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Enrere deixem moments bons i no tan bons d’un 2009 marcat per la 
crisi econòmica i de retruc, en alguns casos, existencial. Però la crisi 
és una oportunitat, segons diuen els savis orientals, o, si més no, un 
punt de reflexió sobre com ens ha anat en els diferents àmbits que 
ens converteixen en la persona que som.
Comença un nou any, sembla que tot torna a ser possible, renovem 
reptes, propòsits i il·lusions, i amb nova energia mirem el futur, 
somiant què ens espera, preguntant-nos amb què ens sorprendrà 
aquest cop la vida.
Durant aquesta introspecció, la roda del temps no s’atura i hores, 
dies i mesos avancen amb ritme fins a arribar a aquesta cita quadri-
mestral gràcies a la qual podem fer un repàs gràfic a les diferents 
qüestions públiques que ens han tingut ocupats aquests mesos.
Justament la crisi i les seves oportunitats ha estat el punt de debat 
de la nova edició de la Trobada de Dones Rurals celebrada al nostre 
municipi.
També hi ha hagut temps per a la solidaritat, amb les Jornades con-
tra la violència de gènere i amb una nova edició de l’escala en hi-fi 
de la Marató. I continuant amb els espectacles, cal fer una menció 
especial al grup de teatre local Som els que som, gràcies a l’esforç 
dels quals, després de vint anys, ens han fet tornar a somriure amb 
la representació d’Els Pastorets.
Somriures en els rostres van dibuixar també Ses Majestats durant la 
cavalcada pels carrers del poble. Ens contagiaren la seva màgia i ens 
recordaren que la il·lusió és el motor que mou el món.
Des d’aquestes pàgines us convidem a il·lusionar-vos de nou en cada 

acte del vostre dia a dia.

Equip de redacció
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DIES DE FESTA, DIES DE TRADICIÓ

Quan enfilem el darrer mes de l’any, l’esperit nadalenc impregna tots 
els racons del nostre municipi i la imaginació de molts bell-lloquins es 
fa palesa mitjançant l’engalanament de balcons i finestres. Fidels a la 
cita anual, cal fer una menció especial als veïns dels carrers Doctors 
Torrebadella, Major i Teuleria, que amb l’esperit participatiu que els 
caracteritza, uneixen esforços per oferir als seus convilatans, diferents 
representacions del pessebre.

Amb els primers ornaments arriben dies de festa, dies de tradició, dies 
d’estar en família però també dies per compartir amb el veïnat parti-
cipant en les diferents activitats que cada any organitzen les diferents 
associacions i l’Ajuntament.

És gràcies a aquestes activitats que de vegades ens retrobem amb 
persones que justament fa un any que no veiem, també és el moment 
de relacionar-nos de manera més distesa amb aquell veí o amic que 
durant la resta de mesos tan sols podem saludar perquè tots plegats 
estem submergits en una rutina d’horaris i obligacions de la qual és 
difícil escapar.

Per això, quan arriben les dates nadalenques arriben amb elles els dies 
de goig i gaudi, amb una extensa agenda de celebració, en la que no 
hi falten els tradicionals balls de diumenge, compartint calendari amb 
actes per als més menuts, els grans protagonistes d’aquestes festes.

Així, el tret de sortida d’aquest calendari festiu de Nadal a 
Reis, el va donar la coral Noves Veus amb el seu tradi-
cional concert de Nadal, que va tenir lloc el dia 20 de 
desembre, a l’església de Sant Miquel Arcàngel, i una 
hora més tard, l’orquestra De Gala va ser l’encarregada 
d’amenitzar el ball de diumenge.

En aquest terreny 
musical cal desta-
car que l’orquestra 
Banda Sonora, va 
posar música a la 
tarda del dia de 
Sant Esteve, men-
tre que Cafè Latino 
va inaugurar el nou 

any, oferint un variat repertori durant la revetlla de Cap d’Any que va 
tenir lloc a la Sala de la Cultural, on es va celebrar també l’últim sopar 
del 2009. 

Per la seva banda, el dia 1 de gener, a les sis de la tarda, es va celebrar 
l’arribada del nou any a la Llar dels Jubilats.

Destacar finalment, en aquest apartat més musical, que el dia 10 de 
gener va tenir lloc el ball de diumenge amb el Duo Coral, durant el qual 
es van sortejar obsequis entre els assistents. Cal recordar que al llarg 
de l’any, cada diumenge tenen lloc, a la Sala de la Cultural, sessions de 
ball de tarda.

Reprenent el programa cal citar també que, com ja és habitual, l’equip 
de govern va visitar els diferents avis de la residència local per tal de 
portar-los un present i felicitar-los les festes.

El diumenge dia 27 de desembre, van arribar dos dels 
moments més esperats d’aquests dies de celebració. Per 
una banda, l’escenificació del Pessebre Vivent a càrrec 
d’uns actors d’excepció, els menuts de l’Escola Bressol 

Los Vailets, que per 
segon any consecu-
tiu van demostrar 
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les seves qualitats artístiques com a figurants 
del Pessebre més jove de la comarca. 

L’altre moment culminant de la 
jornada i de les festes, va arribar de 
la mà del grup de teatre local, Som 
els que som, amb la seva magní-
fica representació dels Pastorets, 
obra emblemàtica a la localitat, on 
s’havia dut a terme durant molts 

anys i que el grup de teatre ha recu-
perat després de vint anys de silenci.

Hem deixat per acabar els actes relacionats 
amb els grans protagonistes de les festes de Nadal, 

els actes pensats per als petits de casa. La primera proposta va arribar 
el dia 23 de desembre i es poder gaudir d’ella fins al 7 de gener, estem 
parlant del Parc de Nadal, un espai on petits i joves poden gaudir 
intensament de les seves vacances. 

Les altres cites destacades i importants per als menuts i també per als 
més grans, van arribar el dia 2 de gener, amb la recollida de cartes a 
Ses Majestats els Reis d’Orient. Els encarregats de realitzar aquesta 
recollida van ser tres patges oficials, que van arribar a la Sala de la 
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Cultural per esbrinar també el comportament dels menuts durant l’any. 
Prèviament a la l’arribada dels missatgers reials, el grup d’animació 
infantil En Gil & Ratataplam, van oferir un entretingut espectacle.

