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Serveis pel benestar de les persones
La Fundació Residom és una entitat amb una àmplia experiència en el sector de la
tercera edat i l’assistència en el sector de la tercera edat i l’assistència social. Tots tenim
inquietuds, dubtes o pors envers a l’envelliment dels nostres familiars.
# Ens engoixa el fet que les persones grans passen molta estona en entorns poc estimulats i
es queixen habitualment de problemes de memòria.
# Delegar la cura dels nostres familiars ens preocupa per si, s’hi trobaran a gust, si rebran
l’atenció que reben a la seva pròpia llar o si menjaran com a casa.
# Els horaris laborals ens fan difícil estar disponibles per acompanyar als nostres familiars en
les seves necessitats bàsiques.

Al Centre de Serveis Socials de Bell-lloc treballem per oferir el millor servei
Centre de dia

Atenció a domicili

# Tracte càlid i personalitzat.

Ajudem a totes les persones des del seu
propi domicili, reforçant els seus hàbits
i oferint suport en les tasques que no
puguin fer:

# Gran varietat d’activitats d’estimulació:
lúdiques, físiques i cognitives.
# Instal·lacions òptimes en un entorn
inmillorable.
# Situats molt aprop del consultori mèdic.
# Possibilitat d’entrada immediata.

SERVEIS DESTACATS

# Assessorament en tràmits de
dependència i ajudes.

# Atenció a la persona (higiene,
companyia, control de la medicació...).
# Suport a domicili (neteja, dietes,
tràmits...).

# Servei de menjador.

# Acompanyaments i vetlles dins i fora del
dommicili.

# Massatge terapèutic i de descàrrega.

Servei de menjador

# Recuperació post-operatori.

# Cuina casolana.

# Suport social o familiar per integrar-se
en l’entorn.

# Rehabilitació de lesions.

# Control dietètic.

Podologia, pedicura i manicura
Fisioteràpia personalitzada:

# Administració de la medicació.

Tractaments privats i amb mútues
i associacions esportives
Tallers d’estimulació cognitiva:
# Taller de memòria.
# Taller de gimnàstica.
Bugaderia.
Control diabètic.
Gestió de receptes i medicació.
Perruqueria assistida i a domicili.

# Neteja industrial (neteges de comunitats
de veïns, oficines, restaurants, etc.).

Tallers
Cada vegada són més els municipis que es decideixen a obrir centres cívics i organitzar activitats
per totes les edats. Des de Fundació Residom col·laborem amb els ajuntaments per portar els
nostres tallers als seus municipis, rebent amb els braços oberts a tots els habitants de la població
i fent-los participar en experiències de valor.
CENTRE DE SERVEIS BELL-LLOC D’URGELL
c/ La Mina, 8

☎ 973 111 250

✉ bell-lloc@residom.org

WWW.RESIDOM.ORG
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EDITORIAL

L

’any 2020 ens ha canviat la vida, les prioritats, la visió
del món i la manera de relacionar-nos. Ens ha canviat
la manera de fer i d’estar. Ens ha marcat un punt i a part, i
hem hagut d’aprendre a adaptar-nos a una situació nova
i inimaginable.
En aquesta revista que teniu al davant hem fet un recull
d’aquest primer any de pandèmia, i és testimoni d’aquests
mesos i de com unint esforços, entitats, associacions,
veïnat i ajuntament, hem intentat fer més suportables
els dies de confinament rigorós amb iniciatives diverses
que implicaven petits i grans. Activitats i propostes que
intentaven alleugerir simbòlicament la distància física
del confinament, i ens feien sentir més a prop.
Des d’aquestes pàgines volem reconèixer l’esforç i donar
les gràcies a totes i tots els treballadors essencials i
imprescindibles; als i les professionals que han estat i
continuen estant a primera línia, perquè la pandèmia no
s’ha acabat.
Molts ànims i molta salut!

Hi han col.laborat:
Jaume Salvador, Teresa Roca, M.Alba Orobitg, Imma Creus
Bellet, Genoveva Ribolleda Angrill, Miquel Amorós Simó,
Mireia Torné, Dolors Secanell, Montserrat Pla.
Personal tècnic Ajuntament, Entitats, Associacions i Clubs
esportius locals, grup municipal BM, grup municipal Junts
per Bell-lloc, Residom Fundació, Diputació de Lleida, IEI,
Departament de Cultura de la Generalitat.

3

FESTES, CULTURA I TRADICIONS

4

CARNESTOLTES 2020

I CAMINADA POPULAR DE LA DONA

Sense saber-ho, el dia 29 de febrer vam poder gaudir de l’última
disbauxa abans de la pandèmia.
Com era tradició, vam celebrar el carnestoltes omplint els carrers de
colors i interacció.
A primera hora de la tarda es va iniciar la Rua a la plaça Catalunya,
amenitzada per la xaranga Aigua en gas. Es van recórrer diversos
carrers del poble fins arribar a la plaça Lluís Companys, on va tenir
lloc la cursa de llits, organitzada per l’Associació de Joves Belllloquins.
A continuació, al Parc Municipal es va celebrar el Concurs i degustació
de truites i pastissos, organitzat per l’Associació de Dones i la
Xocolatada Solidària, a càrrec de l’AMPA de l’escola Ramon Farrerons.
A la nit va tenir lloc el sopar popular a la Sala de la Cultural, amb
concurs de disfresses i música de l’orquestra Mambo.

Unes 150 persones van participar el diumenge 8 de març de 2020 en
la I Caminada popular de la Dona a Bell-lloc d’Urgell.
Les participants van sortir de davant de la Sala de la Cultural, on es
va pintar un mural commemoratiu del dia. El recorregut, d’uns cinc
quilòmetres, va passar pel polígon Vinyes del Mig per tornar al poble
i arribar al parc municipal on es va llegir un manifest.
Les i els participants van caminar amb samarretes dissenyades per
l’ocasió.
Per finalitzar la jornada, es va realitzar un esmorzar popular per
recuperar forces.
La caminada va estar organitzada per l’Ajuntament i el Consell
Municipal de la Dona.
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UN SANT JORDI DIFERENT
La Diada de Sant Jordi, festa Nacional de Catalunya, és un dels dies
més rellevants de la cultura catalana; una jornada participativa i de
celebració que el passat 2020 vam haver de viure des de casa.
Per commemorar-la, des de l’Ajuntament es van proposar dues
iniciatives.
La primera es va dur a terme
al llarg de la setmana de Sant
Jordi, i consistia en recomanar
un llibre a través de les xarxes
amb l’objectiu de compartir i
fomentar la lectura.
L’altra
proposta
va
ser
l’engalanament de balcons i
finestres amb motius de Sant
Jordi i senyeres.
Dues propostes que van apropar
la diada a les llars.

VERMUT MUSICAL PER LA MONA
El dia de la mona de l’any passat va ser ben diferent al que estàvem
acostumats, per això des de l’Associació de Joves, i amb la col·laboració
de l’Ajuntament, es va dur a terme una iniciativa per animar al veïnat:
el Vermut Musical de la Mona.
Al migdia, per la
veu pública es va
emetre una sessió
musical preparada
especialment per
l’ocasió, i els belllloquins la van
poder gaudir des
de casa, confinats,
mentre publicaven
a les xarxes la
celebració.
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FESTA MAJOR DE MAIG CONFINADA
A mitjans del mes de març van arribar les restriccions de moviments,
l’obligació de confinar-nos a casa i la prohibició de celebrar actes
multitudinaris, premisses incompatibles amb la celebració d’una Festa
Major.
Però gràcies a les entitats i associacions de la localitat, en col·laboració
amb l’Ajuntament, vam poder gaudir de la primera Festa Major de
Maig confinada, amb propostes i activitats per festejar-la des de casa
i compartir-la a través de les xarxes socials.
Així, el dissabte dia 2 de maig de 2020 ens despertàvem amb un repic
de campanes, i tot seguit, va sonar música infantil per la veu pública.
Durant el matí, l’Esplai va proposar reptes diversos per moure’ns una
mica.
Des de l’AMPA de l’escola Ramon Farrerons van impulsar la Cursa
Confinada, convidant a participar als nens i nenes penjant una foto
seva fent la cursa, vestits d’esport i amb el dorsal.
I l’Associació de Joves va promoure el Concurs de Cassoles Confinades,
demanant que s’enviessin les fotos de la cassola cuinada a casa.
A la tarda, per la veu pública van sonar havaneres i música popular de
Festa Major.

Els grup de teatre Som els que som va convidar al veïnat a passar una
bona estona parlant de teatre a través del seu canal de Telegram.
I al vespre l’Associació de Joves va organitzar el Concurs Musical
Confinat, a través d’Instagram.
Durant tota la jornada, l’AMPA de l’Escola Bressol Los Vailets, va
felicitar la Festa Major a través de les xarxes.
El diumenge ens vam llevar amb la música infantil sonant per la veu
pública.
Des de l’Esplai van acompanyar els nens, a través d’Instagram, mentre
feien una manualitat pel dia de la mare.
Per la veu pública també van sonar sardanes i la música del Vermut de
Festa Major, organitzat per l’Associació de Joves.
A la tarda, per iniciativa de l’Esplai la Costereta: cinema a casa,
compartint la pel·lícula escollida a través de les xarxes.
I música de Festa Major per finalitzar la celebració.
A més, durant el cap de setmana, les entitats esportives: Club Bàsquest
Bell-lloc, Club Patí Bell-lloc i Athletic Bell-lloc, van proposar diferents
reptes esportius i solidaris, i per cada imatge o vídeo publicat es va
donar un euro a voluntarismascaretes.
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RUTA GASTRONÒMICA VIRTUAL

REVETLLA DE SANT JOAN

Bell-lloc acull una àmplia varietat d’establiments gastronòmics que
ofereixen una gran riquesa culinària per a tots els gustos.
Durant el confinament es va dur a terme una ruta gastronòmica
virtual, un viatge ple de sabors i bons records, on cada dia un
establiment de Bell-lloc va proposar una recepta de cuina o una
mostra dels seus productes elaborats, acompanyada amb maridatges
ideats per cada ocasió per sommeliers experts.
A través de les xarxes, vam poder gaudir d’aquestes presentacions
fetes amb tota la dedicació caracteritza als nostres establiments.
Aquest temps de confinament ha estat, i segueix sent, llarg i dur
pels comerços i els locals de restauració, que necessiten més que mai
l’acollida i l’empenta de tothom.
Des de l’Ajuntament volem agrair la col·laboració de totes les persones
que han fet possible aquesta ruta gastronòmica i animem a tothom a
gaudir de les seves especialitats.

La revetlla de Sant Joan és una de les celebracions més arrelades a les
terres catalanes i per aquest motiu, tot i les mesures de seguretat i
distanciament social derivades de la pandèmia, l’Ajuntament de Belllloc va proposar celebrar aquesta vetllada, recordant en tot moment
tenir molta cura i precaució.
Així, a les sis de la tarda, per la veu pública, Moisés Selfa va llegir el
conte de Sant Joan.
Cap a les nou del vespre va arribar la Flama del Canigó a la plaça
Catalunya. Tot i no fer-ho de la forma habitual, la Flama es va portar
en cotxe des de Mollerussa, i en va poder gaudir tot el poble gràcies
als alumnes de 1r d’ESO que van
fer un recorregut pels carrers
del poble fins al Parc Municipal
on es va encendre un peveter.
Agraïm al Sr. Josep M. Roure la
seva col·laboració inestimable
en aquest acte any rere any.
Finalment, un castell de focs
artificials va aportar les guspires
de màgia a la nit i va clausurar
la celebració.
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HAVANERES A LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS

FESTA MAJOR DE SETEMBRE

Com ja forma part de la tradició,
la vigília de la Diada Nacional
de Catalunya va tenir lloc un
concert d’havaneres, a càrrec
del grup musical “Ultramar”, a la
Plaça Lluís Companys.
Tots els qui van reservar la
seva cadira, van poder gaudir
de la música a l’aire lliure, i
impregnar-se de l’ambient festiu
pre-diada.

Amb la Covid estem aprenent a adaptar-nos i a reinventar-nos; a
viure les tradicions d’una altra manera però a continuar gaudint-les.
Per això, el passat mes de setembre associacions i Ajuntament van
treballar plegats per oferir un programa d’actes on petits i grans van
tenir el seu espai de trobada i esbarjo, amb la màxima seguretat.
La festa va començar el divendres dia 25 a la nit, a la pista del
frontó, amb Viatge amb el Rock by The Pink Goads, organitzat per
l’Associació de Joves Bell-lloquins. Encarregats també de gestionar
el concert de nit de la Banda Neon,que previst per al dia següent, per
inclemències del temps es va ajornar al 27 de desembre .
Dissabte al matí els petits de casa van gaudir amb la cercavila La Sal
dels Mars, i tot seguit, amb l’actuació de Xavi Piruli.

11 DE SETEMBRE
Per commemorar la Diada
Nacional de Catalunya va tenir
lloc la lectura del manifest i
una ofrena floral a la plaça 11
de Setembre en la que hi van
participar diferents entitats i
associacions locals.
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Al vespre, la Sala de la Cultural va acollir la imposició de bandes a les
pubilles i hereus que en aquesta ocasió han estat en categoria infantil:
Giovanna Sànchez Jubillar, Júlia Maurici Tomàs i Júlia Amoròs Romà;
Aran Amorós Enrich, Marc Mensah Jubillar i Ferran Gutiérrez Amador;
i en categoria juvenil: Laura Grifol Carné, Aina Regalado Panés i Agnès
del Pilar Muzas Sanz; Miquel Bros Andrés, Albert Font Rabés i Iago
Vázquez Urbano.
També es van lliurar el premis del concurs de cartells de Festa Major a:
Júlia Helí Vergara Creus, Etna Alonso Carulla i Anna Bosch González.
I els membres de l’Esplai La Costereta van ser els encarregats de
realitzar el pregó de Festa Major, amb motiu de la celebració dels 40
anys de campaments. A més, durant els dies de festa es va poder visitar
una exposició de fotografies i quadres de la història d’aquesta entitat
tan emblemàtica a la nostra localitat.
El diumenge ens vam despertar amb el Trabucaires de Solsona i la
Xaranga Estrella Band.
Durant el matí, es va celebrar la 17 trobada de plaques de cava, al
carrer de Darrere els Horts.

