliures
va errat. Aquell que pregona, fins i tot, la nacionalització de les empreses,
és més fals que un duro
sevillà. Però hi ha molta
gent que ho desitja, per la
raó d’una voluntat de voler
ser una nova classe social,
i si potser amb un cost ben
baix.
S’han fet massa coses
sense acords previs. L’Estat d’Alarma ha permès

Respectem les persones grans

4.546 gràcies

Tinc pocs recursos per
extendrem sobre aquest
gran problema tant complex que a tots ens afecta
i si tingués autoritat posaria tot el meu esforç sobre
el tema per a reconèixer
tot el que han sofert per
nosaltres.
L’ancià en el llenguatge bíblic, és el símbol de
la persona rica amb saviesa i sempre que converses
amb ell no te’n vas buit i
serveix per a no deixar el
bon camí encara que costi.
A la vegada que gaudim de la prosperitat
material, no perdem el
valor de la humanitat, intentem educar-nos per a
que puguem desenvolupar i comprendre fins al
punt de que siguem capaços d’estimar-nos com
a nosaltres mateixos.

El 14 de febrer l’independentisme va fer
un pas important en superar, per primera vegada en unes eleccions al
Parlament, el 51% dels
sufragis. Hem complert
l’objectiu, com el vam
complir fa tres anys
amb la victòria contra
el 155. I ara cal que
el Parlament entomi
aquest resultat com un
nou mandat per avançar sense marrades cap
a la independència.
En aquestes eleccions, Junts per Catalunya ha obtingut 32 diputats, ha guanyat a la
demarcació de Ponent
i el Pirineu i ha estat
la força més votada a
quinze dels trenta municipis de la Noguera.
En poc més de sis me-

Francesc Cucurull i Torra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

O és que no veiem la bellesa, lo profund, l’immens i
sagrat que hi ha en la realitat del SENYOR?
Val la pena que tots
fem alguna cosa per a que
se sentin mitjanament una
mica contents, no demanem res més que sentir-se
estimats per als propers i
pels demés.
I per favor, no recordeu
res de coses passades que
per equivocació o per falta
d’informació o per circumstàncies ho van fer malament, ho saben de sobres.
Una cita diu que l’elegància i fins i tot l’ingeni de
persones es veu en la forma de portar el bastó. Un
país que no respecta no és
un país.
------------------------------------------

governar per Decret i s’ha
oblidat que sense l’empresariat no hi ha empreses,
i sense aquestes no hi ha
llocs de treball. I que poc
ajudarà el que cantin o
pregonin els Sindicatos
reconeguts i pagats.
La més gran estupidesa que he vist a la meva
edat és el Gobierno que
tenim amb més d’una vintena de ministres i ministras. Això sí quan les vec
arribar amb els seus modelets, el seu “look” canviant. La frescor de la seva
pell brillant, i els satèl·lits
que les envolten em sento
reconfortat. Mai havíem
estat tan ben representats. Sols em falta que el
Sr. Sánchez tan hàbil i
convincent en la paraula,
tendria que parlar amb la
Sra .Paluzie, i de passada

Marc Solanes i Roca, coordinador de Junts a la Noguera
---------------------------------------------------------------------------------------------------

sos, Junts s’ha constituït
com a partit polític, s’ha
organitzat al territori, ha
recollit els avals per poder
concórrer a les eleccions,
ha celebrat unes primàries i, després d’una campanya autofinançada i
sense drets electorals, ha
obtingut un gran resultat.
Un resultat que cal administrar bé, amb el doble
objectiu de donar resposta a la crisi sanitària, econòmica i social i confegir
una estratègia per reprendre el camí de l’Estat independent.
Dies vindran per parlar
de pactes. Ara volem donar les gràcies als 4.546
noguerencs que ens heu
fet confiança i heu votat
la candidatura encapçalada pel president Carles
Puigdemont i per Laura

també amb la Borràs. Com
tot continuaria sense solució, pues, ...podríem esperar fins demà passat. Que
ningú sap quan serà.
Ara nosaltres ja hem
votat. Estem en el temps
de les sagrades i convenients unions per poder manar. Han de venir els punts
d’unió per salvar-nos a tots
els catalanets i poder-nos
fotre el pèl. Això sí, amb
la cara més seriosa que
sàpiguin lluir. Seria hora
de canviar-ho tot el que
ens recordés aquell altre
temps –molt llarg, que va
acabar amb una confessió
i una decepció molt gran
per a molts. I aquest altre
molt proper de les bajanades del Quim Torra, en que
s’ha perdut un temps irrecuperable.