El dia més emblemàtic i que més neguit comporta a petits, joves i 
grans, és sens dubte el dia que passen els reis, el dia 5 de gener. 

Abans que Ses Majestats arribin a la localitat, des de fa uns anys, i 
amb la intenció de fer més suportable l’espera, els bell-lloquins es 
reuneixen a la Sala de la Cultural on té un lloc un berenar popular 
amb espectacle infantil. Cal citar que aquest any, l’espectacle no es va 
poder celebrar a causa d’un problema d’última hora que van patir els 
components de Fan Fan Show quan es dirigien cap a la nostra locali-
tat. Cap animador va prendre mal. Així, el contratemps no va compor-
tar massa problemes, doncs els tres Reis Mags d’Orient van arribar ben 
puntuals a la cita amb els vailets de Bell-lloc. Quan encara no havien 
tocat les sis de la tarda, Ses Majestats feien acte de presència a la pla-
ça Lluís Companys, on van arribar sobre un cotxe. 

Un cop a la plaça, van pujar a les seves tres carretes per dirigir-se fins 
a l’Ajuntament des d’on van pronunciar els seus discursos i tot seguit 
van visitar les llars de petits i grans, per portar-los els regals que ha-
vien demanat. Aquest any, Bob Esponja, Bob el manetes i els Simpson, 
van ser els encarregats d’ajudar a la reialesa durant tota la nit. Durant 
el recorregut van omplir de llum, màgia i il·lusió, els diferents carrers 
del poble.@
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LA CASTANYADA

Una de les dues grans festes que ens ocupa en aquest número és la 
castanyada.

El dia abans de Tot Sants, són moltes les colles que es reuneixen per 
celebrar aquesta festa, que té en les castanyes i el moscatell els trets 
més característics.

Segons explica la tradició, aquest costum el van establir els campa-
ners, que, havent de treballar durant tota la nit que precedia el dia dels 
difunts, s’emportaven castanyes i vi dolç per passar la nit i recuperar 
forces. Amb el pas del temps, la resta de la població va agafar aquesta 
tradició i encara avui es conserva en molts indrets.

Així, per fer honor a la tradició, els més grans de l’Esplai la Costereta, 
que també formen part de la nova Associació de Joventut impulsada 
des de l’Ajuntament, han estat els encarregats de vendre castanyes 
torrades a la plaça de Catalunya. @

PARC DE NADAL 

Amb la intenció que petits i joves d’entre 3 i 13 anys puguin gaudir 
de les seves vacances nadalenques d’una manera activa i educativa, 
l’Ajuntament de Bell-lloc organitza, des de fa nou anys, el Parc de 
Nadal.

Un equip de monitors format per educadors locals ha estat el respon-
sable d’organitzar un programa d’activitats variat, que ha tingut les 
festes nadalenques com a eix vertebrador, i que s’ha desenvolupat del 
23 de desembre al 7 de gener.

Els assistents han pogut gaudir de projeccions de cinema i han deixat 
anar la seva imaginació mitjançant activitats manuals diverses com 
dibuixar, pintar i reciclar. També hi ha hagut temps per a la celebració 
de variades activitats esportives, aquestes darreres, realitzades sobre-
tot durant les tardes. Com ja és habitual, un dels dies del Parc, menuts, 
joves i monitors es van desplaçar fins a Lleida per participar de les 
diferents propostes que ofereix el Cucalocum.
Destacar també la visita sorpresa de la mascota del bar Futbolbar.info

El 9è Parc de Nadal va tancar les seves portes el dia 7 de gener amb 
un gran èxit de participació.@



· 8 ·

CoNeiXeMeNt PoPUlar

LLIBRE DE CUINA DE BELL-LLOC

L’Ajuntament de Bell-lloc, des de la Regidoria de la Dona i amb la 
col·laboració del Consell Municipal de les Dones, ha impulsat una nova 
proposta en la qual tenen cabuda tots els veïns i veïnes de la locali-
tat. Es tracta del desig de crear un receptari local amb la intenció de 
deixar constància per escrit dels nostres costums culinaris.

La col·laboració del veïnat és imprescindible per fer realitat aquest 
projecte, ja que el principal objectiu és preservar de l’oblit les receptes 
de les nostres padrines i padrins, aquells àpats que en degustar-los 
semblen tocats per un polsim màgic que no és altre que l’experiència, 
la tradició i el saber fer de les cuineres de sempre.

De moment la recollida de receptes porta un bon ritme, però tothom 
que hi vulgui col·laborar pot portar la seva proposta a les oficines de 

IMPROSHOW A LA CULTURAL

La Sala de la Cultural va acollir, el passat 19 de desembre, una obra 
de teatre ben diferent de  les que estem 
avesats a veure. 
Sota el títol Improshow, el grup de 
teatre jove del Pla d’Urgell va posar en 
escena una mena de joc dels disbarats. 
I és que l’obra no compta amb un guió 
fix; la seva única base és la improvisació 
a partir dels suggeriments del públic. 
Per tant, els actors han d’estar molt ben 
preparats i comptar amb nombrosos 
recursos per tal d’oferir el millor d’ells 
mateixos als espectadors. I en aquest 
cas ho van aconseguir, i van delectar el públic amb una posada en 
escena arriscada i sensacional.

l’Ajuntament 
o bé enviar per 
correu electrònic un full 
que us podeu 
descarregar i 
emplenar al web 
de l’Ajuntament. 
L’adreça per enviar 
la recepta de cuina és 
ajuntament@bell-lloc.cat. 

Junts podem fer realitat el Llibre de cuina de Bell-lloc.@

El grup de teatre jove del Pla d’Urgell sorgeix dels tallers que ha 
organitzat, per tercer any consecutiu, 
el Consell Comarcal i que formen part 
del programa d’activitats Dóna forma a 
la nit, adreçats a joves de la zona que 
cursen des de primer a quart d’ESO. 
El grup de teatre, que ha estat assajant 
a la Sala de la Cultural, està format per 
22 joves del Pla d’Urgell, 4 de les quals 
són veïnes del nostre municipi. 