I al migdia, la Cobla Lo Castell va oferir un concert de sardanes a la
plaça de la Creu del Terme.
A la tarda la companyia La Baldufa ens va delectar amb el seu Embolic
a la Granja. I la Sala de la Cultural va acollir el concert de Festa Major
amb Banda Sonora i l’espectacle Pasión Azteca.
Durant el dilluns, el Tren Pneumàtic Xuxú va recórrer els carrers de Belllloc. I a la nit, va arribar un dels plats forts de la festa amb l’actuació
d’en Peyu i la seva obra L’home orquestra.
Dimarts va tenir lloc l’ofrena floral a Sant Miquel, i una missa cantada
i amenitzada per l’orquestra Selvatana. La mateixa formació va posar
música al vermut popular, al concert de tarda i al concert espectacle
del vespre; posant fi a la celebració.
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1 D’OCTUBRE
L’1 d’Octubre es va fer un acte de commemoració de la jornada a
l’Espai que porta el mateix nom.
Es va llegir el manifest i es van rememorar les vivències de fa 3 anys.

FESTES DE NADAL
Nadal és una festa que gaudim des de les més petites fins a les més
grans i per aquest motiu, tot i la situació pandèmica en la que ens
trobem immersos, Ajuntament i associacions van organitzar activitats
diverses per viure’l d’una manera festiva però amb seguretat, per
aquest motiu, les places per assistir a les animacions i concerts eren
limitades i amb entrada anticipada.
La solidaritat va inaugurar el programa nadalenc amb sortejos de lots
en benefici de La Marató de TV3, activitat organitzada per l’Associació
de Dones i retransmesa a través d’Instragram.
El Caga Tió solidari va arribar a la Parc Municipal de la ma de l’Associació
de Joves de Bell-lloquins i l’Esplai la Costereta.
I el dia 26 de desembre la Sala de la Cultural va acollir el concert de
Nadal amb el grup Apocadixie Xmas. La recaptació de les entrades es
va donar a La Marató.

BON NADAL
I
FELIÇ ANY
2021

FESTES DE
NADAL
Bell-lloc 2020-2021

El diumenge 27 la diversió per totes les edats va arribar a la Cultural
amb l’animació infantil De Viatge i hores més tard amb el Concert del
grup de versions Banda Neon.
A més, durant les festes de nadal, es va poder visitar el pessebre dels
carrers Doctors Torrebadella, Major i Darrera els Horts, que un any
més van compartir amb la població la seva creativitat. La iniciativa va
sorgir a principi de desembre, durant la parada que van dur a terme
per recollir diners per la investigació de la Covid. Un dels principals
impulsors va ser el Josep Cunillera, el qual va dibuixar les figures a
la fusta; es van tallar i entre tot el veïnat dels tres carrers les van
pintar i van muntar el pessebre. La proposta va comptar també amb
la col·laboració de l’Eli de cal Temyr que va donar un tant per cent
de l’import dels materials per la Marató. L’esforç de tots es va veure
recompensat per la visita de bell-lloquins i bell-lloquines i també per
la dels Reis Mags d’Orient.
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S.M. REIS MAGS D’ORIENT
Uns dels personatges més esperats per petits i grans són els Reis Mags
d’Orient, que tot i la Covid, no van faltar a la cita anual aportant-nos
més il·lusió i esperança que mai!
Prèviament, el 21 de desembre els Patges Reials van visitar els nens
i nenes de l’escola Ramon Farrerons i de la Llar d’Infants Los Vailets.
Aprofitant que estaven al municipi, van instal·lar les seves bústies reials
en tres punts diferents: el Parc Municipal, davant de l’Ajuntament i
davant del Casal Parroquial, per tal de recollir totes les cartes i fer-loshi arribar a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient.

El dia 5 va tenir lloc el gran moment esperat, i vam poder seguir
per Instagram com els Reis arribaven a Bell-lloc, i després de visitar
el pessebre del Carrer Major i Doctors Torrebadella, es van dirigir a
l’Ajuntament per proclamar els seus discursos.
Un cop finalitzats els parlament, van sortir a repartir els regals casa
per casa, omplint d’alegria i emoció les llars dels bell-lloquins.
Moltes gràcies Ses Majestats, i motes gràcies també a tots els seus
ajudants, per mantenir viva la màgia d’aquesta nit.
11
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DIA INTERNACIONAL
DEL CÀNCER DE MAMA
Per

commemorar

el

dia

internacional del Càncer de
Mama es va il·luminar la
façana de l’Ajuntament de
color rosa, es va posar música
i la presidenta de l’Associació,
Irene Agulló, va llegir el
manifest per la veu pública.

MULLA’T 2020
Un any més, la
localitat de Bell-lloc
ha participat en la
recaptació de fons per
la Fundació Esclerosi
Múltiple, mitjançat
la campanya Mulla’t,
que aquest 2020 es
va traslladar al Mercat
Municipal, el dia 15 de
juliol.

CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
El 25 de novembre es commemora el Dia Internacional per a l’eliminació
de la violència envers les dones. L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell es va
sumar un any més a aquesta causa adherint-se al manifest unitari per
commemorar aquest dia. Es tracta d’un document elaborat per l’Institut
Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya, consensuat amb
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis
de Catalunya (FMC), l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de
Catalunya, la Delegació del govern a Catalunya i les quatre diputacions
catalanes.
En el manifest es ressalten les iniciatives populars de rebuig a les
agressions masclistes, moviments com el #MeeToo, #YoSiTeCreo o
#NoEstàsSola han esdevingut lemes de rebuig a la violència masclista
que han acaparat les xarxes socials els últims anys i que han unit la
societat en un clam conjunt en defensa dels drets de les dones. També
constata que el confinament derivat de la pandèmia per la Covid-19
ha agreujat, en molts casos, les situacions de risc entre les dones i
ha permès als agressors controlar i assetjar a les seves víctimes en
l’entorn familiar.
El manifest elaborat per l’Institut Català de les Dones fa una crida
a totes les dones perquè expliquin si estan sotmeses a situacions de
violència i als homes que rebutgen aquestes violència a alçar la seva
veu contra els agressors.

El dimecres 25 de novembre es va llegir el manifest per la veu pública
a les 8 del vespre. I a més, el Consell Municipal de la Dona es va sumar
a la causa enregistrant un vídeo on hi apareixen les seves integrants.
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L’ESCOLA EN TEMPS DE PANDÈMIA. UNA REFLEXIÓ
Quan miro enrere i faig memòria, no puc evitar reproduir el migdia del
dijous 12 de març de l’any passat. Recordo amb claredat un matí ple
d’incertesa i de cert neguit. El rumor ja feia unes hores que circulava
però fou davant de l’ordinador i amb la connexió en directe al TN,
que equips directius, docents, monitors i alumnat ens assabentàvem
plegats del tancament de les escoles durant 15 dies. No us negaré
que en aquell moment el desconcert era majúscul. Hi havia el debat
si el confinament seria anecdòtic i temporal, o bé s’allargaria fins
després de Setmana Santa. Tanmateix, ningú, absolutament ningú,
s’imaginava què ens venia a sobre i que representava una decisió
com aquella.
De la nit al dia calia implementar un sistema que ens permetés arribar
a tots els infants. De fet, aquesta va ser des del primer moment, la
prioritat de la direcció d’aquesta escola. Calia preservar per una banda,
la igualtat d’oportunitats de tots els nens i nenes, i per l’altra, tenir
un contacte estret amb les famílies, sobretot aquelles amb dificultats
sobrevingudes. Amb directrius molt genèriques i poc concretes,
afrontàvem un gran repte i no volíem, ni ens podíem permetre el luxe
que ningú en quedés fora. Amb aquesta voluntat, la col·laboració i
ajuda de l’AMPA i les regidories d’ensenyament i noves tecnologies
de l’Ajuntament de Bell-lloc, aconseguíem amb celeritat, dotar
d’equipaments informàtics a aquelles famílies que en necessitaven.
Mentrestant, l’equip docent, a través dels mitjans que ens oferia la
tecnologia, es coordinava i treballava per oferir setmanalment tasques
de totes les àrees perquè la canalla continuessin amb l’activitat
lectiva. Sabíem però, que l’accés, els recursos, les situacions i fins i tot
l’habitabilitat de les llars no era la mateixa per a tothom i això sempre
comporta desigualtats inevitables, i genera en aquells que ho han de
dirigir i gestionar certa angoixa i desencís. Com a treballador públic
amb vocació de servei no pots evitar pensar que les coses s’haurien
pogut fer d’una altra manera. Amb el temps t’adones que amb això
no n’havia prou, i que les escoles essent com són el pal de paller de
la cohesió social, i la garantia de la salut emocional de petits i grans,
havien de romandre obertes, almenys per poder atendre tant els fills/
es de treballadors essencials, com aquell alumnat amb un cert grau de
vulnerabilitat i d’exclusió.

Mantenir les escoles obertes ha de ser sempre una prioritat, per
responsabilitat social i perquè com estableix la Convenció sobre els Drets
de l’Infant adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de
novembre de 1989, “la infància té dret a una assistència i atenció especials”
i nens/es han de créixer en una “atmosfera de felicitat, amor i comprensió”.
La família és l’eix vertebrador d’aquest desenvolupament harmoniós, però
l’escola s’erigeix com a garant de la igualtat d’oportunitats. L’escola té la
missió de preparar els infants per la vida adulta, amb esperit de tolerància,
pau, llibertat i comprensió, amb igualtat entre sexes i pobles i/o grups
ètnics. L’escola és sobretot aprenentatge i convivència, joc i descoberta;
però també, fer país, tradició i cultura, amistat i companyonia, creixement
emocional, llibertat d’expressió, reflexió i esperit crític. Malauradament
però, per a molts infants l’escola representa molt més que això. L’escola
és també refugi i protecció, atenció i ajuda. L’escola és un espai d’inclusió i
equitat que contribueix al desenvolupament personal. L’escola no només
ensenya, també educa. En definitiva, l’escola ho és tot i més.
No podem encarar els desafiaments del futur que ens espera, sense
aprendre dels errors, i sense fer balanç i autocrítica d’allò que hem
perdut i allò que hauríem d’haver guanyat per fer possible el canvi.
Tota comunitat educativa, és a dir, professorat, alumnat, pares i mares,
personal no docent i representants de l’administració, tenen el deure de
vetllar per una escola de qualitat oberta, i famílies i docents hem d’exercir
amb compromís, sentit comú i il·lusió els nostres drets, però per damunt
de tot, les nostres obligacions; sense oblidar mai, que la premissa és i
serà sempre l’interès superior de l’infant.
M. Alba Orobitg i Pascual
Directora de l’Escola Ramon Farrerons de Bell-lloc d’Urgell
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ESCOLA BRESSOL
Ja ha fet un any d’aquests moments tan especials, diferents,
desconeguts, desconcertants, incerts, devastadors, sorprenents,
impacients, tristos, decebedors, urgents..., que tota la humanitat estem
vivint...Una situació que ens va colpejar fortament tant a nivell físic,
per com es desenvolupava la malaltia sobretot en els nostres grans
i més endavant, ara ho veiem, de com ens ha afectat i ens afecta
emocionalment, tot i els avisos que anàvem rebent.
A l’escola bressol ho teníem clar, no serien només quinze dies de
confinament però també desconeixíem el seu final. D’entrada es pot
pensar que un infant tot el dia amb el pare i la mare és el millor que
li pot passar, que és el que toca. Però la situació de confinament no
era ni normal, ni natural, ni sana: unes famílies també confinades
amb pocs metres per esplaiar-se, sense un lloc per tenir un moment
de solitud i poder desconnectar, amb l’angoixa que generava el tema
laboral, amb una jornada doble atenent als més petits de la família
i teletreballant, sobretot les mares, també amb la preocupació d’allò
desconegut, d’emmalaltir...

A nosaltres, educadores, ens era difícil comunicar-nos verbalment
amb els infants de 0-3 perquè no tenen la plena capacitat per fer-ho.
A alguns els vam oferir de veure’ns a través de videotrucada que es
convertiria en un intercanvi de sensacions entre els adults de la família
i nosaltres. I posades a pensar: Realment les famílies tenien ganes de
fer-la petar amb nosaltres? Que ens poséssim a dins les seves cases
a través de la pantalla? Intentàvem mantenir una salut emocional
dels infants sense saber des d´on començàvem i cap a on anàvem
perquè la situació era totalment desconeguda. Tot i així ens sentíem
en l’obligació de tenir un mínim feedback amb totes les famílies de
l’escola bressol.
Els vam oferir propostes d´activitats per fer amb l’ajuda dels adults de
la casa, les quals enregistràvem primerament nosaltres i els les fèiem
arribar: contes, manualitats, música...En alguna ocasió les famílies van
enregistrar l’activitat que feien els seus fills i filles i la compartíem a
les xarxes.
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Vam estar pendents dels infants que durant aquests mesos van fer
anys, ho vam fer saber a través de les xarxes on els desitjàvem un feliç
dia amb una foto que ens enviaven.
Durant la setmana de Sant Jordi vam enregistrar un seguit de contes
que els vam compartir amb les famílies, un per cada dia de la setmana.
Va ser un regal per a ells. També vam fer la “primera mostra virtual de
dracs i roses” on cada infant amb l’ ajuda dels adults van fer el seu
drac i la seva rosa particulars, ens van enviar un foto i també ho vam
penjar a les xarxes.
Pel mes de maig i amb col·laboració dels pares i mares, cada infant
es va fer una foto i vam crear un mural desitjant bona Festa Major
confinada.
Sense oblidar que formem part de la comunitat del nostre poble, i
molt més enllà de la nostra feina, vam participar en “L´hora del conte”,
proposta de l’Ajuntament de Bell-lloc on cada dia a les 16.30 h es
podia escoltar per la veu pública un conte enregistrat per una persona.
Nosaltres, a nivell personal, també en vam explicar uns quants.
A finals de juny i des del Departament d´Ensenyament s´informa que les
escoles bressol reobren al mes de juliol i així ho fem també a la nostra.
Amb moltes angoixes i pors, dubtes, protocols inviables, readaptant els
espais, reagrupant els infants, creant protocols i mesures de prevenció
de la pandèmia. Va ser un juliol amb pocs infants per què hi havia
famílies que no ho tenien clar, tenien por i ja per un mes s’ esperaven
al setembre.
No va ser fàcil al principi, amb els infants tants dies a casa i el mínim
contacte amb la resta d´iguals i adults, hi va haver un segon procés
d’adaptació que partia d’una situació familiar
i social excepcionals. Obrir aquest mes ens
va servir per ajustar protocols i maneres de
treballar de cara al setembre.
No podíem deixar de banda la clausura del
curs. Al mes de setembre alguns dels nostres
infants i famílies ja no tornarien a l’escola
bressol i ens calia fer un tancament com
cal, una representació física i presencial del
fet. Amb tantes incerteses l´únic que teníem
clar era que amb covid o sense covid la vida
continuava per als més petits i calia fer-los