Borràs, i a Ponent per
Ramon Tremosa. Gràcies
als que heu participat a la
campanya, des de firmar
un aval fins a penjar un
cartell. Gràcies als apoderats que heu vetllat pel
joc net. I gràcies també a
totes aquelles persones
que heu estat a les meses
electorals en les condicions més difícils.
Esperem no decebre
les esperances que heu
dipositat en nosaltres.

---------------------------------------
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La Biblioteca de Balaguer us recomana
la lectura dels següents llibres
Els afamats i els tips
Autor: Timur Vermes
Gènere: Novel·la

Quan la presentadora estrella de la televisió alemanya Nadeche
Hackbusch, visita un
dels campaments de
refugiats subsaharià i
empatitza amb els immigrants, el que havia de
ser un reality show s’acaba convertint en una
marxa massiva rumb
a Alemanya, en busca
d’una nova vida i una
nova oportunitat. Mentre
el públic està hipnotitzat
mirant la pantalla i la cadena de televisió aconsegueix rècords d’audiència, els polítics amaguen
el cap sota l’ala per no
afrontar el problema que
s’acosta i que està agafant unes grans dimensions.
Tan còmica com
oportuna, aquesta novel·
la apunta a matar: es
tracta d’una enginyosa
sàtira social amb referències àcides al paper
de la Unió Europea en un
conflicte essencial que
fa que ens preguntem en
quina societat vivim i en
quina voldríem viure.
Una reflexió punyent
sobre la realitat de les
migracions
mundials
que fa paleses les injustícies actuals.

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

En Connell i la Marianne han crescut al
mateix poble de l’interior d’Irlanda, però en
realitat provenen de dos
mons molt diferents. La
Marianne és una noia orgullosa, inadaptada i solitària. En Connell és un
dels nois més populars
de l’institut. També és el
fill de la dona de fer feines de la mansió on viu la
Marianne. Quan, tot i les
diferències socials, sorgeix entre ells una connexió especial, provaran
de mantenir-la oculta.
Aquesta és una història
delicada sobre com una
persona pot transformar la vida d’una altra.
És també una novel·la
contundent sobre la incomunicació, sobre com
ens sentim, sobre com
necessitem els altres per
qui som i, sobretot, quines relacions de poder i
domini s’estableixen dins
les relacions amoroses.
Rooney articula una
obra tremendament humana que tracta temes
com les relacions de poder, el bullying i l’abús,
la salut mental o les dificultats per encaixar en
un sistema individualista
regit pels diners.

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

Gent normal
Autor: Sally Rooney
Gènere: Novel·la

La nit de les joguines
Autor: Antonio Ventura
Gènere: Infantil (+4)

El racó del poeta
Miquel Trilla

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

Indesinenter
La font que fou

Bevíem d’una font mig amagada,
discreta i generosa al peu del tros,
a prop mateix de l’hort i del camí
que avui llueix un ferm fet de quitrà.
Regava hortalisses i ametllers,
bancals de terra campa, també flors,
pomeres i un noguer majestuós,
que ja tenia traces de molt gran.

Moltes nits, abans
d’adormir-se, al petit Pau
li sembla que se senten
sorolls a la seva habitació.
Al final, sempre el venç la
son. És llavors que totes
les joguines de la seva habitació, prenen vida i parlen entre elles; fins i tot,
de vegades, surten volant
per la finestra de la seva
cambra.
El més curiós és que en
Pau somia el mateix que
després els passa a les seves joguines durant la nit.
Es tracta d’una història curta i senzilla, molt indicada per explicar abans
d’anar a dormir.
Les il·lustracions fetes
per Federico Delicado,
tenen un aire “vintage”,
com sortides d’una altra època, i la foscor de
les imatges és per recordar-nos que la història
passa de nit.
Tot plegat fa que sigui un conte molt rodó i
perfecte perquè els petits tinguin uns somnis
ben feliços i ben divertits
abans de començar la màgia dels somnis de cada
nit i poder anar tranquils
a dormir sense pors de
la foscor i dels diferents
sorolls que se senten al
silenci de la nit.