Les actrius locals són Ariadna Bros, 
Maria Buria, Desirée Belmonte i Marta 

Fa. A totes quatre, i a la resta del grup, moltes felicitats per aquesta 
representació.@
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CONCERT DE NADAL

Com ja és tradició, la Coral Noves Veus de Bell-lloc va oferir, el dia 20 
de desembre, l’esperat concert de Nadal, obrint així l’agenda d’actes 
nadalencs a la nostra localitat.
En aquesta ocasió, a més, el concert de la coral local va inaugurar 
el 19è Cicle de Concerts de Nadal que cada any organitza el Consell 
Comarcal del Pla d’Urgell.
Com a integrant d’aquest cicle, la Coral Noves Veus va oferir un segon 
concert, que tingué lloc el dia de Reis a la Residència Torrent.
En les dues ocasions, el seu acurat repertori va fer vibrar tots els 
oients.. @

LA NOVA ASSOCIACIÓ DE JOVENTUT

Amb el desig d’esbrinar les motivacions i preocupacions de tots els 
sectors que integren la societat bell-lloquina i a la vega-
da oferir-los la possibilitat d’actuar, el 
passat 15 de desembre, l’Ajunta-
ment de Bell-lloc des de la Re-
gidoria de Joventut va convocar 
a tots els joves del municipi 
d’entre 15 i 33 anys d’edat.

La reunió tenia diferents objec-
tius: per una banda, informar sobre 
el desig de la participació ciutada-
na, iniciativa que ha pres forma en 
l’Associació de Joventut, integrada 

per una quarantena de joves de diferents 
edats; d’altra banda s’ha creat també el 
Consell Municipal de Joves. Ambdues 
entitats treballaran per donar veu i vot a 
tots el joves locals, i esdevindran òrgans 
consultius i de participació que intenta-
ran donar resposta a qüestions d’interès 
per a aquest sector de la població. 

Ja s’han realitzat diferents reunions de 
jovent en les quals s’han tractat temes 
diversos, entre els quals cal esmentar 

els referents a la propera Festa Major. L’ob-
jectiu és recollir les opinions més variades per tal de satisfer 

les diferents inquietuds.@
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Plaça de l’Esport, 1 
25230 Mollerussa (Lleida) 
tel. 973 60 11 00
www.prefabricatspujol.com

CORRELLENGUA 2009

Gràcies a la iniciativa d’un grup de joves locals i a la col·laboració de 
les diferents entitats i associacions del poble, un any més, la flama de 
la llengua s’ha mantingut viva a la nostra població amb la celebració 
de la novena edició del Correllengua.

El programa d’aquesta nova edició, que es va dur a terme el 24 d’octu-
bre, va comptar amb activitats per a totes les edats. 

La jornada es va inaugurar 
amb unes cucanyes espor-
tives a la plaça de Cata-
lunya, organitzades per 
l’AMPA de l’Escola Bressol 
Los Vailets. Tot seguit, 
l’Esplai va projectar una 
pel·lícula infantil en català, 
a la Sala de la Costereta. 
A la tarda, l’Associació de 
Dones Flor de Lis i l’Associació de Puntaires Santa Úrsula, en col-
laboració amb els joves de l’Esplai, van oferir diversos tallers a la Sala 

de la Cultural, on també va tenir lloc el primer Concurs de Dibuix. A 
continuació, l’AMPA del CEIP Ramon Farrerons va delectar els assis-
tents amb una xocolatada.

A dos quarts de deu del vespre es va llegir el manifest del Correllen-
gua, seguit del cant de la Coral Noves Veus. Durant l’acte també va te-

nir lloc el lliurament de premis 
del concurs de dibuix, els 
guanyadors van ser Josep 
Carné i Irina Maruenda 
Pedrós, en la categoria de 
petits, i Marta Bosch en la 
dels grans.

I per finalitzar la diada, res 
millor que una botifarrada 
popular amenitzada amb 
música catalana, ja que 

el Correllengua és això, una iniciativa popular per defensar la nostra 
llengua i cultura, una manera festiva i oberta de celebrar la nostra 
catalanitat.@
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EL MIP ESTRENA LOGO I BLOG

Amb l’arribada del curs 
escolar, es van inaugurar 
també les activitats de 
lleure educatiu que realit-
za l’Esplai La Costereta de 
Bell-lloc d’Urgell.

Tots els dissabtes al matí, 
des del 3 d’octubre, petits 

i joves de la nostra localitat es reuneixen a la Parroquial per gaudir 
amb les diferents activitats, sortides i jocs 
que organitzen aquest equip de monitors 
especialitzats.

Durant aquests primers mesos, els partici-
pants han pogut 
conèixer una 
mica més la 
nostra localitat, 
i han realitzat 
un mapa de 
gran format 
amb els carrers 
del poble i els 
renoms de les cases. A més 
de jocs i sortides, la tradi-
ció també ha tingut el seu 
espai, amb la celebració de 
la tradicional castanyada i la 
posterior venda de castanyes 
a la plaça de Catalunya per 
part del grup dels grans. I per 
les festes nadalenques, els nois i noies de l’Esplai La Costereta van 

realitzar un pessebre 
a la Sala de la Cultural 
i també van partici-
par a la missa del gall 
mitjançant la lectura de 
textos i la representació 
del naixement.

Cal destacar també que 
el dinamisme d’aquest 

grup els 
ha portat a estrenar blog, en el qual podreu assaben-
tar-vos de totes les activitats que es realitzen, veure les 
fotos, llegir els comentaris i explicacions i descobrir les 
diferents propostes que van sorgint al llarg de l’any. La 
seva adreça és www.mipbell-lloc.blogspot.com.

Si entreu a la seva pàgina podreu veure també el nou 
logo, ja que després d’escollir un nom distintiu, Esplai La 
Costereta, van decidir crear el logo que els representés, i 
començar amb força aquesta nova etapa. @
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EL PESSEBRE DELS VAILETS

Després de l’èxit obtingut en la primera edició del Pessebre 
Vivent de la Llar d’Infants Los Vailets, l’AMPA de l’escola 
bressol municipal va decidir dur a terme una segona edició, 
que va tenir lloc el diumenge dia 27 de desembre. 

Amb aquesta iniciativa, els més menuts del poble es van 
convertir en figurants del pessebre vivent més jove de la 

comarca.