entendre que pel setembre anirien a una altra escola. Amb l’ajuda
dels membres de l’ AMPA vam preparar una jornada on educadores,
famílies i infants ens vam retrobar. Vam poder veure un vídeo amb
imatges de l’escola bressol, als que marxaven els vam donar la seva
orla que els pares ens havien ajudat a confeccionar.
I a la tornada de l’estiu, encara amb l’any força complicat, obrírem les
portes amb els mateixos símptomes que al juliol: una adaptació que
va durar més del compte, uns infants que ja ens coneixien però van
haver de adaptar-se de nou, unes famílies cansades, saturades, plenes
de pors també, com nosaltres.
Durant aquest mesos del curs 2020-2021 les famílies no han pogut
accedir a dins de l’escola, no hem compartit presencialment ni
Castanyada, ni Nadal, ni Carnestoltes. Tot i que l’AMPA es va encarregar
de preparar el Tió de Nadal, que estigués ben tip; també de fer la carta
al Reis i enviar-nos uns camions que tenim al pati.
Des del mes de juliol de 2020 hem establert seguir les mesures de
prevenció contra la covid, per la nostra i seva salut. Ens hem digitalitzat
més encara per a poder comunicar-nos amb les famílies evitant el
contacte físic: facebook, instagram, agendes virtuals, e-bando, correus
electrònics i tutories amb videotrucada.
Hi hauran més dies i festes per compartir,
ara encara ens queda un temps per
anar construint la “normalitat” que tant
desitgem.
Teresa.
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LA INCUBADORA D’EMPRESES DE BELL·LLOC ES SITUA EN 2A POSICIÓ DE CATALUNYA I 9A EN EL RÀNQUING DE L’ESTAT

Anualment els economistes de la Fundació Funcas elaboren un informe
que estableix un rànquing de vivers, acceleradores i incubadores
d’empresa de l’estat espanyol, atenent els serveis que presten d’atenció
i assessorament, les activitats que es desenvolupen, les empreses
allotjades, el grau de supervivència de les empreses, etc.
En l’últim estudi de FUNCAS, situen la Incubadora d’Empreses en 2a
posició del rànquing global de Catalunya, la 9a posició del rànquing
global d’Espanya de vivers avançats (Vivers amb la major qualitat
en els seus serveis) i la 1a al rànquing de graduació. La graduació
és la última fase de la trajectòria d’un emprenedor dins d’un viver
d’empreses i comença amb la sortida de l’empresa de les seves
instal∙lacions continuant amb el seguiment d’aquesta amb la finalitat
de donar suport la seva consolidació en el mercat, durant aquests anys
de funcionament de la Incubadora han passat més de 30 empreses.
La Incubadora d’Empreses facilita l’inici o la millora de l’activitat
empresarial a través d’una sèrie de serveis complementaris, a preus

REPTE SOLIDARI “SEMPRE ENDAVANT”
El 10 de desembre, el bell-lloquí Raúl Arenas, va donar inici al seu 4rt.
repte solidari
“Sempre endavant” que aquest any anava destinat a l´AFANOC Lleida.
El repte consistia en recorre 200 km des de Lleida, a la Panadella i
acabar a la finca Els Comdals a Cervera.
La primera parada la va fer a Bell-lloc, el seu poble, on el vam rebre
amb molta il·lusió ja que fets com aquests demostren la veritable
grandesa de les persones.
Raúl, no canviïs mai i “sempre endavant”.

més reduïts que els que ofereix el mercat, i totalment adaptats a les
seves necessitats.
La Incubadora d’Empreses ofereix serveis de formació , assessorament
i posa a l’abast de totes aquelles persones que volen crear, consolidar
o fer créixer el seu negoci al Pla d’Urgell a les instal·lacions del centre
empresarial a uns preus molt competitius reduint la inversió inicial i
les despeses de funcionament durant un període determinat de temps.
Actualment està al 70 % de la seva ocupació, allotja 7 empreses que
donen feina a 21 treballadors i treballadores. Queden a disposició dels
emprenedors i emprenedores 2 despatxos amb preus a partir de 102
euros al mes amb tots els serveis inclosos (fibra òptica, llum, aigua,
calefacció, videovigilància, etc).
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SEGELL INFOPARTICIPA

JOSEP CUNILERA

Bell-lloc és l’únic municipi de la província de Lleida de menys de
5000 habitants que rep el guardó per cinquè any consecutiu.

Des de l’Ajuntament, el dia
10 de març, es va fer un petit
reconeixement al Josep Cunillera
per la gran tasca que va dur a
terme durant la seva estada en
pràctiques a les oficines.
Molta sort en els futurs projectes.

DONATIU A LA MARATÓ DE TV3

El Consell Certificador que avalua les propostes del Segell i Premis
extraordinaris Infoparticipa 2019 per als Ajuntaments, Consells
Comarcals i Diputacions de Catalunya, que atorga la Universitat
Autònoma de Barcelona, va informar el passat 2020 de l’obtenció
per part de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell del Segell Infoparticipa
a la Qualitat i la Transparència de la Comunicació Pública Local,
amb una puntuació del 89,58%.
Bell-lloc és l’únic municipi de la província de Lleida de menys de
5000 habitants que rep el guardó per cinquè any consecutiu, i
ho ha fet aconseguint la seva millor nota. Al 2016 i al 2017, la
puntuació obtinguda havia estat del 84,62%, al 2018 va ser del
86,54%, al 2019 va ser del 88,46% i el 2020 es va assolir una
puntuació del 89,58%. Aquest any passat, també van aconseguir
el Segell els ajuntaments de Lleida, Tàrrega, Palau d’Anglesola, les
Borges Blanques, Cervera i Mollerussa.
Aquest Segell és un reconeixement a les bones pràctiques que es
posen de manifest als webs de les administracions públiques locals
de Catalunya: ajuntaments, consells comarcals i diputacions.
Pels membres de l’equip de govern aquest distintiu demostra
que l’Ajuntament treballa per donar una informació transparent
i transversal a la ciutadania i s’ha mostrat molt satisfet de donar
continuïtat a aquesta línia de treball iniciada la legislatura anterior.

L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell va donar la quantitat de 1.732
euros a la Marató de TV3. Aquesta quantitat correspon a la recaptació
dels actes de la Festa Major de setembre i festes de Nadal, gràcies
a la participació solidària dels bell-lloquins i bell-lloquines que van
comprar una cadira solidària pels diferents espectacles.
La recaptació generada per la venda de cadires solidàries, va ser de
1.132 euros. A aquesta quantitat, cal sumar-hi el donatiu dels tres
carrers que van participar en la mostra d’engalanament de façanes i
balcons: Doctors Torrebadella, carrer Darrere els horts i carrer Major,
que voluntàriament també van decidir donar el seu premi de 200
euros a la causa d’aquest 2020, la Covid-19.
Una vegada més, el poble de Bell-lloc manifesta el seu alt grau de
solidaritat i compromís amb la greu situació de pandèmia que viu el
nostre país i l’Ajuntament vol donar les gràcies a tots els qui ho han
fet possible.
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ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’ASSOCIACIÓ DE JOVES DURANT LA PANDÈMIA
El 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la Covid-19. Des
que es va decretar el confinament al mes de març no hem deixat de
sentir males notícies a través dels mitjans de comunicació, dades molt
desesperançadores que han fet que l’angoixa, la por i la incertesa
passessin a formar part del nostre dia a dia.
Les persones grans han estat, sens dubte, les més perjudicades. És
per això que des de l’Associació de Joves vam posar en marxa un
projecte al mes de març per protegir-les el màxim possible. Vam posar
a disposició del poble diversos telèfons de contacte on podien trucar
per demanar els aliments que necessitaven. Els voluntaris portaven la
compra a les cases, i d’aquesta manera la gent gran evitava sortir al
carrer i posar-se en risc.

Gràcies a Voluntaris Mascaretes vam poder repartir mascaretes als
veïns del poble durant el mes d’abril. Els primers a rebre-les van ser els
majors de 65 anys, després en vam repartir als infants i adolescents
juntament amb l’Esplai La Costereta, i finalment en vam portar als
adults.
Per tal de fer una mica més amè el confinament i amb la Festa Major
de maig ben a prop, vam decidir organitzar un concurs de patates
braves a través de les xarxes socials el diumenge 26 d’abril. Els belllloquins i bell-lloquines van publicar imatges de les seves patates amb
el hastag #lesmevesbraves, i les guanyadores es van emportar ni més
ni menys que un pack de cerveses!
Amb l’arribada de la Festa Major i després de l’èxit del concurs de
braves, vam seguir endavant amb el concurs de cassoles confinades,
també a través de les xarxes socials. El mateix dissabte dia 2 a la tarda
vam organitzar un concurs musical a Instagram. Molts veïns del
poble es van animar i van enviar els seus vídeos, fent gaudir a la resta
d’un fantàstic concert! Finalment, vam acabar la Festa Major amb un
vermut musical confinat.
Malauradament ens vam quedar sense el Sopar del Jovent al mes de
juliol, però al setembre vam agafar la Festa Major amb més ganes
que mai. Seguint totes les mesures sanitàries, vam poder celebrar un
concert a la pista del frontó amb el grup de versions The Pink Goats.
Al mes de novembre, a causa de la situació en la qual es trobava el
país i de les mesures sanitàries establertes, no vam poder fer l’acte
en record a les víctimes d’accident de trànsit. No obstant això, vam
voler commemorar-les amb un manifest publicat a les nostres xarxes
socials. També vam fer una ofrena floral en nom de l’Associació.
El Gran Tió solidari va arribar al Parc Municipal al mes de desembre, i
durant els dies 19 i 20 va cagar molts regals a tots els nens.
No vam poder acabar l’any de millor manera, i és que el diumenge 27
vam poder gaudir a la Sala La Cultural d’un concert a càrrec del grup
de versions Banda Neon.
La pandèmia ens ha obligat a tots a valorar més les petites coses,
aquells petits detalls que sempre passàvem per alt. És per això que
des de l’Associació de Joves seguirem llençant projectes i seguirem
implicats amb la gent del poble per poder portar aquesta situació de
la millor manera possible.
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ASSOCIACIÓ DE DONES FLOR DE LIS
L’Associació de Dones Flor de Lis va començar el 2020 amb el berenar
de Santa Àgueda, es va fer el Carnestoltes i berenar-sopar del dia de la
Dona Treballadora, on es va presentar la nova junta.
S’ha continuat preparant activitats per a les sòcies: samba, rumba,
pilates i ioga, pintura, així com les col·laboracions en les festes
tradicionals del poble.
Però tot això es va veure suspès per l’arribada de la Covid-19. Amb ell
ens van confinar i es van acabar totes les activitats programades.
A l’octubre del 2020 es van tornar a reprendre i un segon confinament
ho va tornar a aturar tot.
Però el confinament no ens va evitar col·laborar en la Marató per la
Covid-19.
I ara i avui, 17 de març de 2021, ens tornem a reunir per endegar les
activitats.
El 26 de març començarà el grup de lectura, així com les diferents
propostes.

AECC
No cal dir, que aquest darrer any 2020, i el que ja hem viscut del 2021
ens ha canviat la vida, i a les activitats que fèiem des de la Junta Local
de la Lluita contra el Càncer, també.
L’any passat no es va poder fer el sopar solidari, per tal de poder
recaptar fons, i aquest any anem pel mateix camí.
Però no ens hem aturat. S’han venut mascaretes solidàries, caixetes
per mascaretes, bosses, i loteria.
Cal remarcar, que amb l’ajut de l’excel·lentíssim ajuntament, es va
poder il·luminar, al mes d’octubre, la façana de rosa en commemoració
del Dia Mundial del Càncer de Mama i de verd al mes de febrer, pel Dia
Mundial del Càncer.
Per aquest any, s’està intentant preparar unes activitats, que es podran
dur a terme, si la pandèmia ho permet
Només resta, agrair a tot el poble, la seva solidaritat vers l’AECC, que
any, rere any, anem tenim.
Cuideu-vos molt!

I volem col·laborar amb una activitat poètica-musical, per Sant Jordi.
L’entitat és dinàmica i vol moure el poble, però necessitem la vostra
ajuda; entre totes ho farem.
Tot anirà bé i resistirem! Des de la renovació i la il·lusió, continuarem
impulsant activitats de caràcter lúdic i cultural que caracteritzen
l’Associació, recolzades, sempre per vosaltres, les més de 350 sòcies,
que ens doneu el vostre caliu i la vostra empenta.
Bell-lloc d’Urgell 19 de març de 2021.
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AGRUPACIÓ SARDANISTA BELL-LLOC D’URGELL

AMPA CEIP RAMON FARRERONS

Com deia Joan Maragall,

Des de l’AMPA del CEIP Ramon
Farrerons també ens hem hagut
d’adaptar a la nova situació
sanitària, suspenent moltes
de les activitats que teníem
programades. Però tot i les
restriccions hem pogut dur a
terme activitats diverses:
Abans de començar el curs vam fer l’habitual lliurament de llibres a
totes aquelles famílies sòcies de l’AMPA, respectant en tot moment
les mesures de seguretat. Totes aquelles famílies que ja eren membres
el curs passat van rebre una bossa i una gorra per tal de compensar
l’aportació que realitza l’AMPA a l’última excursió de curs, que va
haver de ser suspesa .
Per Nadal els membres de la junta vam ser el encarregats de fer
cagar el tió i dies més tard vam fer arribar els obsequis als alumnes.
També vam escriure la carta als reis mags
d’Orient, que ens van portar material i
pilotes per poder jugar i fer activitats a
l’hora de menjador, una caseta de fusta
i dues taules de pícnic pels alumnes
d’infantil i tauletes per als alumnes de
primària.
Actualment tenim iniciats diferents petits
projectes que esperem poder dur a terme
ben aviat, sempre pensant en el benefici
dels nostres fills.