Encara raja avui tímidament,
ignota i ensotada en el rampant,
on venen ocells sols per abeurar-se,
no pas la piuladissa d’aquells anys.
La vida giravolta i amb la font,
ha fet igual com fa per a tothom.
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Alumnes de l’escola Dosrius de Camarasa
visiten el centre Espai Orígens
El passat dijous 18 de
febrer l’alumnat de cicle
superior de l’escola Dosrius
de Camarasa visità el centre Espai Orígens, on es van
convertir en arqueòlegs per
un dia, aprenent de primera mà com treballa aquesta
disciplina científica.
Aquesta activitat es
realitza en el marc del programa Investiga.edu, del
que l’escola de Camarasa
n’és un dels centres participants.
L’objectiu, és apropar
la ciència al públic escolar
a partir de la investigació
sobre el seu entorn en els
àmbits de la geologia, l’ar-

Els alumnes de Camarasa han investigat al Cova del Tabac

queologia, la paleontologia
i el medi ambient.
Els alumnes de Camarasa van investigar el jaci-

ment de la Cova del Tabac:
seguint les passes dels
arqueòlegs i les arqueòlogues que hi treballen.

El grup Ksonronda presenta el seu nou
espectacle pel 2021 “Ambaparar”

Grup musical Ksonronda

El grup Ksonronda neix
el 2016 fruit del retrobament
d’un grup d’amics què els
agrada la música popular
i tradicional. Moltes de les
cançons interpretades són
de taverna tot i que el repertori també inclou música
tradicional i folk del nostre
país i d’arreu, amb arranjaments i temes propis. Per
aquest 2021 preparen un n
ou espectacle musical sota
el títol “Ambaparar” que es
basa en cançons d’arrels popular, tradicionals i pròpies.

L’Oficina Jove de la Noguera
organitza un nou curs de
fotografia digital
L’Oficina Jove del
Consell Comarcal de
la Noguera posarà en
mar xa el proper 9 de
març i fins el 15 d’abril
un curs de fotografia
digital en format online i
presencial. La formació,
d’una durada de 21
hores i de nivell iniciació,
preveu facilitar conceptes
bàsics per manipular una
càmera fotogràfica amb
l’objectiu de començar a
capturar instantànies de
manera manual i amb els
paràmetres correctes.
El curs constarà d’una
primera part teòrica,
que es durà a terme
de forma telemàtica, i
una segona de pràctica,
en què les persones
participants sortiran al
carrer acompanyats/
des de la formadora per
aplicar sobre el terreny els

Cartell del curs de fotografia

coneixements adquirits.
La formació, impartida
per l’empresària
fotogràfica balaguerina
Raquel Trepat, respon
a una de les demandes
del jovent sorgides
arran d’un seguit
d’enquestes impulsades
per l’Oficina Jove de la
Noguera a través de les
seves xarxes socials per
detectar les necessitats
de les persones joves de
la comarca.
El curs s’impartirà els
dimarts i els dijous per la
tarda i serà imprescindible disposar d’una càmera
digital, reflex o compacta.
Amb un preu de només 20
euros, ja que està inclòs
dins de les activitats de
formació de l’Oficina Jove
de la Noguera. Les places
per inscriure’s al curs són
limitades.
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Nova campanya per fomentar la recollida
selectiva “El teu oli ens fa moure”
Aquesta actuació intenta millorar les dades de la
Noguera en a la recollida selectiva de residus
Aquest proper mes de
març, a la Noguera es posarà en marxa una nova
acció de recollida selectiva,
en aquest cas d’oli de cuina

Presentació de la campanya

usat i olis vegetals, amb
l’objectiu de reduir la contaminació i els problemes
tècnics que aquest tipus
de residu provoca en ser

eliminat a través del clavegueram.
Les entitats promotores
del projecte són l’empresa
d’inserció Troca, la Paeria
de Balaguer i el Consell
Comarcal de la Noguera.
A data d’avui, també hi col·
laboren els ajuntaments
d’Albesa, Artesa de Segre,
Ponts, la Sentiu de Sió,
Térmens i Vallfogona de
Balaguer, i es preveu que
properament més municipis s’hi sumin.
La campanya consistirà a repartir cada domicili
dels ajuntaments participants un embut, que ha
de servir per introduir l’oli
usat en una botella de plàstic, un díptic amb informació sobre els perjudicis que
ocasiona llençar l’oli usat
de manera no selectiva.