El gran nombre d’espectadors 
que van visitar el pessebre van 
poder passejar entre boscos i 
paisatges celestials, aturar-se a 
l’establia i descendir a un infern 
ben entranyable, ple de petits 
actors que semblava que sempre 

s’havien dedicat a l’art de la repre-
sentació. @
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SOM ELS QUE SOM RECUPERA ELS PASTORETS

Una de les activitats més emblemàtiques d’aquestes festes nadalen-
ques va arribar el diumenge dia 27 de desembre a la tarda, de la mà 
del grup de teatre local Som els que som, amb la seva sensacional 
escenificació d’Els Pastorets Catalans de Lluís Millà.

Els Pastorets s’havien representat durant molts anys a la localitat amb 
gran èxit. Gràcies a l’esforç i la il·lusió del nou grup de teatre, des-
prés de vint anys les cortines de l’escenari de la Cultural van obrir-se 
per oferir al nombrós públic assistent les aventures d’en Borrego i el 
Carquinyoli, que van arrencar de nou rialles i van dibuixar somriures 

en els rostres, tal com havien fet anys enrere altres bell-lloquins i bell-
lloquines.

Entre els actors locals amateurs vam poder descobrir rostres coneguts 

i associats a aquesta representació i també molts de nous; en total 
més d’una trentena de veïns, representants de totes les edats. Uns i 
altres ens van deixar meravellats i van aconseguir fer-nos viatjar en el 
temps, i passar una estona d’allò més entretinguda.@
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ESFORÇ SOLIDARI

Fidels a la cita anual amb la solidaritat, l’Associació de Dones Flor de 
Lis va organitzar el ja tradicional escala en hi-fi en motiu de la Marató 
de TV3, dedicada 
en aquesta ocasió 
a recaptar fons 
per investigar 
sobre les malalties 
minoritàries.

Per tal d’aportar 
el nostre granet 
de sorra, l’Asso-
ciació de Dones 
va organitzar un 
espectacle solida-
ri. L’acte va tenir 
lloc el dia 12 de desembre i va comptar amb un gran èxit de públic i de 
participants. Sobre l’escenari, els veïns més atrevits van demostrar les 
seves habilitats artístiques. Llums, il·lusió i música d’avui i de sempre 
van fer vibrar els assistents amb un espectacle que va aconseguir 
recaptar 4.128 euros. 

En finalitzar l’escala en hi-fi, es va realitzar el sorteig de regals cedits 
per empreses locals, que també participen cada any en la iniciativa.

Volem destacar, 
també, que al llarg 
d’aquests mesos 
des de l’Associació 
de Dones s’han 
realitzat nombroses 
activitats, que se 
sumen a les que 
tenen lloc set-
manalment (ioga, 
pilates, pintura a 
l’oli, manualitats i 
labors). Entre les 

diferents propostes dels darrers mesos cal citar l’audició musical del 
dia 19 de novembre, en commemoració de Santa Cecília, patrona de 
la música. L’audició, a càrrec de la Sra. M. Àngels Molpeceres, duia per 
títol “La música al cinema”, i va tenir lloc a la Sala de la Costereta.
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VOLUNTARIS BELL-LLOQUINS A CAN JACQUES
Més d’una trentena de bell-lloquins, 23 dones i 9 homes, exerceixen 
com a voluntaris, des de fa anys, a la residència geriàtrica de Can 
Jacques de Mollerussa, amb els Germans de la Creu Blanca.

La seva tasca consisteix en cuinar i arreglar roba (planxar, cosir, 
recollir...) de manera totalment desinteressada, contribuint així, amb 
la seva solidaritat, al bon funcionament d’aquest centre que acull fins 
al dia d’avui una quarantena d’avis, però que té previst acollir-ne prop 
d’un centenar amb les obres d’ampliació, fet pel qual necessitaran 
també més voluntaris.
Com a mostra d’agraïment per aquesta tasca solidària, els Germans 
de la Creu Blanca, organitzen cada any una sortida cultural. Així, el 
passat mes de novembre, els voluntaris de Bell-lloc juntament amb els 

També, el mateix 
mes, el dia 21, es 
va realitzar una 
sortida cultural a 
Lleida per visitar 
el Campament 
de la Canadiense 
del Museu de 
l’Aigua, el Museu 

de Lleida i el Castell dels 
Templers de Gardeny; les 

tres van ser visites guiades.

I pels volts de les festes nadalenques, 
concretament el dia 3 de desembre, va 
tenir lloc, al menjador del CEIP Ramon Far-
rerons, la demostració de cuina de Nadal 
amb fruites, a càrrec de Decofruit. A l’acte 
hi van assistir més d’una quarantena de 
persones.

Cal destacar també la participació activa d’aquesta entitat en la 
posada en escena d’Els Pastorets.@

d’altres localitats del Pla d’Urgell, van visitar la localitat de Cardona, 
les seves mines, el centre històric, el castell i la col·legiata de Sant 
Vicenç, compartint una jornada festiva d’allò més agradable.@
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BELL-LLOC, SEU ESTATAL DEL CAMPIONAT DE MUIXING

Durant el cap de setmana del 28 i 29 de novembre la localitat de 
Bell-lloc es va convertir en la seu estatal del Muixing.

Després d’un primer contacte de l’organització de la prova amb 
l’Ajuntament de Bell-lloc, van 
decidir celebrar-hi, 
l’any 2008, el Campi-
onat de Catalunya de 
Muixing. Els bons resul-
tats obtinguts, gràcies a 
les característiques del 
terme i a l’organització i 
a l’esforç dels voluntaris 
locals, es van traduir en 
una plena satisfacció dels 
competidors i també dels organitzadors 
oficials de l’esdeveniment, i és per això 
que aquest 2009 la localitat de Bell-lloc 
s’ha guanyat un renom a nivell nacional 
acollint el Campionat d’Espanya de trineus 
amb gossos sobre terra. 

Així, per segon any consecutiu, la Pineda de Bell-lloc es va convertir 
en centre neuràlgic del Campionat d’Espanya de Muixing, Gran Premi 
Affinity Advance i en punt d’acollida per a més d’un centenar de 
participants arribats des de diferents punts de la geografia estatal, 
per la qual cosa es va habilitar una zona d’acampada amb tots els 
serveis.

