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EDITORIAL I ÍNDEX

Les pluges del mes de maig han potenciat els colors dels nostres
camps de primavera. El sol cada dia ens regala unes hores més de
llum. Sembla que una energia renovadora envaeix la natura i, a la
vegada, les persones que l’ocupem. Arriba una nova estació, i aquí i
allà podem copsar instants d’alegria.
Però durant els mesos d’hivern també hem tingut molt bones estones, i per recordar-les les hem recollit en aquestes pàgines, que,
pas a pas, intenten deixar constància dels moments positius que, tot
sovint, viu la nostra localitat.
Ja al mes de febrer el carnaval omplia de disbauxa els carrers del
poble i la tradició feia acte de presència amb la festa de la matança
del porc. La cultura va ser la protagonista al llarg d’un mes, amb
les jornades culturals, que van ﬁnalitzar amb l’obra Especialitat en
homes, a càrrec de l’acabat de constituir grup de teatre local Som
els que som.
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FESTES I TRADICIONS

FESTA GROSSA
El primer cap de setmana de
maig, a Bell-lloc, és festa grossa.
Aquest any, la gran novetat de la
celebració va ser protagonitzada
per artistes locals, que, amb la
representació del musical Mammaa
Mía, van donar el tret de sortida a
la Festa Major. L’obra, organitzada
per l’Associació Juvenil Bell-lloquins i l’Ajuntament de Bell-lloc,
va ser dirigida per Àlex García,
responsable també de les diferents coreograﬁes, en les quals
van participar més d’una vintena
de ballarins amateurs, entre ells
els mateixos actors, que van fer
vibrar el públic assistent.
Els menuts de casa van ser els teloners de l’espectacle amb el seu
entranyable Musical Disney.
Un cop ﬁnalitzada la representació, la festa va continuar a la carpa del
jovent amb els grups One Way i Contraband.
El plat fort del dissabte va arribar amb el setè tast de cassoles, que
va reunir prop de 350 participants a la zona de la carpa. Després de
degustar l’àpat tradicional i gaudir de la sobretaula, el grup de show
brasiler Brasil Mulato va posar la nota de ritme i color.
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Prèviament, durant el matí van tenir lloc la XII Tirada Intermunicipal
de Bitlles, en la qual van participar els clubs d’Alcoletge, els Alamús,
Vallverd d’Urgell, Mollerussa, Bellvís i els adults locals, juntament amb
el grup escolar.
També al llarg del matí es va celebrar la cursa popular per categories
organitzada per l’AMPA.
A la tarda es van jugar dos partits de bàsquet, de la categoria sènior
territorial femení i masculí.
L’orquestra La Chatta va ser l’encarregada de musicar el ball de tarda i
el concert i ball de nit, amb un repertori variat.
Per ﬁnalitzar la jornada, a partir de la una de la nit, la carpa va acollir
la nit del jovent, inaugurada amb una batukada a càrrec de Sambé do
Timbalé, seguida del concert de Traﬁc i amb Dj Rico ﬁns ben entrada la
matinada.
Els esports, concretament l’hoquei, van encetar la jornada dominical,
durant la qual també van fer acte de presència la cultura i les tradicions.

·5·

FESTES I TRADICIONS

L’eucaristia de les 11 va comptar amb l’acompanyament de la cobla
orquestra Amoga, que en
acabar va posar música a
les sardanes de la plaça de
Catalunya.
Després de la ballada, a
l’ediﬁci de la Costereta, va
tenir lloc el lliurament de
premis del 10è Concurs de
Fotograﬁa, organitzat per
l’Associació de Dones. Totes
les imatges presentades a
concurs es van poder veure
exposades durant la Festa
Major, en aquest ediﬁci, que
acollia també, a la biblioteca, els diferents dibuixos
realitzats pels menuts locals
durant l’Hora del Conte.
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La guanyadora del concurs fotogràﬁc d’enguany va ser Anna Folguera Arnau, mentre que el
segon i tercer premi van
recaure en Mercè Arnau
Olivé i Pepita Bonjorn Eras,
respectivament.
A la tarda, l’equip de futbol
local es va enfrontar a la
UE Lleida B, amb victòria
local i unes hores més
tard, l’orquestra Amoga
va sentenciar la festa amb
un concert de tarda i una
animada sessió llarga de
ball. @

Pol. Camí dels Frares, C.H, parc. 56 -25190- Lleida, T. 973 21 12 00 · F. 973 21 05 55

FESTES I TRADICIONS

COLORS DE FESTA: EL CARNESTOLTES
La grisor de l’hivern a les terres de Lleida és trencada, el mes de febrer, per una de les festes
es
més acolorides de l’any: el carnestoltes.
Així, tal com mana la tradició, abans
d’entrar a la quaresma arriba la festa
dels excessos i la disbauxa.
El carnestoltes 2010 es va celebrar el
dia 20 de febrer a la nostra localitat
amb tot un seguit d’actes organitzats per
l’Ajuntament, l’Associació de Dones Flor dee
Lis i l’AMPA del CEIP Ramon Farrerons.
Va obrir la festa una cercavila amenitzada pell grup
Tot Circ, en la qual van participar vilatans a peu i en
carrossa. Com ja es va fer en passades edicions, diverses
agrupacions del poble van decorar amb molta imaginació unes carretes amb motius de “Disney”, “l’espai”, “els
terroríﬁcs” i “aneguets” i petits i grans van unir-se a la
cercavila, sobre rodes!