“la sardana és la dansa més bella
de totes les danses que es fan i es desfan;
és la mòbil, magnífica anella
que amb pausa i amb vida va lenta, oscil·lant.”
Malauradament, la pandèmia no ens l’ha deixada gaudir perquè
no ens ha permès celebrar ni aplecs, ni ballades, ni concerts, potser
quan ens priven de les coses és quan més valor hi donem i més
records tenim de les bones estones passades. Però esperem que ben
aviat quedi enrere com un malson i puguem dir:
“A la plaça hi ha sardanes
quines ganes de ballar!.
A la plaça hi ha sardanes
mare deixeu-m’hi anar.”
I així retrobar-nos familiars i amics per viure bons moments al
voltant d’una sardana.
Agrupació Sardanista Bell-lloc d’Urgell.
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ESPLAI LA COSTERETA
Fa poc més d’un any, tot i les nostres ganes i energia de sempre, vam
haver d’anul·lar el Casal de Setmana Santa per l’arribada d’un virus
que no podíem ni imaginar quins canvis comportaria a la nostra
normalitat. Però a l’Associació de joves Esplai La Costereta res ens para
els peus, ni el Coronavirus!
Tot i haver d’estar tancats a casa, les nostres xarxes social estaven
ben actives per poder fer-nos sentir ben a prop els uns dels altres. Es
van plantejar reptes, treballs manuals, i vam explicar contes, mentre
compartíem fotos i vídeos de la nostra nova rutina.
Un altre canvi que hem hagut de fer ha estat acostumar-nos a portar
una mascareta. Ara ja fa dies que s’ha convertit en una peça de roba més
que ens posem cada matí i que tenim a l’abast fàcilment. L’associació
de joves Esplai La Costereta es va encarregar de proporcionar
mascaretes per als infants i joves de 3 a 12 anys repartint-les casa
per casa. Aquesta acció va ser possible gràcies al moviment Voluntaris
Mascaretes, un grup de voluntàries que sense cap ànim de lucre van
cosir-ne uns quants milers.
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Amb l’arribada de l’estiu i després de mesos d’aturada, vam poder
tornar a retrobar-nos i gaudir de les activitats de l’estiu; el casal i les
colònies.
El Casal d’Estiu del 2020 va arribar ple de novetats i projectes. Els
infants van poder gaudir de setmanes temàtiques dedicades a l’esport,
la creativitat,... i les remullades a la piscina i el curset de natació
tampoc van faltar. Aquest any, els infants del Casal cada divendres es
convertien en locutors de ràdio i a través de la veu pública ens posaven
al dia de les notícies més fresques o de les activitats que havien fet al
llarg de la setmana. No cal dir que va ser tot un èxit! Cal afegir, que
com és tradició, el Casal va voler aportar el seu granet d’arena en el
Mulla’t per l’escleròsis múltiple oferint objectes fets manualment pels
infants per posar-los a la venda i recaptar diners per aquesta causa.
A banda de la Ràdio casal, un dels projectes d’èxit d’aquest estiu va ser
el mural pintat a l’exterior de La Parroquial. Petits i grans van poder
posar la seva pinzellada per fer més seu l’espai on es comparteixen
tants moments de somriures, estima i felicitat.

El juliol del 2020 va tenir una marca especial al calendari, i és que
les colònies de Bell-lloc feien 40 anys! Tot i que la pandèmia no va
permetre celebrar aquesta fita com es mereixia, un gran grup d’infants
i joves de Bell-lloc i dels pobles veïns van poder tornar a disfrutar de la
natura i l’aventura. El 2020 la casa escollida va tornar a ser Les Estades
de Rialp, envoltada de grans paisatges. Aquest any els acampats i
acampades van traure suc als 5 sentits i van descobrir que tot i les
distàncies, aquelles podien ser unes grans colònies.

DES DE LES ASSOCIACIONS
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Amb l’inici del nou curs i a cavall dels canvis en les restriccions, es
va poder tornar a donar el tret de sortida a l’esplai dels dissabtes.
Van tornar les gimcanes i els jocs de pistes pels carrers de Bell-lloc
i les celebracions i tradicions catalanes com La Castanyada i el Tió.
Aquest any també vam poder visitar el gran Tió del parc de la Cultural
i l’Associació de joves Esplai La Costereta també va contribuir en
l’organització del Tió Solidari destinat a la Marató.
Malgrat tot i no poder realitzar el Casal de Nadal, l’equip de monitors
va organitzar unes activitats nadalenques d’allò més divertides que
van tenir molt bona acollida. Durant les vacances de Nadal els infants
van poder gaudir d’un matí de cinema, de manualitats i activitats

BELL-LLOC SOLIDARI
El diumenge dia 2 de febrer de 2020, la sala multifuncional
va acollir l’acte de presentació del projecte Bell-lloc
Solidari, una iniciativa sorgida d’un grup de veïns i veïnes
de la localitat que tenen com a objectiu poder dur a terme accions
solidàries per ajudar a col·lectius vulnerables de la societat i col·laborar
amb entitats i ONG’s del territori.
Amb la voluntat de sumar esforços i aconseguir que aquesta tasca
sigui el més gran possible, s’han afegit a aquest projecte diverses
entitats i associacions del municipi i així arribar al màxim nombre de
persones.
En aquest primer projecte l’associació col·labora amb Lleida pels
refugiats.

creatives.
Aquest mes de març, gràcies a l’Ajuntament, hem pogut gaudir de
la instal·lació d’una valla davant del Casal Parroquial, la qual ens
proporciona un espai més segur i agradable per desenvolupar les
nostres activitats.
En aquestes alçades del curs, i després de realitzar, aquest cop sí, el
casal de Setmana Santa, ja ens trobem endinsats en la planificació
de les colònies d’aquest estiu. Sabem que són uns dies especials que
els esperen des dels més petits fins als més grans, i no ens enganyem,
nosaltres també els gaudim al màxim.
L’Associació de Joves Esplai La Costereta continua amb grans idees i
reptes i espera poder continuar fent anys!

DES DE LES ASSOCIACIONS
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ASSOCIACIÓ DE FRUCTICULTORS “EL SITJAR”
La Campanya Agrària 2020 ens va obligar a conviure amb una
pandèmia existent a escala mundial. No va ser un any fàcil per ningú.
En primer lloc i des de l’Associació de Fructicultors “el Sitjar” volem
agrair,
• A l’Ajuntament: per la continuada desinfecció dels mòduls de
tots els treballadors que varen formar part de la recol·lecció
de fruita i sobretot l’aferma del treball en equip de la Gladys,
en Joan i la Rosa, responsables de l’allotjament que durant la
campanya ens van agilitzar i facilitar la tasca.
• A Afrucat: pel contacte i l’ajuda a la junta de quan, per la
inexistència d’estoc al nostre país, vàrem prendre la decisió de
demanar els Epi’s (pantalles, termòmetres, gel hidroalcohòlic..)
a la Xina.
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• A “Voluntaris Mascaretes” per la col·laboració del grup de
persones que sense ànim de lucre ens van fer arribar 500
mascaretes per poder iniciar la campanya.
En cap moment pensàvem que en ple segle XXI viuríem una situació
d’aquest tipus com la que ja havien viscut els nostres avantpassats.
Amb la intenció sempre de donar seguretat als nostres veïns i als
treballadors ens vam anar reunint de manera periòdica tots els socis i
vam anar prenent mesures que crèiem més adients en cada moment,
sempre el suport del Departament de Salut per a poder obtenir les
respostes adequades per fer front a la situació.
A causa de l’avançament de la pandèmia, vam decidir també aplicar
noves mesures que suposaven a la vegada un elevat cost per cada
membre de l’associació i realitzar tests serològics a cada operari
abans de començar la campanya, aïllar als nouvinguts fins a tenir el
resultat negatiu de coronavirus així com preparar un altre mòdul per
a possibles positius.
El dia a dia es controlava realitzant un domini exhaustiu en la presa de
temperatura abans de començar cada jornada, escurçant els trasllats,
intensificant la jornada laboral i entregant diàriament mascaretes i gel
hidroalcohòlic a tots els nostres usuaris.
Finalment vam poder aconseguir collir la nostra fruita oferint als

nostres treballadors les mesures de seguretat més eficaces.
Després de l’experiència obtinguda i sense donar mai res per suposat,
aquest any ja hem iniciat els contactes amb el Departament de Salut
per obtenir noves pautes.
Tornem aquest any a sentir-nos valents i preparats per afrontar la
nova campanya agrària 2021.
Molta sort!

DES DE LES ASSOCIACIONS
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ASSOCIACIÓ CULTURAL I TEATRAL ‘SOM ELS QUE SOM’
L’Associació Cultural i Teatral ‘Som els que som’ segueix amb la seva
activitat tot i la pandèmia. Durant el temps en què no s’han pogut
realitzar representacions però sí tallers seguint les restriccions
aprovades, la Companyia ha dut a terme el Taller de Teatre a l’Escola
Ramon Farrerons en col·laboració de l’AMPA i ha tirat endavant
iniciatives pel celebrar el Dia Mundial del Teatre: l’any 2020 es va
presentar un vídeo de records d’obres representades per la Companyia
(https://tuit.cat/Vz5q5) i en el 2021 s’ha dissenyat una imatge realitzada
amb tot allò que significa el teatre per tota la gent de la Companyia:

El passat 23 d’abril també ha tingut l’oportunitat de posar humor a
la Diada de Sant Jordi amb l’escenificació de “La llegenda esbojarrada
de Sant Jordi”, proposta teatral en col·laboració amb l’Ajuntament
de Bell-lloc d’Urgell que s’ha realitzat a l’Escola Ramon Farrerons i
al Parc Municipal del municipi. En aquest segon espai s’ha aprofitat

LLAR DELS JUBILATS
La Llar dels Jubilats de Bell-lloc d’Urgell, l’any 2020 vam fer la festa
de Santa Àgueda, al mes de febrer, com sempre amb coca i xocolata.
La resta de l’any, ha estat sense activitat a causa de la pandèmia.
Esperem que a mesura que estigui la població vacunada aquest 2021,
la normativa que regula les llars i casals ens permeti obrir i puguem
tornar a la normalitat .
Desitgem molta salut per a tothom.
La Junta.

l’esdeveniment per lliurar una làmina de la llegenda als nens i a les
nenes. També s’ha regalat un punt de llibre a la resta de les persones
que s’han apropat a veure l’obra.

L’associació, a més a més, ha recuperat el Taller d’Interpretació per
a joves del municipi, cloenda del qual en n’ha estat l’obra IN-IN
(Intimitats Inconfessables). Aqueta peça ha estat creada pel propi
grup de teatre i pretén mostrar al públic diferents habilitats teatrals
a la vegada que un petita història de quatre noies que es sinceren
sobre les seves debilitats tot mirant de resoldre-les. S’ha representat el
divendres 30 d’abril a la Sala Multifuncional amb molt bona acceptació
per part del públic.
Amb tot plegat, l’associació arriba gairebé a les setanta d’actuacions
havent complert els 10 anys i ja està treballant amb la intenció
d’estrenar una nova obra per a finals d’any, inèdita i per a totes les
edats.

ESPORT

ATHLÈTIC CLUB BELL-LLOC

CLUB ESPORTIU PLA D’URGELL

Campus Setmana Santa

Sabíem que aquesta temporada seria complicada.
Arriba l’inici de temporada després de tants mesos tancats sense
poder fer una de les coses que més ens agrada, jugar i disfrutar del
futbol. Comencem a entrenar quan la situació ens ho permet i arriba
el moment del primer partit. El primer i últim.
El passat febrer, 29 clubs de futbol de segona, tercera i quarta
catalana i futbol base de Lleida, entre ells l’Athletic Club Bell-lloc,
vam mostrar el nostre total desacord en reiniciar les competicions
pels següents motius: NO estem disposats a transportar el virus covid
per les diferents poblacions i així afavorir un altre cop l’expansió de
la malaltia, NO volem que els nostres jugadors quedin confinats, per
molts d’ells el futbol és un passatemps, tot i tenir en compte que
l’absència de públic fa que els clubs no disposem d’ingressos, creiem
que estem en un moment on tots hi hem de posar de la nostra part.
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La secció del Club Esportiu Pla d’Urgell de la revista l’Esclat ve
carregada d’optimisme, ja que a partir del 15 de març es van aixecar
les restriccions, i això significa que va tornar l’activitat esportiva
federada i les competicions.
La gran majoria d’equips del nostre Club van jugar el cap de setmana
del 20 i 21 de març els primers amistosos o fins i tot en algun cas,
els primers partits de lliga. Cal tenir en compte que des de l’octubre
que no es disputava cap amistós ni partit en les categories no
professionals. El magnífic camp de futbol de Golmés torna a bullir
d’activitat tota la setmana, amb els 8 equips del Club que hi entrenen
regularment i els 11 que hi disputen els seus partits com a locals.
Podeu consultar els resultats dels nostres equips com sempre a
través del nostre web www.cepu.cat.

Ara per ara, la Federació Catalana de Futbol ens obliga a reprendre la
competició, nosaltres seguim ferms amb la decisió de no jugar, tot i
que ens caldrà anar anul·lant i esquivant alguna que altra sanció que
vol imposar la Federació.

Aquesta setmana a més, el Club ha organitzat un Campus multi
esportiu en tres seus diferents, Bellvís, El Palau i Golmés. Durant
el mateix, han pres protagonisme el Futbol, amb partits reduïts,
exercicis i tecnificació, però també altres esports com ara els jocs
tradicionals, el bàsquet, el bàdminton, el tennis, les bitlles, la petanca,
l’atletisme, etc.