Els competidors de les diferents modalitats: trineus amb 8 gossos, 
trineus amb 6 i 4 gossos, bikejoring i canicros, van haver de superar 

un recorregut de 7,3 quilòmetres, molt 
ràpid i sense desnivells destacats.
Navarra, Aragó i la Comunitat Valenciana 
van ser les grans triomfadores del Campi-
onat.

La competició ha estat de nou un èxit en 
tots els sentits, però cal fer una menció 
especial a l’organització i a l’esforç de les 
persones que de manera desinteressada 
han fet possible aquest esdeveniment..@
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ASSEMBLEA DEL CAB

El passat 13 de desembre el Club Alpí Bell-lloc va celebrar la seva 
assemblea anual seguida d’un dinar amb els diferents socis.

Durant la trobada es va realitzar una revisió de les activitats que 
s’han dut a terme durant l’última temporada, com per exemple la ruta 
d’hivern als estanys de la Pera, la caminada pel terme en el marc de la 
3a Festa de l’Esport, la sortida en BTT pel Segrià, la ruta en BTT des de 
Bell-lloc fins a l’Aneto, la ruta d’estiu amb la pujada al pic Valliberna o 
la sortida conjunta Bell-lloc-Linyola en BTT pel Pla d’Urgell, activitat 
aquesta darrera que es va dur a terme el passat mes de novembre. 
     
A més del memoràndum de les activitats, durant l’assemblea es van 
traçar els objectius per a aquest sisè any que inaugurem com a asso-
ciació.

Així, la primera proposta per a aquest 2010 ha estat la ruta d’hivern, 
una sortida a Tavascan des d’on s’ha pujat al pic Montarenyo i turó 
des Plaus de Boldís i el pic Campirme (2.633m), amb raquetes de neu 
o esquís de muntanya. La sortida va tenir lloc durant els dies 6 i 7 de 
febrer. @
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IV TROBADA DE DONES RURALS DEL PLA D’URGELL

Sota el lema “Crisi econòmica, oportunitats i amenaces de les dones 
del món rural”, es va celebrar, el passat 14 de novembre a Bell-lloc, la 
quarta Trobada de Dones Rurals del Pla d’Urgell.

La jornada, que per l’organització i trajectòria, ja s’ha convertit en un 
referent arreu de Catalunya, va comptar amb prop de tres-centes par-
ticipants que es van donar cita al pavelló poliesportiu local per deba-
tre temes tan actuals com la transformació de la societat en moments 
de recessió econòmica com el que estem vivint, i també l’afectació i 
oportunitats en l’entorn de l’activitat femenina.

La trobada es va inaugurar a dos quarts de deu del matí amb els 
parlaments de les 
autoritats locals, i va 
comptar amb cinc con-
ferències sobre “El pa-
per de l’administració 
pública en el foment 
de l’emprenedoria fe-
menina en el món ru-
ral”, a càrrec de la Sra. 

Montserrat Candini i Puig, senadora a Madrid per CIU; “Els avantat-
ges i inconvenients d’ésser empresària en el món rural”, amb la Sra. 
Maria Rovira, empresària agrària i membre de la Comissió Permanent 
Nacional de la Unió de Pagesos; “Lideratge femení”, per part de la Sra. 
Sara Sampedro, presidenta de la FUNDE; “Com una administració local 
petita crea oportunitats per a les dones en el moment de crisi actual”, 
impartida per la Sra. Montserrat Roura, alcaldessa de Riudellots de 
la Selva; i finalment, “Afectació de la crisi econòmica al món rural”, a 
càrrec del Sr. Ramon Morell, economista i professor de la Universitat 
de Lleida.

La jornada, moderada per Santi Roig, coordinador de Ràdio i Televi-
sió del Grup Segre, va 
finalitzar amb la taula 
rodona “Experiències de 
dones empresàries en 
l’àmbit rural lleidatà”, 
en la qual van interve-
nir, aportant el seu tes-
timoni dues empresàri-
es locals, la Sra. Marta 
Amorós, propietària de 
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RECONEIXEMENT A LA SRA. MANUELA

La Sra. Manuela Cifuentes, va estar treballant a l’Ajuntament de 
Bell-lloc durant més de vint anys i finalment, el passat any 2009 es va 
jubilar.

Com a reconeixement per la seva tasca, el passat 22 de desembre 
el consistori li va lliurar una placa commemorativa en el marc del 
tradicional pica-pica de Nadal que celebren els diferents treballadors 
de l’ens local.

Des d’aquestes pàgines també volem felicitar-la per tots aquest anys 
de dedicació. @

Torb SCP, i la Sra. Pilar Palau, propietària de Creació 
Estudi Disseny i copropietària de iuvents.com, així 
com dues empresàries de la comarca, la Sra. Judith 
Gené, gerent del gimnàs Espai Esport, i 
la Sra. Cecília Castellví, propietària 
de quatre cases de turisme rural.
Per clausurar l’acte, es va 
celebrar un dinar a la Sala de 
la Cultural.

Amb aquesta actuació, de nou 
l’Ajuntament de Bell-lloc ha 
volgut posar de manifest l’afecta-
ció directa que la crisi causa sobre les 
dones, tot i que les dades de l’atur indiquin que han 

guanyat llocs de treball per la pèrdua d’aquest per part 
dels homes. Cal recordar que en ple segle XXI les dones 
continuen tenint, majoritàriament, els llocs de treball 

més precaris i menys remunerats, conse-
qüència directa de la discriminació sa-

larial per raó de gènere. Un entrebanc 
al qual cal sumar la difícil conciliació 
entre vida laboral i familiar, fet que 
obliga moltes dones a buscar feines 
de mitja jornada.

És per aquests problemes, entre altres, 
que des de fa quatre anys l’Ajuntament de 

Bell-lloc organitza aquesta trobada, que esde-
vé plataforma d’intercanvi i reivindicació d’igualtat. @
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NOU CICLE DE XERRADES SOBRE LA RECOLLIDA 
SELECTIVA

L’any 2009 es va iniciar la recollida i reciclatge de la matèria 
orgànica als diferents municipis que integren la comarca del 
Pla d’Urgell, la qual cosa significa un pas més endavant 
en relació amb la gestió de residus domiciliaris i 
una ampliació de la ja instaurada recollida 
selectiva de plàstics, vidre, paper i cartró,  
iniciada fa uns anys enrere.