“Alguns dies d’ahir” al Teatre
Municipal de Balaguer
El passat diumenge
es va representar l’obra
“Alguns dies d’ahir” al
Teatre Municipal. Una
obra que explica la vida
durant els quatre mesos
més impactants de la
nostra vida recent, els
mesos claus del “Procés”.
La direcció de l’obra

ha estat a càrrec de
Ferran Utzet i Miriam
Iscla, Abel Folk, Marta
Ossó i Francesc Cuellar
l’han representat.
El Teatre Municipal
continua amb la seva
programació d’hivern el
divendres dia 26 amb
l’obra “Preses”.

Carnestoltes a l’Escola de Montgai
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BREUS

Anuncis breus classificats
TREBALL

-----------------------------------REPASSOS d’anglès.
Cursos de Primària,
ESO i Batxillerat. Raó:
698383277.
----------------------------------ES PRECISA cambrer/
era d’abril a octubre.
Divendres tarda, dissabte tot el dia i diumenge al matí per terrassa a Balaguer. Interessats enviar Currículum a: oficines2018@
hotmail.com
----------------------------------S’OFEREIX professora
nativa per fer classes
particulars d’anglès.
Classes de conversa
en grup o sols. Raó:
650422582.
------------------------------------

ES BUSCA dependenta de juny a setembre, jornada sencera,
per suplir vacances.
Interessades enviar
Currículum a: oficines2018@hotmail.
com
-----------------------------------

IMMOBLES

----------------------------------ES VEN edifici al Barri
Nou, carrer Cerers de
Balaguer. Dos entrades a l’edifici, 4 pisos llogats, local de
90 m 2, també llogat.
Solar adjunt de 70
m 2, a reformar. Preu
venda: 120.000€. Raó:
699956429.
------------------------------------

LLOGUER LOCAL COMERCIAL al c/ Girona
de Balaguer de 32 m2.
Amb instal·lació d’aigua i llum. Té porta
d’alumini i també vidre
i reixa. Informa’t sense
compromís al telèfon:
973450555.
-----------------------------------ES VEN TERRENY, darrera Teatre Balaguer.
Solar de 250 m2 (8,70
x 28 m). Ideal per jardí
i caseta prefabricada.
Preu: 30.000€. Raó informació: 699956429.
-----------------------------------ES TRASPASSA a Balaguer, botiga de roba
infantil, equipada i en
ple funcionament. Raó
telèfon: 973450555.
-----------------------------------

VARIS

----------------------------------COMPRO monedes,
bitllets, segells, joguines antigues, rellotges, àlbums de cromos, postals, fotos antigues, còmics, llibres
antics, programes de
cine, plomes estilogràfiques, nines Nancy,
escalextric, coberteries de plata i antiguitats
varies. Truca’m i explica’m quines antiguitats tens: 676803205.
----------------------------------ES VEN CÀMERA Sony
Alpha 3000, mirorless.
Objectius (SEL 18-55 i
55-210). Amb motxilla
Hama. Preu: 325 euros.
Raó: 620817088.
-----------------------------------

---------------------------------ES VEN llit d’hospital
amb matalàs antiescares, en molt bon estat. Raó: 676313933.
-------------------------------------------------------------------Per posar anuncis
en aquesta secció de
breus
classificats,
us podeu informar
adreçant-vos al telèfon 973448273 o visitar-nos a les nostres
oficines del carrer
Sant Lluís, 36-38 entresòl de Balaguer.
Informa’t sense compromís o visita el nostre web: www.revistagroc.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Farmàcies