Però no tot és negatiu, estem molt contents i volem agrair a tots els
veïns i veïnes de Bell-lloc el suport que ens heu donat renovant-vos,
un any més, com a socis/es. En aquest temps tan complicat ens
alegra molt haver pogut repartir aquest “pessiguet” de la loteria de
Nadal per seguir tenint esperança, seguir lluitant i seguir vivint.

El Campus ha estat un èxit ja que la participació ha superat totes les
nostres expectatives. Cal destacar a més, que la seu de Golmés ha
estat la que més participació ha tingut, amb un total de 40 nenes
i nens inscrits, la majoria del poble, però també d’altres poblacions
veïnes.

Visca l’Athletic Club Bell-lloc!

Josep Maria Carné Torrent. Coordinador General
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CLUB BÀSQUET BELL-LLOC
El club bàsquet Bell-lloc va tancar la temporada passada amb el seu
equip femení Tribulë Bell-lloc al capdavant de la llista de la segona
fase de manera invicta. Era el resultat de mesos d’esforç i treball d’un
equip unit.
La temporada tenia una bona perspectiva, però amb l’arribada del
confinament, la lliga es va veure amb l’obligació de parar-se i arribat
el mes de maig, es va donar per acabada.
Durant els llargs mesos que ens vam veure tancades a casa no vam
deixar de fer pinya i el club va posar en marxa la Cistella Solidària.
Aquesta activitat tenia l’objectiu de recollir vídeos fent una cistella
per tal de recollir diners per col·laborar amb el
moviment Voluntaris Mascaretes, impulsat per la
nostra patrocinadora Tibulë Animas Nomadas. Per
cada cistella que enviàveu, el club donava un euro. El
donatiu final va ser de 100 euros.

masculí, jugadors del qual tenien moltíssimes ganes de tornar a gaudir
del bàsquet i que han fet créixer el nostre club.
Encara que donada la situació no hem pogut entrenar de manera
continuada i constant tal i com ens agrada, el passat 20 de març,
després més d’un any, l’equip de sènior femení es va enfrontar a la
pista de Bell-lloc contra l’equip de CB Alpicat. La victòria va arribar
després de treballar cada jugada i saltar d’alegria per cada cistella.
Tornar a sentir les emocions sota la cistella és el que ens fa lluitar per
cada pilota.
Esperem poder gaudir d’aquestes sensacions durant molt temps.

Arribat el nou curs, al setembre, vam reprendre els
entrenaments per tornar a agafar ritme i encarar la
nova temporada amb les mateixes ganes que ens
havien quedat o fins i tot més. Encara que no podíem
competir, el sol fet de poder entrenar, retrobar-nos
totes i seguir fent equip ja era suficient. També vam
començar la temporada amb un nou equip de sènior

CONVENI AMB EL CE LLEIDA LLISTA BLAVA
El 15 de setembre es va dur a terme la signatura del conveni de
col·laboració amb el Lleida Llista Blava d´hoquei patins per tal que el
seu equip de la màxima categoria estatal (OK Liga), utilitzés el pavelló
municipal per entrenar i jugar.

És un conveni consensuat amb el CP Bell-lloc, ja que cedeixen hores
seves d´utilització del pavelló al Lleida Llista Blava. Per contrapartida,
el Lleida Llista Blava va fer un conjunt de millores al recinte esportiu.

ESPORT
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CLUB PATÍ BELL-LLOC
Aquest any per nosaltres, ha estat un any molt difícil, ja que estàvem
molt il·lusionats amb la presentació de dos nous equips de la base:
el pre-benjamí plata i el Benjamí Or; augmentant els que ja teníem:
l’escoleta, el pre-benjamí Or i el Primera Catalana. I treballant per
complir el nostre objectiu que és tornar a omplir totes les categories
de nens i nenes al C.P. Bell-lloc.
Així, inauguràvem l’any 2020 amb la presentació de tots aquests
equips.
Els partits de les diferent categories s’anaven realitzat amb normalitat
i el 23 de febrer, l’escoleta debutava al pavelló local.
Però l’arribada de la Covid va paralitzar les competicions i el dia 21
d’abril com a conseqüència derivada de la pandèmia, donàvem per
finalitzada la temporada 2019-2020 amb un balanç força positiu:
la permanència de l’equip sènior a 1a Catalana, acabant en desena
posició segons l’establert per la Federació Catalana de Patinatge. En
categories base, el pre-benjamí assolia una quarta posició en el seu
primer any de competició. I amb la incorporació de 13 nous esportistes
a l’escoleta del CP.
Per Festa de Major de Maig el Club va participar en la iniciativa
solidària “Fes un gol per Festa Major”, i per cada gol gravat i publicat a
les xarxes, donàvem un euro a Voluntaris Mascaretes.

Foto arxiu temporada 2019-2020

Per la diada, vam participar en la tradicional ofrena floral.
I arribada la nova temporada, ens trobem que el Lleida Llista Blava està
buscant un pavelló ja que el seu s’ha convertit en un Pavelló de Salut
i està dedicat totalment a usos sanitaris per fer front a la pandèmia.
No podíem dir que no a tenir un hoquei de màxim nivell a casa nostra
i poder aprendre d’ells veient-los entrenar i jugar en el seu dia a dia.
Així doncs, després d’arribar a un acord amb l’Ajuntament, ens toca
ajustar horaris perquè totes les categories del club hi tinguin cabuda.
Cal mencionar que després d’un any amb el Llista entrenant i jugant a
casa, la nostra base surt més reforçada, tenim més hoquei al poble i en
tornem a parlar a totes les cases.
Destacar també que estem molt contents de tenir 15 jugadores
actualment, reforçant l’esport femení al club, i podent fer un minifem.
Per acabar volem donar les gràcies a totes les famílies, entrenadors/es,
a tots els patrocinadors, i a l’Ajuntament, pel seu suport.
I de cara a la temporada vinent volem convidar a tots els nens i nenes
que vulguin venir a provar gratuïtament aquest esport, a veure si els
hi agrada i podem fer més gran el club; i no pateixis pels patins, el club
te’n deixa uns!
Només ens queda acomiadar-nos amb el crit del club:
1,2,3, Bell-lloc!!!
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Des del 13 de març de 2020 estem vivint una situació excepcional
generada per la pandèmia de la Covid-19.

• Equip de voluntaris que han col·laborat en que a totes les cases
tinguessin els serveis bàsics

En aquests moments d’extraordinàries dificultats, des de l’Ajuntament,
s’ha treballat per estar més que mai al servei de la ciutadania. Des
de totes les regidories s’ha intentat estar al costat de les persones,
especialment, dels col·lectius més vulnerables; donant resposta a les
diverses necessitats i situacions conflictives. Prioritzant en tot moment
preservar i garantir la salut de les persones del nostre poble.

• A l’equip de voluntaris que van treballar en la confecció i
repartiment de mascaretes

Des d’un primer moment es va creure que la tasca bàsica de l’ajuntament
havia de ser actuar (en tot el que puguessim) , però també, coordinar
les tasques i actuacions que realitzaven altres persones. A la vegada
que intentar, en la mesura del possible, continuar amb la màxima
normalitat el funcionament diari de l’Ajuntament.

• Al grup de dissenyadores, voluntaris mascaretes, que van estar
fabricant mascaretes per la zona de Barcelona i que gràcies a la
Marta Cònsola també ens van fer arribar 600 mascaretes a Bell-lloc
de forma totalment altruista

Des de l’Equip de govern volem destacar la gran implicació de tot
l’equip de treballadors i treballadores municipals. Que en tot moment
van mostrar una total disposició , iniciativa i generositat personal per
assumir i desenvolupar les tasques necessàries per atendre a totes les
persones del nostre poble.

• A les asssociacions i a tots els qui han participat activament en
fer més fàcil la vida dels demés, aquests llargs dies

Com a equip de govern estem satisfets de la tasca desenvolupada
des de l’Ajuntament en aquests difícils temps de pandèmia; però som
conscients que aquesta tasca no hauria estat possible sense l’esforç,
la dedicació , implicació i iniciativa de tots els que han col·laborat en
fer més fàcil la vida dels demés en aquest llarg temps de pandèmia:

• A les narradores i narradors de l’hora del conte
• A l’esplai i l’associació de joves per les seves boniques i treballades
iniciatives

• A l’equip de treballadors i treballadores de l’Ajuntament perquè
la seva col·laboració ha estat imprescindible.
El coronavirus ens ha posat a prova com a persones, però ha estat
també un gran repte per l’esperit comunitari com a poble.
Gràcies bell-lloquins i bell-lloquines per l’extraordinària mostra
de responsabilitat, solidaritat, generositat i cohesió. I per creure
fermament que de les dificultats se’n surt plegats.

4a FASE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR
Es tracta de la instal·lació de nous
punts de llum, que té com a objectiu
reformar les instal·lacions municipals
d’enllumenat, il·luminació i senyalització
exterior existents per tal de reduir el seu
consum d’energia final i les emissions
de CO2, mitjançant la millora de la seva
eficiència energètica.
Amb l’execució de l’obra es farà realitat un
projecte iniciat l’any 2006 que suposarà
un pas més en la millora de l’eficiència
energètica i sostenibilitat de la xarxa de
l’enllumenat a Bell-lloc d’Urgell.
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AIGUA POTABLE AL CAMP
DE FUTBOL

REFORMA DEL CAMÍ DEL
CEMENTIRI

Gràcies a una subvenció de la
Diputació de Lleida per finançar
les inversions per la millora
en la gestió de l’aigua d’ús
públic, l’ajuntament de Belllloc d’Urgell ha dotat d’aigua
potable tot l’entorn del camp
d’esports municipal.

Al mes d’octubre va tenir lloc la
renovació de l’asfalt del camí i
de les entrades al cementiri.
Aquest va ser el primer pas de
l’anunciada millora d’un dels
camins més utilitzats per tot el
poble.
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CANVI D’UBICACIÓ DE LA PARADA D’AUTOBÚS
Des de mitjans de novembre la parada d’autobús direcció Lleida
compta amb una nova ubicació davant de la zona enjardinada de
la plaça de l’Església.
La nova parada suposa una gran millora per l’accessibilitat
dels vianants, donada la seva adaptació per a les persones amb
discapacitat visual i motriu. Compta amb més espai al voral de
la carretera i disposa d’una vistosa senyalització horitzontal que
facilita la circulació en aquest tram.
Aquest canvi, força demanat i necessari, suposarà una disminució
de la perillositat en un dels tradicionals accessos de la població.
Pas a pas s’està treballant en la millora de la seguretat viària del
nostre poble.

RECUPERACIÓ DE LA PINEDA MUNICIPAL
Des de l’ajuntament s’està duent a terme una actuació de rehabilitació
de la Pineda municipal, amb l’objectiu de recuperar l’essència d’aquest
espai emblemàtic.
Les primeres accions realitzades han estat arrencar els arbres que
estaven morts i replantar amb nous pins les zones desforestades.

INCREMENT XARXA DE
MEGAFONIA
L’abril del 2020 es van dur a
terme les noves instal·lacions de
megafonia a la zona dels carrers
Dr. Àngel Nadal i Pablo Picasso,
per tal que el veïnat d’aquest
sector del poble tinguin l’opció
d’escoltar millor la veu pública.
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ADAPTACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS
Després dels mesos de confinament dur, poc a poc, els espais públics
van anar reobrint adaptant el seu funcionament a la normativa Covid.

Ajuntament
L’Ajuntament va estar sempre obert, amb el mateix horari. En un
principi la recomanació va ser fer les gestions pertinents per telèfon,
a través de la xarxa i si havia de ser presencial amb cita prèvia. Quan
ja va ser possible més presencialitat, es van fer les adaptacions
pertinents de l’espai, vetllant en tot moment pel compliment de les
mesures sanitàries establertes.
Biblioteca Joan Solà
El dia 1 de juny va reobrir la
Biblioteca municipal Joan Solà,
amb el mateix horari però amb
les noves mesures de seguretat
(en aquell primer moment
era obligatori l’ús de guants i
mascareta); calia demanar cita
prèvia i els serveis estaven una
mica més limitats, es podien
prestar documents però no es
podia accedir al punt TIC ni a
la resta d’ordinadors. A més,
els documents que es retornaven, estaven 14 dies en quarantena i
després ja tornaven a estar disponibles pel préstec.

Escola Bressol Los Vailets
El dia 8 de juny, coincidint
amb el pas a la fase 2 del
desconfinament del municipi,
l’Escola Bressol Municipal “Los
Vailets” va reobrir les seves
portes amb l’objectiu de facilitar
l’atenció escolar als infants i la
conciliació de la vida laboral i
familiar.
El retorn presencial va ser
voluntari i es va prioritzar
l’alumnat
en
situació
socioeconòmica de major
vulnerabilitat i els infants amb
pares i mares que necessiten
l’escola bressol com a mesura
de conciliació de la vida laboral i familiar.
El centre va obrir de 9 del matí a 1 del migdia, no hi va haver servei
de menjador ni tampoc acollides matinals. Els grups van ser d’un
màxim de 5 infants per espai però en cap cas amb el grup de 0
a 1 anys, seguint el protocol del pla d’obertura del Departament
d’Educació de la Generalitat.
L’equip docent va facilitar el compliment de totes les mesures de
seguretat i propicià que les arribades i sortides del centre fossin
esglaonades per evitar aglomeracions i mantenir la distància de
seguretat entre les famílies.
Piscines Municipals
El dia 4 de juliol es van obrir al públic les piscines municipals amb
unes mesures molt diferents a anys anteriors i pensades per poder
garantir la seguretat de tots els usuaris.
Els canvis més importants que es van aplicar van ser per una banda
la regulació de l’aforament amb el sistema de venda d’abonaments
anticipats, durant un període tancat del 15 al 25 de juny, per tal
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PREVENCIÓ I DESINFECCIÓ

de poder establir torns i franges de bany i desinfecció. A més,
només van poder fer ús de les piscines municipals les persones
empadronades a Bell-lloc d’Urgell.
Felicitar a tots els usuaris per l’alt grau de comprensió i del bon
compliment de les noves normes.
Equipaments esportius
Els equipaments esportius també van anar reobrint i tancant,
segons les restriccions establerts per la Generalitat i sempre
complint amb les mesures establertes d’aforament limitat,
registre d’usuaris i control de temperatura.
Escola Ramon Farrerons
L’escola va obrir el 14 de
setembre adaptada a la
normativa Covid, amb entrades
de l’alumnat esglaonades
i per diferents portes per
poder garantir les mesures
de seguretat. Organitzats en
grups bombolla i encaixant
com un puzle perfecte les
diferents
peces/persones
que intervenen en el procés
educatiu, i així poder viure
i gaudir de nou, després de
molts mesos, d’aquest entorn
d’aprenentatge, descoberta i
convivència que és l’escola.