Gràcies a la col·laboració i par-
ticipació de tots els veïns, els 
resultats de separació de 
residus, a la comarca, és 
de gairebé el 60%. Per 
això, amb la intenció 
de seguir millorant 
i de situar el Pla 
d’Urgell com a 
comarca capda-

vantera en termes de reciclatge, el Consell Comarcal va 
iniciar, el passat mes d’octubre, una nova campanya, Su-

ma’t a la recollida selectiva, amb noves activitats, tallers 
a les escoles i xerrades informatives per als vilatans de tots 

els municipis del Pla.

El dia 22 d’octubre va ser el torn de la localitat de Bell-lloc, amb 
una reunió que va tenir lloc a la sala de la Societat Cultural Recre-

ativa, durant la qual es va destacar la importància del reciclatge en 
contenidors soterrats i es va recordar l’habilitació del punt informatiu 
al carrer per a les persones que no van poder assistir a la reunió.

En finalitzar la xerrada, els assistents que van presentar el cupó que 
acompanyava la carta informativa van ser obsequiats amb una ampo-
lla de vidre reutilitzable.@
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JORNADES CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Coincidint amb el Dia Interna-
cional de la Dona, la Regidoria 
de la Dona, en col·laboració 
amb el Consell Municipal de 
la Dona, van organitzar unes 
jornades contra la violència de 
gènere.

El programa d’actes, que es 
va dur a terme al llarg de tres 
dies, es va iniciar amb la lectu-
ra del manifest des del balcó de 
l’edifici de la costereta, a la plaça de Catalunya, el dia 25 de novembre.

El dia 26, al vespre, a la Sala de la Cultural,va tenir lloc una taula ro-
dona en la qual es va debatre sobre el tema “Violència de gènere: pros 

i contres de viure en un municipi”. 
La Sra. M. Antònia Roca, presiden-
ta de la sectorial d’igualtat i drets 
civils de Lleida, va actuar com a 
moderadora d’un col·loqui en el 
qual van intervenir l’I. Sra. Pilar 
Pifarré, diputada del Parlament de 
Catalunya per CIU, i la Sra. Rosa 
Garriga, presidenta Fundació AGI.

El diumenge, a les nou del vespre, 
el grup de teatre de l’IES La Serra 

va representar, a la Cultural, l’obra La vida amb ulls d’Eva.

Així, durant tres dies, la localitat de Bell-lloc va aportar el seu gra de 
sorra, informant i lluitant per la igualtat. @

APROVAT EL PROJECTE D’EIXAMPLAMENT 
DEL PONT DE LA VIA  

En el darrer ple de la Diputació de Lleida es va aprovar el projecte 
constructiu de la millora i eixamplament del pont de la via del tren 
a Bell-lloc d’Urgell. L’obra també suposa la construcció de vials a la 
carretera LV-3311, que és la que passa per damunt de la via i uneix 
Bell-lloc amb Bellvís. Fa més d’un any ja es va fer una inclusió en pres-
supostos d’aquesta obra llargament reivindicada per Bell-lloc.

Quan es va fer la primera aprovació, a final de 2008, ja es va recordar 
la necessitat de l’obra pel gran volum de trànsit, tant rodat com a peu, 
que passa per aquest pont. Aquesta carretera uneix el nucli urbà amb 
l’enllaç a l’autovia A-2 i el nou polígon industrial. També ha de ser pas 
de la futura circumval·lació fins al camí de Torregrossa.@
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CURSOS FORMATIUS

Seguint la línia d’actuació traçada des de fa uns anys per l’Ajuntament 
de Bell-lloc i vinculada directament amb l’oferta de formació contínua, 
aquests darrers mesos s’han dut a terme diferents cursos per a tot el 
veïnat.
Entre aquests cal destacar el curs d’inici-
ació al català de nivell II per a immigrants 
empadronats a Bell-lloc d’Urgell, impulsat 
des de la regidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment i el Consorci per a la Normalització 
Lingüística de la Generalitat de Catalu-
nya.
Cal citar també l’èxit dels dos cursos d’in-
formàtica. La gran demanda de formació 
en noves tecnologies ha fet que es programin alguns cursos més, de 
moment se n’han previst un total de cinc per aquest nou any.

EL PROGRAMA LEADER AL PLA D’URGELL

El passat 30 de desembre es va publicar 
l’ordre d’ajuts del programa LEADER 
corresponent a l’any 2010. D’aquest 
s’extreu que a les comarques del Pla 
d’Urgell i de l’Urgell s’ha establert un 
pressupost en forma d’ajuts directes a 
fons perdut d’1.261.900E.

Així, els ajuts destinats a microem-
preses de qualsevol sector i a pimes 
agroindustrials oscil·len entre el 15% i 
el 35% de la inversió elegible, amb un 
màxim de 200.000E per beneficiari.

I com a propera gran novetat dins l’àrea de desenvolupament local, 
cal destacar que s’oferiran 17 tallers formatius: uns monogràfics de 
dues hores de durada cadascun i que tractaran sobre temes de total 

actualitat i utilitat com el Facebook, els 
blogs, Youtube,..  La informació es farà 
pública a través del web de l’Ajuntament.
Caldrà estar atents doncs les places són 
limitades.

Aquests tallers, i els diferents cursos que 
s’organitzin a partir d’ara, ja es duran a 
terme a la sala multifuncional situada 
damunt de la Cultural, que estrenarà 

ascensor en breu i que s’inaugurarà oficialment al mes d’abril.@

Per tal de donar més informació sobre 
aquest tema a totes les empreses locals, 
l’Ajuntament va organitzar una reunió 
informativa el passat divendres 22 de 
gener de 2010 a les 9 de la nit a la sala 
de plens de l’Ajuntament. 

La ponència va ser a càrrec del Sr. Joan 
Torrent, tècnic del Consell Comarcal 
del Pla d’Urgell, encarregat d’exposar 
la situació real d’ajuts directes de què 
poden disposar les empreses del munici-
pi, així com d’aclarir els diferents dubtes 
i preguntes que se’n deriven.@
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PUNT INFORMATIU SOBRE LA TDT 

Els passats dies 30 de de-
sembre i 13 de gener un punt 
informatiu mòbil del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç 
va visitar el nostre municipi 
per tal d’aclarir els diferents 
dubtes que els veïns de Bell-
lloc poguessin tenir respecte 
de la implantació definitiva 
de la TDT (Televisió Terrestre 
Digital).