Telèfons útils
ÀGER
AJUNTAMENT
973 455 004
-------------------------------------------------------------------------ALGERRI
AJUNTAMENT
973 426 013
-------------------------------------------------------------------------BALAGUER
AJUNTAMENT
973 445 200
IMPIC
973 446 606
URGÈNCIES
112
MOSSOS D’ESQUADRA
973 457 700
GUÀRDIA URBANA
973 450 000
CÀRITAS BALAGUER
973 351 266
CONSELL COMARCAL
973 448 933
BOMBERS
973 445 080
CAP II
973 446 028 / 973 447 714
CAP II, DEMANAR VISITES
902 111 444
I.N.SEGURETAT SOCIAL
973 450 408
A MEDICS
973 447 513
CENT. MÈDIC RECONEIX.
973 448 113
CREU ROJA
973 445 795
RENFE
012
ALSINA GRAELLS
902 422 242
TAXIS PÚBLICS
973 445 022
CORREUS
973 445 826
JUTJAT N.1, 2 i 3
973 679 020
JUTJAT DE GUÀRDIA
973 679 032
REGISTRE CIVIL
973 679 031
SALA DE PROCURADORS
973 451 177
DESPATX PARROQUIAL
973 445 342
ESGLÉSIA EVANG. PENT.
973 446 457
FUNERÀRIA SANT JOSEP
973 445 786
629 447 113 - 629 377 476 - 973 390 862
CASAL GENT GRAN
973 446 259
-------------------------------------------------------------------------BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT
973 586 005
-------------------------------------------------------------------------CAMARASA
AJUNTAMENT
973 420 009
-------------------------------------------------------------------------CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT
973 428 007
-------------------------------------------------------------------------CUBELLS
AJUNTAMENT
973 459 005
--------------------------------------------------------------------------

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

ÀGER
F. JOSA

973455286

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

973426189

------------------------------------------------------------------BALAGUER
F. ALDAVÓ- P. Estació, 10
F. DOLSET- Sant Lluís, 6
F. MARCH- C. Barcelona, 10
F. SALA- Pl. Mercadal, 38

973450214
973445384
973445280
973445087

------------------------------------------------------------------BELLCAIRE D’URGELL
BRUFAU TUDELA, J.I.

973586466

------------------------------------------------------------------CAMARASA
TRIBÓ ALCOBÉ, M.

973420200

------------------------------------------------------------------CASTELLÓ DE FARFANYA
PÉREZ TORRES, ROSA M.

973428070

------------------------------------------------------------------LA SENTIU DE SIÓ
M. JOSÉ MAS LACRUZ

973424151

------------------------------------------------------------------RÚBIES PRAT, NÚRIA

605010097

------------------------------------------------------------------MONTGAI
PILAR GINÉ

973430358

------------------------------------------------------------------OS DE BALAGUER
RÚBIES PRAT, NÚRIA

973438136

------------------------------------------------------------------TÉRMENS
EVA CAMPIÑEZ

973180037

------------------------------------------------------------------VALLFOGONA DE BALAGUER
973432151

Farmàcies de torn de Balaguer
De les 8 de la tarda del 18 de febrer
a les 8 de la tarda del 25 de febrer
ALDAVÓ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 25 de febrer
a les 8 de la tarda del 4 de març
DOLSET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De les 8 de la tarda del 4 de març
a les 8 de la tarda de l’11 de març
SALA

DEMANI’NS
PRESSUPOST

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

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

BALAGUER
05.52 (4)
08.15 (1)
11.15 (2)
15.31 (7)
17.31 (8)
17.56 (3)
19.51 (6)

LA POBLA
07.00
09.22
12.22
16.38
18.38
19.03
20.58

LES AVELLANES

AIGUABELLA ALENTA, G.

Comunitats | Pàrquings | Oficines
Establiments comercials | Col·legis
Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra
Neteges en general
Vidres | Rètols
Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

Horari de trens

** Els horaris de trens canvien
constantment. Aconsellem confirmar
horaris al web www.fgc.cat .Horaris
de trens actualitzats el 15/11/2020.

SORTIDES
LLEIDA
05.25 (4)
06.20 (1)
07.47 (1)
08.50 (7)
09.05 (2)
10.47 (2)
11.10 (7)
13.30 (1)
15.05 (7)
15.30 (2)
17.05 (5)
17.30 (4)
18.44 (8)
19.05 (7)
19.25 (4)
21.05 (7)
21.30 (2)

ARRIBADES
BALAGUER
05.52
06.46
08.15
09.16
09.31
11.15
11.36
13.56
15.31
15.56
17.31
17.56
19.10
19.31
19.51
21.31
21.56

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

BALAGUER
08.15
11.15
14.07
16.22
16.37
20.07
20.28
20.53
22.53

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

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

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

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

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

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

SORT.
07.15
08.00
08.05
08.45
08.50
09.10
09.15
10.00
10.05
11.10
11.15
12.30
12.35
13.00
13.40
13.45
14.10
14.15
15.00
16.00
16.15
18.30
18.35
20.00
20.05
20.15
20.20

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

** Els horaris de bus canvien constantment. Aconsellem confirmar els horaris al
web: www.alsa.es . Actualitzat el 15/11/2020.
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