Des del primer moment en que es va decretar l’estat l’arma, l’Ajuntament
va actuar en conseqüència i va suspendre tots els actes organitzats pel
consistori i també els organitzats en els espais municipals. Així ho van
fer també totes les entitats i associacions locals.
Tot i el tancament dels espais públics es van intensificar els treballs
de desinfecció d’equipaments, places i parcs per prevenir possibles
contagis de coronavirus.
A més, en aquells primers quinze dies (i els mesos posteriors) la situació
era tan excepcional que el consistori anava recordant a la població
pels diferents canals de comunicació i les xarxes que era necessari que
se seguissin les mesures de seguretat i que calia quedar-se a casa.
Desinfectar carrers era una mesura que se sumava a les recomanacions
de l’Estat i la Generalitat.
A més, als edificis municipals es van realitzar neteges a fons i
desinfeccions per tal de contribuir a evitar la propagació de la
COVID-19 i en aquesta mateixa línia es van desinfectar els filtres i
aires condicionats dels diferents espais.
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SERVEI D’ESCOLTA I SUPORT EMOCIONAL

BELL-LLOC AJUDA

Durant els mesos de pots
confinament l’Ajuntament va
posar en funcionament un servei
d’escolta, suport emocional i
assessorament psicològic, per
millorar la gestió de la situació
derivada del Covid‐19.
En un primer moment, la
proposta estava enfocada de
forma específica per a joves de
12 a 25 anys i les seves famílies;
però gràcies a la bona acollida,
el servei es va ampliar a les
persones afectades per un procés
d’ERTO, a persones aturades (més
de noranta al municipi) i a també a persones grans que haguessin
patit el confinament en soledat.
El Gabinet psicològic Centre Avança, amb despatx a la Incubadora
d’Empreses, va ser l’encarregat de realitzar aquests assessoraments
a partir de l’entrada de la fase 1.

L’Ajuntament
de
Bell-lloc
va habilitar un servei per
a coordinar l’atenció a les
persones vulnerables afectades
per les mesures de prevenció
adoptades pel govern per a evitar
la propagació del coronavirus.

DIARI DEL CONFINAMENT BELL-LLOQUÍ
L’objectiu d’aquest diari és plasmar en un llibre, textos i imatges de la
vida quotidiana dels bell-lloquins i bell-lloquines des que es va iniciar
aquest estat d’alarma.
La quarantena va modificar la nostra manera de treballar, de relacionarnos amb els companys i companyes, de gestionar la vida familiar.. de
viure, en general. D’un dia per altre, vam haver de canviar els nostres
hàbits i estratègies per fer que tot continués funcionant i acostumarnos a oferir i rebre l’afecte des de la distància.
Amb l’objectiu de plasmar la vida en confinament de tots els belllloquins i bell-lloquines, l’Ajuntament de Bell-lloc recull escrits, imatges
i qualsevol altre tipus de propostes dels seus vilatans, per editar un “diari
de confinament bell-lloquí”. Textos i fotografies de la vida quotidiana
dels bell-lloquins i bell-lloquines des que es va iniciar l’estat d’alarma,

Des d’aquest servei es recollien
les necessitats i aquestes es
derivaven al servei més adequat
seguint els protocols vigents per
tal d’evitar riscos de contagi.
Aquest servei es coordinava des
de la regidoria de Serveis Socials
de l’Ajuntament i estava vinculat amb el grup de voluntaris sorgit
a Bell-lloc, els quals es van posar a disposió per realitzar compres de
primera necessitat per a les persones en situació de vulnerabilitat a
causa del confinament.
on els protagonistes siguin els
veïns i veïnes de Bell-lloc d’Urgell
i les seves històries humanes en
aquests temps excepcionals.
Encara podeu enviar les vostres
propostes, experiències, fotos, etc,
a l’adreça ajuntament@bell-lloc.
cat posant a l’assumpte “diari
confinament”, i ho podeu fer de
forma anònima o facilitant les
vostres dades personals. Un cop
finalitzat el termini de lliurament,
de moment sense data, es farà
una selecció dels textos i fotografies per editar el llibre i publicar-lo el
més aviat possible.
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CESSIÓ D’ORDINADORS

DONACIÓ DE SANG

Durant les primeres setmanes
de confinament, des de
l’Ajuntament de Bell-lloc es van
repartir ordinadors a domicili
a diverses famílies, perquè els
seus infants poguessin seguir la
docència virtual sense dificultats.

L’impacte social del coronavirus
fa especialment necessari anar
a fer donacions.
Bell-lloc d’Urgell es va sumar
al conjunt de municipis
catalans que han col·laborat
a garantir les donacions de
sang a Catalunya durant el
confinament per fer front
a la crisi del coronavirus. El
Banc de Sang va explicar
que necessitava incrementar
el nombre de donacions i
l’Ajuntament de Bell-lloc va
organitzat una nova campanya
al municipi.
Així doncs, el dijous 2 d’abril
de 18 a 21 hores, la Sala de la

Una iniciativa impulsada per la
Regidoria d’Ensenyament i Noves
Tecnologies, en col·laboració amb
l’Escola Ramon Farrerons, amb
l’objectiu de facilitar i garantir
el seguiment de la docència no
presencial a tot l’alumnat i evitar
que es produís un augment en la
bretxa digital, ja de per si, bastant
reduïda a la localitat de Bell-lloc.
Per dur a terme aquesta acció, es
van utilitzar tant els ordinadors
del Punt TIC ubicat a la Biblioteca
Pública Joan Solà, com d’altres
propietat
de
l’Ajuntament
preparats per l’ocasió.

APLAUDIMENTS
D’AGRAÏMENT
Durant els mesos de confinament,
cada dia a les 8 del vespre sonava
una cançó per la veu pública i
els bell-lloquins sortien al balcó,
finestra, o a la porta de casa, per
aplaudir i retre homenatge al
personal sanitari que lluitava i
lluita encara avui, a primera línia,
per combatre la pandèmia del
coronavirus.

CULTURAL va acollir un espai
de donació al que, degut a
l’estat d’alarma, calia assistir
amb cita prèvia.
Des del consistori es vol posar
de manifest la bona acollida de
la iniciativa per part del veïnat,
traduïda en un augment de
voluntaris.
Moltes gràcies per la solidaritat.

CONFECCIÓ I REPARTIMENT DE MASCARETES
Durant les primeres setmanes
de confinament, l’Ajuntament
de Bell-lloc va coordinar la
fabricació de mascaretes amb
l’ajuda de voluntaris.
L’ens local va comprar material
per fer una remesa d’unes
1000 mascaretes de protecció,
destinades a població de risc,
residències de gent gran,
voluntaris i posteriorment a la
població en general.
Les persones que van
col·laborar a la confecció de
les mascaretes van contactar

amb l’Ajuntament i se’ls va
proporcionar tot el material
necessari.
L’Ajuntament vol donar les
gràcies a totes les persones que
han participat en el projecte.

33

33

EQUIP DE GOVERN \ TEMPS DE PANDÈMIA \ INICIATIVES

34

FELICITACIONS D’ANIVERSARIS

LLIBRE DE CONDOL DIGITAL

Amb l’objectiu de donar
una alegria als nens
i nenes en el seu dia
especial, els mesos
d’abril, maig i juny,
l’Ajuntament de Belllloc va col·laborar amb
les famílies amb infants
menors de 13 anys
que durant aquests
mesos celebraven els
aniversaris dels seus fills
i filles a casa, felicitantlos per la veu pública.

Amb la declaració de l’Estat
d’alarma el govern central va
decretar la prohibició de vetlles
i celebracions de culte civil o
religiós als morts, i la limitació a
tres familiars la participació als
enterraments o incineració de les
víctimes. Aquesta situació afegia
més dolor a les famílies que en
aquells moments no van poder
estar acompanyades. Per aquest
motiu i amb l’objectiu de poder
traslladar-los acompanyament i
condol, des de l’Ajuntament es va

Els pregons es duien
a terme a les 12 del
migdia i aconseguien
alleugerir els moments
de confinament de les
famílies bell-lloquines,
fent sentir protagonistes
als infants, en el seu dia
especial.

posar a disposició de la ciutadania
el Llibre de Condol Digital.
Aprofitant els recursos tecnològics
es va crear un espai web on
tothom que així ho va desitjar va
poder deixar una nota de condol
pels familiars de les persones
que van perdre la vida durant els
mesos de confinament.
A més, des de l’Ajuntament de
Bell-lloc també expressaven així
el seu condol als familiars i amics
dels difunts.

HORA DEL CONTE
Per fer més amè el confinament,
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
va convidar a tothom a participar
a l’Hora del Conte per la veu
pública, una activitat pensada per
a que els més petits poguessin
gaudir d’una estona divertida i
compartida entre tots.
Cada tarda, de dilluns a divendres
a les 16.30 h, es van poder escoltar
per la veu pública històries
màgiques, aventures trepidants i
cançons ben animades, narrades
per persones voluntàries del
poble.
Lorena, Dolors, Laia, Bibiana,

Montse Torrent, Montse Segarra,
Teresa, Mireia, Anna, Ariadna,
Iolanda, Maria, Maria Rosa,
Genoveva i Alba: moltes gràcies
per fer possible aquesta activitat
reconfortant per petits i grans.

GRUPS MUNICIPALS

Després de 2 anys d’inactivitat tornem a tenir a les nostres mans un nou exemplar de la revista
DEL POBLE. Ens alegrem d’aquest retorn i desitgem que continui sent una finestra oberta a la
vida social del nostre poble.
Segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans consensuar significa: “Aprovar per consens”,
i consens: “Acord, assentiment comú”. Si no volem augmentar la desafecció que té la ciutadania
dels gestors públics, hem de ser molt curosos en l’ús del llenguatge.
Aviat portarem 2 anys de legislatura i tots els oferiments de treballar pel poble que hem fet a
l’equip de govern no han rebut resposta.El grup de Bell-lloc es Mou creiem que tots els regidors
de l’Ajuntament han de ser útils al poble que els ha escollit i continuarem treballant per a que
es respecti la voluntat dels veïns i veïnes.
Fa un any que estem vivint una de les pitjors crisis socials, econòmiques i de salut que recordem.
Durant aquest any hem hagut d’adaptar-nos a nombrosos canvis i a limitacions en les relacions
socials. Són canvis molt durs però que ens han de servir per a sortir d’aquest mal tràngol que
estem passant.
Les administracions han de respondre a les necessitats socials que té la ciutadania i vetllar
per a que ningú es quedi fora del sistema per culpa de les retallades econòmiques que patim.
Un Ajuntament amb recursos i estalvis no té excusa per no crear polítiques socials que ajudin
als que més pateixen la situació actual. La pujada d’impostos que va fer l’equip de govern en
contra del sentir majoritari del nostre poble s’havia de revertir aquest any per no perjudicar
encara més a aquells menys afavorits. Tot i que hi ha gent que ho està passant molt malament,
encara som a temps de cercar alguna solució entre tots que millori el benestar dels nostres
conciutadans/es.
Per acabar us demanem que tingueu cura de tots vosaltres i que respecteu les mesures de
distància, mans i mascareta.
Els regidors i regidores de Bell-lloc es Mou.
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GRUPS MUNICIPALS

Fa 2 anys quan l’equip de Junts per Bell-lloc
vam assumir el compromís, fruit del mandat
del poble de Bell-lloc , de donar un nou impuls a
la gestió municipal. Ningú s’imaginava que ens
tocaria gestionar un estat d’alarma sanitària
que ens va tancar a casa i ens ha obligat a
modificar els nostres hàbits personals i a trobar
noves maneres d’establir relacions socials.
El que s’ha fet i s’està fent, des de l’equip de govern en aquests temps
de pandèmia , ho heu pogut recordar abastament en aquesta revista
que teniu a les mans. Volem destacar que, hem prioritzat l’atenció a
les persones, però no hem oblidat les nostres propostes de legislatura:
fer un Ajuntament efectiu des del primer dia que ens porti a recuperar
el grau de benestar personal, social i econòmic que ens pertoca a les
bell-lloquines i els bell-lloquins.
Per aquest motiu hem presentat per a l’any 2021 un pressupost realment
excepcional en el capítol de les:
• SUBVENCIONS: 637.933 (S’ha treballat per aconseguir diners)
• INVERSIONS :1.600.000 euros (Gairebé 1.000.000 euros de
recursos propis).

possibilitats per incloure altres infraestructures que en un futur s’hi
poden anar desenvolupant.
A l’actual ubicació de les piscines s’hi farà un parking, s’ordenarà la
circulació, millorant la seguretat viària d’una zona conflictiva del nostre
poble, i es farà un parc infantil.
El canvi d’ubicació de les piscines, servirà també per a tenir una reserva
de sòl escolar, per quan sigui necessari ampliar les escoles.
Bell-lloc té un Ajuntament ple de barreres arquitectòniques, insalubre,
obsolet, gravós energèticament i mancat d’espais dignes i eficients.
Per legalitat, dignitat, salut, eficiència energètica , sostenibilitat i moltes
coses més.... la gent de Bell-lloc necessita i es mereix un Ajuntament
nou, una llar de jubilats nova i altres infraestructures que es podran
fer en el mateix edifici. Un edifici que servirà per recuperar un espai
emblemàtic del nostre poble, “La Costereta”. Millorarem el futur posant
en valor la història i la identitat del nostre poble.
En breu s’iniciarà la construcció dels nous vestidors al camp de futbol,
l’enderrocament dels vells i la reforma de l’enllumenat de tot el poble
(canvi de llumenàries a Led) per fer-la més sostenible.
En temps de greu crisi provocada per la pandèmia, a Bell-lloc posarem
el nostre granet de sorra per aconseguir la desitjada reactivació
econòmica del nostre poble i també del territori. El desenvolupament
dels projectes previstos generarà llocs de treball a les empreses locals i
del territori.
No ens volem acomiadar sense mostrar el nostre suport i el nostre
condol més sentit a les persones i famílies que han perdut els seus éssers
estimats; i el nostre ànim als qui han patit o pateixen els efectes de la
pandèmia.