La unitat mòbil es va instal·lar 
a la plaça de Catalunya. El primer dia durant 
l’horari habitual del mercat setmanal i el 
segon, de 16.00 a 19.00 hores.

El personal tècnic especialitzat del departa-
ment es va desplaçar fins a la nostra localitat 
amb un bus  habilitat com a oficina, en la qual 
es van fer demostracions sobre el funcionament de la TDT, a més 
d’explicar de manera entenedora com cal adaptar-nos a l’apagada de 
la televisió analògica i a la implantació de la televisió digital.
Més d’una cinquantena de persones van utilitzar aquest servei infor-
matiu.

Cal destacar també que tot i que l’apagada analògica al Pla d’Urgell 
estava prevista per al passat dia 12 de gener, al tancament d’aquesta 
publicació les diferents poblacions de la comarca, entre aquestes la 
nostra, que reben el senyal des d’Alpicat i Cubells, encara podien con-
nectar-se i veure la televisió de manera tradicional.

La data de l’apagada està per confirmar, però es preveu que tingui 
lloc en el marc d’aquesta segona fase iniciada el citat dimarts dia 
12 de gener.@
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La M. Àngels Berengué ha dedicat tota la seva vida a la música, la seva gran passió. 
Una passió que unida al desig de compartir l’han portat a crear una escola de música a la localitat. 

No hi ha millors paraules que les d’una especialista com ella, per explicar-vos els valors afegits d’aquest art, 
és per això que us adjuntem a continuació el text que ens ha fet arribar sobre “La música, eina per a la formació integral”. 

Aquesta secció ha estat pensada per a la gent de Bell-lloc, a qui li agradi escriure i estigui interessada a publicar les seves creacions, 
tot col·laborant en aquesta revista d’àmbit local oberta a tothom. 
Podeu enviar els vostres escrits a l’adreça electrònica delpoble@bell-lloc.cat o fer-los arribar personalment a les oficines de l’Ajuntament. 

LA  MÚSICA, EINA PER A LA FORMACIÓ INTEGRAL

Bona part dels alumnes matriculats als centres d´educació infantil, pri-
mària i secundària amplien la seva formació fora de les aules, bolcant-
se en les activitats extraescolars. El seu pes no és insignificant.

Reforçar coneixements, desenvolupar els valors i fomentar la creativi-
tat són alguns dels objectius d´aquestes activitats. Uns objectius que 
es compleixen en l´aprenentatge de la música. Les aportacions en la 
formació integral de la persona són múltiples. 

Gràcies a la música, es desenvolupen qualitats com la capacitat 
d´escoltar,la concentració, l´expressió corporal i la disciplina. 

Estimula la memòria, la sensibilitat i la imaginació. l´oïda es benefi-
cia de l´educació musical, ja que el nen aguditza i afina més, fet que 
afavoreix la coordinació.

A més ajuda a comprendre les matemàtiques, ja que el procés que 
realitza el cervell per entendre les notes musicals és semblant al dut a 
terme per les operacions matemàtiques.

La música és un aprenentatge lúdic que aporta beneficis dels 
primers anys
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Aprendre i viure la música ja aporta benefi-
cis des de ben petits. De fet, estimula l´etapa 
d´alfabetització del nen,segons indiquen els 
experts. Mitjançant les cançons infantils, en què 
les síl.labes rimen, es repeteixen i s´acompanyen 
de gestos, el nen millora la seua forma de parlar i 
d´entendre el significat de cada paraula.
Els coneixements generals previs són claus per triar 
l´instrument. Abans d´iniciar un nen en un instru-
ment, és important que adquireixi  uns coneixements 
musicals generals per tal de disposar d´unes eines 
bàsiques. Després haurà de ser ell el qui decideixi el 
moment o l´instrument que desitja aprendre a tocar.

A tall de referència,l´edat idònia perquè un nen 
s´inicii en aquests coneixements musicals ronda 
els 3 o 4 anys, assenyalen els especialistes.

És molt important conèixer les possibilitats de 
l´instrument escollit,adquirir una tècnica bàsica i acon-
seguir una interpretació viva i expressiva. Ser conscient 
de la importància del treball individual i de la necessitat 
d´escoltar-se i  de ser crític amb un mateix.

Un dels espais per endinsar-se en aquest camp són els 
centres d´estudis musicals, dotats d´una oferta flexible 
que els permet impartir programes de diverses intensi-
tats, gustos i per a totes les edats.

Voldria deixar clar els beneficis que aporta aquest art, 
la música, per a la formació d´una persona. 
Deixeu-me donar-vos un consell:
Tasteu la música i apreneu-ne!!!!!! 

M. Àngels Berengué@
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ARA TOCA... L’OFICI DE GUARDAAGULLES 

El senyor Juan Arenas Milla i la 
seva esposa, Candida Carrillo, 
van arribar a Bell-lloc el 19 de 
març de l’any 1953.
Venien de la província de Jaén, 
concretament de la localitat de 
Fuensanta de Martos, per buscar 
feina, i en qüestió d’un mes i 
mig la van trobar. El dia 1 de 
maig, el senyor Juan entrava a 
treballar a la Renfe, empresa on 
va estar durant més de 30 anys, 
fins a jubilar-se. 
A la localitat de Bell-lloc van 
formar la seva família. Van tenir tres fills, la Montse, el Juan i el Car-
los; aquest darrer ha pres el relleu del seu pare i també treballa a la 
Renfe, a l’estació de Bell-lloc.
Tot degustant un cafè i unes pastes que amablement ens ha elaborat 
la Sra. Candida, repassem la història del Sr. Juan, i a través de la seva 
trajectòria vital podem descobrir, a la vegada, la història de la Renfe.
El nostre protagonista va entrar a treballar com a guardaagulles, un 
ofici avui gairebé extingit a causa de la mecanització i tecnificació 
de la societat. En aquells temps a l’estació de Bell-lloc hi treballaven 
entre 12 i 14 persones, dividides en tres torns de 8 hores; avui en dia, 
amb un sol treballador es poden realitzar totes les tasques.
L’ofici de guardaagulles consistia a moure les vies, mitjançant les 
agulles que podem veure a la fotografia,  i donar entrada als trens; el 
senyor Juan també realitzava maniobres i empalmava diferents trens. 
Era una feina dura i calia estar alerta, ja que durant els anys seixanta i 
fins a final dels setanta hi havia molt moviment a l’estació de Bell-
lloc, perquè gairebé tot el transport de mercaderies es realitzava en 
ferrocarril. Així, en aquells anys al nostre municipi hi havia quatre vies, 
una de les quals deixava el tren al moll de descàrrega. Es transportava 

tot tipus de materials: cereals, 
farratges, el lli de la fàbrica, 
adob d’una empresa de Bellvís... 
També hi havia una altra zona 
de descàrrega al silo. 
Passaven trens nit i dia, gairebé 
una vintena entre mercaderies i 
passatgers, cadascun amb el seu 
nom: el Ter, el Talgo, l’expresso, 
el platillo (tren de la Pobla a 
Barcelona).
Amb tant moviment hi havia 
cinc passos a nivell, un davall 
del pont de Bellvís, un altre a la 

plaça de la Creu del Terme, un al carrer d’Alfons XIII i els que encara 
es conserven avui. Tres dels passos eren per a vehicles i dos exclusiva-
ment de vianants. 
Al llarg dels seus anys de treball va poder veure com els trens deixaven 
d’utilitzar carbó per passar al gas-oil, i finalment, als anys vuitanta, va 
tenir lloc l’electrificació de la línia, que va durar tres anys.
La feina de jornada intensiva com a guardaagulles li permetia fer una 
segona jornada al camp, tasca que coneixia, ja que la seva família, a 
Jaén, es dedicava a l’agricultura, i així, treballant molt, entre els seus 
dos sous i el de la seva senyora van poder tirar endavant una família i 
comprar la casa on viuen.
Després de repassar la seva vida, el senyor Juan es mostra content 
tot i haver treballat molt, i en una feina molt dura. I ens explica que 
s’hi ha trobat bé a Bell-lloc, la seva localitat d’acollida i la que ha vist 
créixer els seus fills, però sempre té en el record la seva estimada terra 
natal.

Juan, moltes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres i 
moltes felicitats per aquesta trajectòria vital.@
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iNforMaCió

TELÈFONS D’INTERÈS

AJUNTAMENT DE BELL-LLOC
 Oficines 973 560100
 Fax 973 560562
 Dispensari mèdic 973 717200
 Veu pública 973 717010
 Escoles  973 560611
 Escoles (parvulari) 973 717186
 Llar d’infants (Los Vailets) 973 560895
 Pavelló poliesportiu 607 320409  
 Cultural (SCR) 973 717090
 Piscines 662 340775
 Allotjament 662 196329
TAXI  636 213070
CONSELL COMARCAL PLA D’URGELL
 Mollerussa 973 711313
EMERGÈNCIES  112 
ATENCIÓ CIUTADANA  012 
MOSSOS D’ESQUADRA  088
 Lleida 973 700050
 Mollerussa 973 701685
POLICIA Lleida 091
POLICIA MUNICIPAL Lleida 092
 Mollerussa 973 602000
GUÀRDIA CIVIL Balaguer 973 445353
BOMBERS  085
 Lleida 973 706080
 Mollerussa 973 601080
CREU ROJA Mollerussa 973 602525
ICS (CAP) Mollerussa 973 711164
CORREUS Bell-lloc 973 560706

Plaça Major, núm. 8 · 25220 Bell-lloc (Lleida)
ajuntament@bell-lloc.cat

AGRUPACIÓ SARDANISTA
 Enric Cerqueda 973 717 088

AMPA  LOS VAILETS
 Roger Bosch 606 301 538

AMPA  CEIP Ramon Farrerons
 Ferran Felip 660 509 988

CLUB DE JOVENT
 Marc Cuenca 677 698 210

MOVIMENT INFANTIL PARROQUIAL
 Josep Anton Lapena 629 312 614
 
LLAR DEL JUBILAT
 Ceferí Llanes 973 560 389

CLUB DE BÀSQUET
 Carles Folguera 637 520 205

CLUB PATÍ BELL-LLOC
 Salustiano Arenas 679 343 535

SOCIETAT DE CAÇADORS
 Francisco Ezquerra 677 443 948

CORAL NOVES VEUS
 Aurora Granell 973 560 632

ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER
 Paqui Arenas 973 560 484     
 Rosa Altisent 973 560 266

ASSOCIACIÓ DE DONES FLOR DE LIS
 Antonieta Vilagrasa 627 441 027

CLUB DE BITLLES
 Francesc Rabés 973 560 260

PENYA DEL BARÇA NICOLAU CASAUS
 Francisco Carbonell 973 560 416

AGRUPACIÓ FRUCTICULTORS EL SITJAR
 Ferran Seyós 630 701 303

ASSOCIACIÓ PUNTAIRES SANTA ÚRSULA
 Teresa Solsona 973 560 661

CLUB ESPORTIU BELL-LLOC
 Montse Urbano 687 567 893

CLUB ALPÍ BELL-LLOC
 Miquel Àngel Jovells 660 080 805

CLUB DE FUTBOL BELL-LLOC
 Jordi Altisent 699 94 99 62

Ramon Cònsola
rconsola@bell-lloc.cat
Urbanisme, Economia, Indústria, 
Medi Ambient i Obres i Serveis .

Miquel Campàs i Pla
mcampas@bell-lloc.cat
Festes, Tresoreria i Obres i Serveis .

Motserrat Segura i Basela
msegura@bell-lloc.cat
Benestar Social i Regidoria de la 
Dona.

Rosa M. Buira i Castell
rbuira@bell-lloc.cat
Cultura, Ensenyament, 
Noves Tecnologies i representant 
al Consell Escolar.

Francesc X. Regalado i Sànchez
xregalado@bell-lloc.cat
Esports.

Brigit Jubillar i Jové
bjubillar@bell-lloc.cat
Joventut.

Ramon Cadens
rcadens@bell-lloc.cat
Agricultura, Ramaderia i Sanitat.
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