No és una declaració d’intencions. Es tracta d’una proposta: real, factible,
assumible i pensada per donar resposta a les necessitats i demandes de
futur de la gent del nostre poble.
Les piscines necessiten una profunda millora. Segons pressupost de
l’antic consistori, reformar-les costava entre 500 i 600.000 euros. Amb
els mateixos diners tindrem unes piscines noves, actuals, reglamentàries,
adaptades i modernes. En un indret nou, sense congestió i amb moltes

Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones dels
serveis essencials, que en aquests moments difícils treballen de manera
exemplar, dia i nit, incansablement, per revertir aquesta situació.
L’esperit de tota aquesta gent és el que ha de conduir a mirar al futur
amb esperança.
Gràcies a totes les bell-lloquines i bell-lloquins per la responsabilitat i
solidaritat amb que heu actuat. Us animem a continuar respectant les
recomanacions sanitàries. El covid-19 encara està viu, no podem defallir.
Ens ha costat massa arribar fins aquí.
Caminem amb pas ferm i decidit cap al millor Bell-lloc del futur!
Regidors i regidores de Junts per Bell-lloc d’Urgell.

EL TEU RACÓ

LA MASCARETA
La Montserrat va ser una
de les voluntàries que van
confeccionar mascaretes durant
els dies de confinament rigorós.
Recorda que aquelles primeres
setmanes, durant les quals no
es trobaven mascaretes enlloc,
va sentir la necessitat de fer
alguna cosa útil. I va començar
a confeccionar mascaretes,
inventant-se el disseny per
poder fer-ne moltes.
Va trucar a l’Ajuntament
explicant la idea i a partir d’aquí
l’ens local va proporcionar
materials a les diferents
persones voluntàries.
A nivell personal, aquesta acció
també va ajudar a la Montserrat,
i així ens ho descriu:

L’HORA DEL CONTE

La mascareta
Un tros de roba que ens
protegeix
a nosaltres i
protegim als altres. Una peça
imprescindible per sortir de
casa. En la seva confecció des
del confinament ens hem sentit
solidaris i útils a tots aquells
que per necessitat han hagut de
sortir al carrer.
Ara, quan ja sembla que s’està
alleugerint aquest confinament
tan rigorós, no ens la deixem a
casa.
Portem-la amb nosaltres per
poder utilitzar-la en moments
puntuals.
Ens en sortirem!

ASSOCIACIÓ DE JOVES i ESPLAI LA COSTERETA
Els membres de l’Associació de
Joves i de l’Esplai La Costereta van
reaccionar ràpidament davant la
situació de confinament, es van
posar al lloc de les persones que
podien necessitar ajuda i van
actuar amb celeritat i encert.
A més, van impulsar moltes
activitats per fer més agradable
la situació i aportar una mica
d’alegria i energia positiva a tot
el veïnat.

37

Podeu llegir el seu testimoni a
l’apartat de les Associacions.

La Laia és una de les persones
que van fer possible l’hora del
conte.
Fidel al seu tarannà, sempre
disposada a ajudar i a col·laborar
amb el que faci falta, la seva va
ser una de les veus que ens van
reconfortar durant les tardes de
confinament.
Des del principi va creure que
“era una idea molt bonica
poder sentir un conte per la veu
pública”, i a casa amb l’Ona i la
Zoe ho van viure d’una manera
intensa i especial.
Es sent agraïda d’haver pogut
participar en aquesta iniciativa
que li va permetre, per una

banda, poder fer alguna cosa
pels més menuts del poble, però
també pels més grans. I per una
altra banda, a nivell personal,
amb l’hora del conte va trobar
moments de serenor, de deixar
de banda les notícies fosques
i centrar-se en escollir contes
alegres per aportar una estona
de felicitat i llum a la situació.
Per tancar el cicle va escriure un
conte especial recordant tots
els contes que es van explicar
i agraint la col·laboració de
totes les persones que van
participar i ens van ajudar a
estar connectats en la distància,
perquè aquesta va ser: La màgia
dels contes bell-lloquins!

EL TEU RACÓ
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LA MÀGIA DELS CONTES BELL-LLOQUINS!
Estava a punt d’arribar la primavera, faltaven poquets dies... Una
primavera tan bonica com l’explica la Maria Rosa!
Però va passar una cosa, i no, no era que el sol feia tard, doncs la Maria
ja es va encarregar de fer-lo sortir a l’hora que tocava!
De sobte... unes fortes sirenes! com les dels camions de bombers! el
coronavirus havia arribat!
Tant de bo només hagués estat un conte dels que explica la Montse
com la rateta presumida, la Blancaneu o la caputxeta vermella... o un
amic dels tres porquets o del Patufet com diu la Teresa!
Però no, era real! I sense posar-li cara s’havia convertit en un monstre,
i no com el monstre rosa que només volia ser feliç... un monstre que
no ens deixava anar a l’escola, ni estar amb els nostres amics ni amb
la senyoreta Dolors! I això ens ha fet tenir tanta por com tenia la
Margarida o fins i tot, potser hem tingut ganes de tornar-nos invisibles
com la Clara...
Així que ràpidament el desig més gran de tots es va convertir en el
mateix que tenia la Montse: fer fora el coronavirus! Però mentre el
coronavirus rodava per Bell-lloc sense decidir anar-se’n... els dies
anaven passant i també les fetes!!!
El dia de la mona que tan li agrada a la Mireia, la diada de sant Jordi...
i els nostres aniversaris... sort en teníem del pregó recitant per molts
anys i de les festes confinades plenes de globus (sense eriçons), i de
xocolata! Aquella xocolata dolceta que només es troba als contes de
la Genoveva!
Dies especials que no podíem compartir ni amb la família ni els amics....
però que seguien tenint la màgia, la llum i els colors de sempre, com
l’Elmer i els petons de la Bibiana! Sempre de colors!
Els dies han anat passant i el coronavirus segueix aquí... tan debò
tinguéssim la vareta màgica de la Bruixa Bruna o la de la fada padrina
d’en Pinotxo o l’esborrador màgic del conte del gegant de guix... i així
fer desaparèixer el coronavirus per sempre!
Això si, sort en tenim de l’actitud positiva, com la rosa contra el virus
i sobretot sobretot, de la força de voluntat per seguir lluitant, com el
ratolí del conte de l’Alba, el peix Nemo de la Lorena, el petit peix blau

que vol les escates lluents del peix irisat o dels animals que al final
arriben a la lluna per saber de quin gust és... tots ells, sense defallir,
aconsegueixin el seus objectius! I el nostre és vèncer el virus i superar
el confinament i ho estem aconseguint!!
Hem passat per dies de tota mena... dies que semblàvem una orugueta
goluda menjant i menjant! Dies tristos per no poder jugar amb els
nostres amics com li passa a la balena, però que al final es converteixen
en divertits jugant amb les joguines del xuli o perquè hem rigut com
els llops de la muntanya amb una mosca dins nostre! Dies encuriosits
que, com la plis plau, parem atenció a tot el que passa al nostre
voltant, que aquests dies ha estat ben diferent de com era abans!! I
altres dies, que teníem ganes de compartir el nostre plat preferit en
bona companyia, com l’Anna.
Perquè si alguna cosa hem trobat a faltar de veritat aquests dies...
són aquells a qui estimem, però que sabem, com els hi passa a en
Taylor i a la Laia, que segueixen estant amb nosaltres! I si no els podem
veure, només ens cal aixecar el cap i buscar l’estrella que més brilla!
Oi Ariadna?
Ara, aquesta història ja s’acaba! Tot i que podem tornar a omplir els
carrers, cal ser prudents i seguir amb les recomanacions per acabar de
vèncer al coronavirus del tot!
I voleu que us digui un secret?? si la màgia volem mantenir, les paraules
màgiques de la Iolanda mai hem de deixar de dir!
I CONTE CONTAT, LA FASE 0 JA HEM SUPERAT!

RACÓ LINGÜÍSTIC

ESTIMULAR LA RECERCA FILOLÒGICA
El dia 21 d’abril la Universitat de Lleida ha
celebrat l’acte de lliurament de la sisena
edició del Premi Internacional de Recerca en
Filologia Catalana Joan Solà, promogut pel
Departament de Filologia i Comunicació de
la UdL i l’ajuntamet de Bell-lloc d’Urgell, que
malauradament es va haver d’ajornar l’abril
de l’any passat. L’acte ha servit també per
anunciar la convocatòria d’un nou premi
de recerca filològica en reconeixement a la
trajectòria de Joan Julià-Muné, catedràtic de
Fonètica Aplicada de l’esmentat Departament i
professor de la UdL fins al seu traspàs el juliol
de 2020. Esdeveniments com aquests concilien
sens dubte diferents propòsits: l’homenatge
a les persones que donen nom als premis i
la col·laboració institucional, però sobretot
evidencien la ferma voluntat de reconèixer
la vàlua de la recerca filològica en llengua
catalana.
Voldria pensar que avui ja ningú dubta de la
importància —i gosaria dir de la necessitat— de
la investigació en l’àmbit de la filologia catalana.
Sobren també els arguments per defensar
el valor de la recerca que es desenvolupa en
àrees de coneixement com la geolingüística,
la sociolingüística, la pragmàtica, la lingüística
aplicada, la història de la llengua i la lingüística,
la sintaxi, la semàntica, la lexicologia, la
lexicografia, la fonètica, la fonologia, la
morfologia, l’edició de textos... Aquestes han
estat les àrees que en les sis edicions del Premi
Internacional de Recerca en Filologia Catalana
Joan Solà han convocat investigadors novells

i veterans per tal de potenciar la seva recerca.
Efectivament, així ha estat, si hom repassa
la nòmina de guardonats i les publicacions
posteriors que se n’han derivat. Amb la iniciativa
ara del Premi de recerca Joan Julià-Muné per
a Treballs de Fi de Grau (TFG) en l’àmbit de
la Filologia Catalana, s’obre un nou marc per
estimular la recerca filològica d’aquells joves
estudiants que tot just acaben la seva formació
en l’àmbit universitari. Potser en un futur no
gaire llunyà esdevindran aquella saba nova en
el camp de la investigació que tant valoraven
Joan Solà i Joan Julià-Muné.
En l’àmbit formatiu i professional, he pouat del
mestratge dels dos Joans. En l’àmbit personal,
he tingut la gran sort de compartir moments
inoblidables i converses abrandades amb Joan
Solà, i el regal d’haver viscut els millors anys de
la meva vida al costat de Joan Julià-Muné. Del
primer Joan en recordo l’expressió de gratitud
en poder presenciar la primera edició del premi
que duu el seu nom i el que significava per a
la recerca lingüística. Del segon Joan només
puc imaginar-m’ho. Serveixin, doncs, aquestes
línies per expressar en nom de Joan Julià-Muné
i en el meu propi l’agraïment més sincer a les
institucions i a les persones que han promogut
aquest reconeixement pòstum, especialment
l’Institut d’Estudis Catalans (delegació de
Lleida) i el Departament de Filologia Catalana
i Comunicació de la Universitat de Lleida.
Preservar la memòria filològica és en aquest cas
una forma d’estimular les ganes de fer camí.
Imma Creus
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EN MEMÒRIA DE JOAN JULIÀMUNÉ
El passat mes d’abril s’anunciava el
Premi de recerca Joan Julià-Muné
per a Treballs de Fi de Grau (TFG) en
l’àmbit de la Filologia Catalana. Un
homenatge pòstum a la trajectòria
del catedràtic de Fonètica Aplicada
del Departament de Filologia i
Comunicació de la UdL.
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BIBLIOTECA SANT MIQUEL- JOAN SOLÀ. 1987-2020
L’any 1987 em trobava a l’atur, es va convocar la prova per cobrir
la plaça de la biblioteca, vaig pensar que era una feina bonica i
engrescadora i m’hi vaig presentar.
Ho vaig aconseguir, i el mateix 87 començava una nova etapa
professional a la meva vida.
No en tenia cap experiència en aquesta feina, tan sols havia estudiat
la normativa i la reglamentació de la CDU per fer l’examen, també,
la curiositat i l’interès m’havia dut a visitar i veure més de prop
l’organització d’alguna biblioteca. Em feia respecte, però la il·lusió,
l’empenta i les ganes de treballar, entre llibres, podien més que els
inconvenients.
Vaig entrar per primera vegada a la sala, ubicada a la planta baixa de
l’edifici la Costereta entrada per la plaça Catalunya, on ara hi ha la sala
de la Llar de Jubilats. El fons, havia patit un trasllat dos anys enrere,
des de llavors la biblioteca estava tancada, però s’hi havia afegit llibres,
revistes, diaris, sense cap ordre, senzillament ocupaven llocs a la sala.

Va ser una imatge colpidora, em vaig adonar que molts llibres no
tenien signatura, ni registre, ni fitxes... Per on començo?... Gairebé
tenies ganes d’apretar a córrer, marxar!!!, Però afortunadament no
estava sola, l’equip directiu, tècnics i bons professionals de la Central
de Biblioteques de Lleida van estar al meu costat per tot lo necessari,
van venir a revisar fons, actualitzar catàlegs, a organitzar l’espai i
carregar prestatgeries. Quina feinada que vam fer!
Finalment per la Festa Major de setembre de 1987 es feia la re
inauguració de la biblioteca, llavors nomenada “Sant Miquel”.
Vam fer jornades de portes obertes, amb gran afluència de públic.
I.... passada la Festa Major, vam començar!!! Quins nervis!!
Va durar dies, algunes setmanes, que hi havia una allau de persones,
sobretot infants i joves, que venien a fer-se el carnet, fer deures,
préstecs, demanar informació..... i jo, innocent, pretenia encara silenci!!!
No era gens fàcil mantenir una mica d’ordre i calma, ja veus tu, jo
novata, amb tants dubtes com pots imaginar, i els petits usuaris
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remenant contes, llibres, deures escampats per les taules, carpetes,
l’enciclopèdia catalana que no parava i provocava discussions pels
torns, i en mig d’aquest enrenou, jo, fent carnets de préstecs i buscant
informació per els usuaris....cada dia la secció infantil acabava ben
desllorigada.
Però, d’altra banda, quin goig!, veure aquella sala tan plena de vida
remenant cultura. No n’era massa conscient, em quedava a arxivar, a
desar llibres, registrar documents que anaven arribant... no era possible
estar al dia, sobretot els catàlegs de fitxes, mai s’acabaven d’endreçar,
i eren necessaris.
Vaig fer un petit taller, per ensenyar a registrar i segellar llibres nous,
un grupet de voluntaris de setè i vuitè, venien i m’ajudaven, ells s’ho
passaven bé i a mi m’anava de perles.
Anàvem tirant endavant, fèiem algunes activitats, l’ajuntament
subvencionava alguna hora del conte, i així s’anava conformant el dia
a dia a la biblioteca.
Sort n’he tingut sempre de la col·laboració de la gent, n’estic tan
agraïda! Han estat la meva força i l’empenta per tirar endavant

activitats i projectes, sempre he trobat persones que m’han ajudat a
dur a terme activitats i m’han donat idees, comentaris i informacions
que m’han ajudat i esperonat a fer millor la meva feina, no hauria
estat possible sense elles.
Usuaris adults també, més poc a poc però, van anar utilitzant els
serveis.
L’any 1995 ens traslladem al pis de dalt, quin canvi!!, més llum, més
espai, més silenci, però unes escales infranquejables per una part de la
població. Quin greu!
Amb un grup d’usuaris de setè i vuitè, vam fer un preciós i lluminós
mural, era la il·lustració del Pandi en un jardí, tret d’un conte, va quedar
molt bonic i va presidir la sala d’infantil, tots contents! Eren moments
màgics!
Per estimular les lectures, quan s’havien llegit un determinat nombre de
llibres, que no recordo ara, aconseguien el títol de Superlectors, els hi
donava un banderí amb el seu nom i per la Festa Major els anunciàvem
al programa i els obsequiàvem amb un llibre. Estaven molt orgullosos
dels seus trofeus, i jo d’ells!

41

42

ARA TOCA

I així mentre els més petits triaven contes de fades o d’animalets,
els més grans ja passaven pels “Holister”, “La colla dels deu”, “ Pippi
Calzaslargas” o també llibres d’experiments i algun còmic. Més tard
el “Harry Potter” i “El Senyor dels anells” els van fascinar, i els adults
cercaven la seva novel·là preferida, potser d’Isabel Allende, Alfred
Bosch, Agatha Christie, o.. Mercè Rodoreda, potser “L’església del Mar”
o el “Código Da Vinci” de intriga, històrica, rosa,o poesia de Martí i
Pol.. també alguna revista de cuina, cotxes o agricultura o algun títol
de psicologia, o educació que els crides l’atenció. I els nois i noies que
estudiaven BUP o COU, sovint passaven a buscar algun clàssic o algun
tractat del SHAUM de matemàtiques, càlcul, física , àlgebra...que el
necessitaven per classe.
Amb el suport de l’AMPA, vam encetar l’hora del conte setmanal per
a nens de p4, p5 i1er. La Sr. Lola, d’una manera totalment voluntària
va ser la nostra primera conta contes, després d’altres persones van
participar fins hi tot els alumnes de Ciències de l’Educació de la UDL
coordinats pel Sr. Moisés Selfa. L’activitat va durar 16 anys sense
interrupcions.

Al 2006 vam fer un salt vertiginós. Per fi, la biblioteca informatitzada!!!
Quina meravella, podíem fer molt millor servei, sempre sabíem quins
llibres teníem, enrere quedaven les fitxes i els catàlegs, va ser un abans
i un després.
Es va fer una esporgada de tot el material obsolet i vam rebre de la
Generalitat un lot per valor de 18.000 € per reposar el fons esporgat,
modernitzar-lo i equilibrar-lo. A partir de llavors, hem anat reben
anualment subvencions de la Generalitat i aportacions de l’ajuntament.
Es molt important disposar de pressupostos i elegir les novetats en
funció de les demandes dels lectors, i mirar d’equilibrar el fons, de
manera que tothom hi pugui trobar alguna cosa interessant, sempre
ho he tingut ben present. Disposem de les últimes novetats. I si amb
això no n’hi ha prou, tenim el servei de Préstec Interbibliotecari, per
fer arribar qualsevol volum que estigui en alguna de les biblioteques
de la Xarxa de Biblioteques de Catalunya, un servei totalment gratuït.
Les exposicions de les setmanes del llibre Infantil i juvenil, i les visites
escolars amb les presentacions de llibres i temes també són habituals
molts anys, l’escola participa sempre amb bona acollida.
També les bibliopiscines, porten
cultura i entreteniment entre els
usuaris de les piscines.
En aquesta etapa també encetem
la secció del Telecentre, 4
ordinadors a l’abast del públic
per fer treballs i cerques, també
alguna estona de lleure.
L’any 2011 vam fer el gran trasllat
cap al carrer Via Fèrria, 5, en
un edifici nou, preciós, ampli
i lluminós i ben equipat. Es va
nomenar com a “Biblioteca Joan
Solà”, en honor al nostre fill més
il·lustre, lingüista i filòleg català,
Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes, Doctor Honoris Causa
per la Universitat de Lleida... i
amic.
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Vam engegar la secció d’audiovisuals, que anem actualitzant.
Es celebren el dia de la poesia amb la participació de lectors i lectores en
diferents llengües, i s’hi afegeix algun extra. Sempre trobem voluntaris
disposats a participar... queda una festa ben lluïda.
També el Moisés fa anys que ens prepara la Revetlla de Sant Jordi,
sempre amb poesia de la nostra terra... unes vetllades inoblidables.
Des del 2014, gràcies a la iniciativa de l’Associació de Dones Flor de Lis
tenim un club de lectura amb trobades mensuals. Ens agrada molt!.
Aquesta a grans trets ha estat la meva feina a la biblioteca, he posat
tota la il·lusió, la professionalitat, la voluntat i el treball de que he estat
capaç per fer la feina ben feta i cuidar als usuaris. A vegades sé que
no he estat a l’altura, o la meva paciència i comprensió han quedat
minses, o potser els meus coneixements no eren els adequats, en soc
conscient que no sempre he arribat amb nota assolida. Us agraeixo la
vostra comprensió.
I, entre el girar pàgines, en aquests 33 anys, aixecant la mirada m’he
trobat ulls àvids de respostes, de fantasies, d’històries, de poemes.
Ulls brillants d’infants a la recerca del seu ídol, o del seu personatge
preferit en la màgia d’un conte. Taules plenes de quitxalla amb la
boca oberta i somriures innocents entre il·lustracions i paraules, o

escoltant un conte explicat amb la veu dolça d’una mare o padrina.
M’he trobat mirades acompanyades de paraules o de silencis, que poc
a poc, s’anaven transformant en moments d’empatia i confiança, per
germinar després en autèntiques amistats, perles de vida; el bé més
preuant que he recollit en aquest llarg període de feina engrescadora
i apassionada.
Agraeixo immensament a la vida per aquesta feina tan plaent
i enriquidora, a totes les persones usuàries, col·laboradores i
relacionades d’alguna manera amb la biblioteca per haver deixat en
la meva motxilla records meravellosos que perduraran, i fan de coixí
emocional per la nova etapa. I a la meva família per la paciència i el
recolzament en cada circumstància.
El dia 13 de novembre de 2020, desprès de 33 anys, vaig tancar, per
última vegada, la porta de la biblioteca, deixant el cor ben obert a
totes les grates experiències viscudes. Gràcies!!!
I perquè la cultura ha d’anar per davant les dificultats,ara que són
temps complicats, ens convé informació, entreteniment, reflexions,
criteri, coneixements ... per poder fer front serenament als reptes que
ara se’ns plantegen, per tot això, encoratjo fermament a utilitzar i
cuidar la nostra biblioteca!!!
Salut, amics i bones lectures!! Genoveva.

La Genoveva ha viscut amb passió, vocació i extraordinària professionalitat la seva
etapa laboral. Als bell-lloquins i bell-lloquines ens ha estat molt grat poder gaudir
del seu tracte amable i sempre disposat a ajudar, aconsellar, recomanar i fer que
tots i totes gaudíssim de la lectura i de les estonetes a la biblioteca.
Des de l’Ajuntament agraïm a la Genoveva els 33 anys d’implicat treball i
d’absoluta i generosa dedicació a la tasca de bibliotecària del nostre poble, primer
a la biblioteca “Sant Miquel” i després a la biblioteca “Joan Solà”.
Genoveva desitgem que la nova etapa que ara comences a la teva vida personal,
sigui tan generosa en satisfaccions i bons moments, com ho has estat tu amb la
gent del nostre poble.
Mil gràcies Genoveva.
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MIQUEL AMORÓS SIMÓ
El Miquel és un autodidacta apassionat pel saber, per aprendre. Li
agraden entre molts altres temes, la ciència i la tecnologia, que tot
ho dominen; la natura, aliada i enemiga; i els drets de la humanitat,
vulnerats des dels inicis de la història i construïts lentament des de
fa tan sols 300 anys. I són aquests tres temes els que ha recollit i, a
mode de divertimento personal, ha plasmat a través d’una altra de
les seves passions: l’art, en forma de mural, pintat per Lily Brik, a la
façana de l’establiment que ha regentat durant trenta-quatre anys: un
restaurant que ha acabat sent una biblioteca.

Pel Miquel la definició de biblioteca és “un magatzem de cuentos”, en el
sentit més ampli del terme, doncs en aquests contes s’expliquen, d’una
i mil maneres, la crònica de la humanitat. I és justament en aquesta
biblioteca on ell ens conta la seva història personal, que vinculada a
la professional, ens trasllada a l’any 1981, quan el nostre protagonista
acaba el servei militar i agafa el traspàs del Pub que havia creat el
Portilla.
És el primer pub (entès com un local amb música de tocadiscos i gent)
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en un poble de Lleida. I també és el primer establiment de Bell-lloc
amb aire condicionat. Recorda que les dones grans, quan passaven pel
aquell carrer per anar a missa, i veien aquell aparell tan gran, entraven
i li demanaven al Miquel si podien provar l’aire fresc.
Uns anys més tard, el 1987 es va traslladar al nou local del carrer
Sant Jordi. La primera idea d’aquest espai va ser un gimnàs, amb pista
d’esquaix, i altres sales on es feia dansa i taekwondo. Però aquesta
primera proposta no va funcionar i es va reconvertir en un restaurant
l’any 1989: el Vinyes del Mig.
La nova etapa va anar mitjanament bé. En aquell temps no hi havia
gaires restaurants ni a nivell local ni comarcal i hi va haver el boom
de l’autovia A-2. La gent va començar a agafar l’hàbit de menjar fora
de casa, i tot va anar funcionant fins que va arribar la terrible crisi del
2008. Les seves conseqüències es van fer més profundes l’any 2010,
però poc a poc es va poder refer d’aquesta situació i va continuar
treballant per tirar endavant el negoci i anar-lo reformant i acabant al
seu gust. Van adequar un ampli pàrquing, una zona de jocs infantils
i una zona enjardinada amb dues fonts, una dedicada a Dionís, el
déu del vi. Amb la música sempre present a través d’una col·lecció
de discos dels anys 70 que tothom ha sabut valorar; i també amb
concerts de música en viu on hi han tocat veïns de la comarca.
La participació en el programa Joc de cartes de TV3 va tornar a ser un
boom, i van visitar el restaurant gent de tota Catalunya.
Tot tornava a funcionar molt bé però es va espatllar amb la nova
crisi derivada de la pandèmia. I ara hi havia una important diferència
respecte el 2008 i és que, per edat, no tenia capacitat per refer-se.
Tal com diu “el sistema m’ha expulsat del sistema, m’ha anul·lat” i
ha hagut de plegar, jubilar-se i tancar les portes d’un restaurant que
ha evolucionat amb ell fins a esdevenir una biblioteca particular amb
8.000 volums des d’on viatja, aprèn, redescobreix i gaudeix.
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TELÈFONS D’INTERÈS

AJUNTAMENT DE BELL-LLOC
OFICINES
FAX		
DISPENSARI
VEU PÚBLICA
ESCOLA RAMON FARRERONS
PAVELLÓ
JUTJAT DE PAU
ALLOTJAMENT TEMPORERS
ESCOLA BRESSOL “LOS VAILETS”
BIBLIOTECA PÚBLICA
CENTRE DE SERVEIS

973560100
973560562
973717200
973717010
973560611
607320308
973560480
662196329
973560895
973560403
973111250
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HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA
LLEIDA

973248100

HOSPITAL PROVINCIAL
LLEIDA

973727222

CREU ROJA
LLEIDA
MOLLERUSSA

973279900
973711282

ICS (CAP)			
MOLLERUSSA

973711164

CENTRE MÈDIC PLA D’URGELL
MOLLERUSSA

973602550

CLÍNICA DE PONENT (ALIANÇA)
LLEIDA

973232943

CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
MOLLERUSSA

973711313

CITA PRÈVIA ASSISTENTA SOCIAL

973603854

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN		
LLEIDA

HOSPITAL VITHAS LLEIDA (MONTSERRAT)
LLEIDA

973266300

973241500

BELL-LLOC D’URGELL

636213070

CLÍNICA PERPETUO SOCORRO
LLEIDA

973266100

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
LLEIDA

973701600

FECSA (AVARIES)

900770077

GAS NATURAL (AVARIES)		

900750750

AQUALIA 			
AVARIES
ATENCIÓ AL CLIENT

900814082
900814081

CORREUS
BELL-LLOC D’URGELL
LLEIDA
MOLLERUSSA

973560706
973248720
973600285

ORGANISME DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
LLEIDA
MOLLERUSSA

973230401
973710132

TAXI

FUNERÀRIA		
MIQUEL BARGALLÓ

676978102

EMERGÈNCIES 		

112

ATENCIÓ CIUTADANA

012

MOSSOS D’ESQUADRA
LLEIDA
MOLLERUSSA

973225067
973701685

GUARDIA CIVIL
BALAGUER

973443775

SEPRONA		
PONTS

973460028

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA PLA D’URGELL
BELL-LLOC D’URGELL

973717244
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