En acabar, protagonistes i públic assistent van assaborir, gràcies
als pares de l’AMPA, un bon vas de xocolata desfeta, que va
ajudar a recuperar les forces per continuar amb el sarau.
Durant la tarda va tenir lloc també el concurs i degustació de truites i pastissos, que, com ja és habitual en
aquesta festa, va comptar amb creacions d’allò més
delicioses i imaginatives.
El bon humor i les ganes de festa van protagonitzar una jornada que va ﬁnalitzar amb
un sopar popular seguit d’un gran ball de
disfresses amenitzat pel grup De Nit, a la
sala de la Cultural.@

Tot seguit va tenir lloc la tradicional i esbojarrada cursa de llits,
its,
amb 4 participants (“Ferrari”, “Avatar”, “Rally-97” i “Coche Fantástiantásti
co”), que van haver de superar tota mena de proves i entrebancs.
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LA FESTA DE LA MATANÇA DEL PORC
Des de fa sis anys, la localitat de Bell-lloc ha recuperat una de les
tradicions més populars a les terres de pagès: la festa de la matança
del porc.
Antigament a moltes de les cases de la localitat tenia lloc la matança d’un porc que subministrava aliments per a bona part de l’any; la
jornada es vivia com una festa, ja que la feina començava a primera
hora del matí i hi participaven des dels més petits ﬁns als més grans
de la casa.
Per tal que aquesta tradició no caigui en l’oblit i els menuts del poble
la puguin viure en directe, des de fa uns anys, l’Ajuntament de Belllloc, en col·laboració amb alguns veïns, experts en l’art de transformar
i elaborar embotits, han recuperat la celebració.
De nou, la sala de la Cultural va ser el punt de trobada. Ja de bon matí
va tenir lloc el mandongo, i s’elaboraren els embotits artesanalment
amb una màquina d’embotir de més de cent anys.
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Els més matiners, a més de gaudir del procés d’elaboració, van poder
degustar el característic esmorzar a base de mongetes i xulles.
Les diferents llonganisses i botifarres elaborades al matí van ser el plat
fort del sopar, que va tenir lloc també a la Cultural i que va ﬁnalitzar
amb una sessió de ball amb el grup Casino. Es tancà així una jornada
plena de records per als més grans i de descoberta per als menuts.@

CONEIXEMENT POPULAR

JORNADES CULTURALS
La cultura pren un protagonisme especial quan arriba el mes d’abril. I
als diferents actes organtizats en motiu de Sant Jordi en precedeixen i
succeeixen molts altres d’interessants. Es conﬁguren així les Jornades
Culturals de Bell-lloc d’Urgell.
Aquest any, la Sra. Marta Ferrussola va ser l’encarregada d’inaugurar
aquestes jornades el dia 6 d’abril, juntament amb el Dr. Xavier Caufapé
i el Sr. Josep M. Roy, que oferiren una conferència sobre els beneﬁcis
de la pràctica de l’activitat física.

Xerrades, representacions, vetllades literàries, tallers i visites guiades
van desenvolupar una variada agenda amb actes per a tots els gustos
i edats, que van ﬁnalitzar el dia 15 de maig amb la representació de
l’obra Especialitat en homes, a càrrec del grup de teatre local Som els
que som.
Entre els diferents actes, cal destacar la visita guiada a la Llotja de
Lleida i a l’Aeroport d’Alguaire, dues infraestructures de gran ressò i
importància per a les terres de Lleida.
En aquest sentit, cal destacar també per la seva rellevància local la
inauguració de la Sala Multifuncional, situada al recinte de la Cultural.
L’acte, que va tenir lloc el diumenge 18 d’abril, va estar presidit per

l’Il·lm. Sr. Joan Reñé, president del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell, i va comptar amb
la presència de les autoritats locals i un bon
nombre de veïns. Tot seguit, el Sr. Manuel
Zamora va inaugurar la primera exposició de fotograﬁ
f t
ﬁes i aquarel·les
ll
de Bell-lloc d’Urgell que acull la Sala Polivalent.
S’ha de mencionar també un dels actes ja tradicionals i destacats dins
les VI Jornades Culturals: el lliurament de premis del
Concurs de Narrativa Breu Joan Solà, que va tenir
lloc el diumenge 25 d’abril i va comptar amb la presència de l’il·lustre lingüista local que li dóna nom.
Els guanyadors d’aquesta sisena edició han estat:
categoria B (8 i 9 anys), Arnau Palau i Filella,
per “Un dia especial a Bell-lloc”;
categoria C (10 i 11 anys), Pau Arreaza García,
amb l’obra “Avantpassats deshidratats”;
categoria D (12, 13 i 14 anys), Carla Amorós Torné, amb “Un dia especial a Bell-lloc”;
categoria E (15, 16 i 17 anys), Manel Fa Binefa,
amb el conte “Temps a Bell-lloc” i
en la categoria F (a partir de 18 anys)
la guanyadora ha estat Genoveva Ribolleda Angrill,
pel seu escrit “Retrobament”.
A tots el guanyadors i també participants, moltes felicitats per les
vostres creacions.
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L’acte de lliurament de premis va
comptar també amb la representació de les diferents activitats
organitzades per l’AMPA del CEIP
Ramon Farrerons durant el curs,
així com els assistents van poder
gaudir d’actuacions de dansa,
psicomúsica i altres d’inspirades en
l’hora del conte.

I cal citar també el tradicional concert que cada any, amb motiu de
la Diada de Sant Jordi, ofereix a tots els bell-lloquins i bell-lloquines
la coral Noves Veus. Prèviament, el Sr. Manuel Zamora va oferir una
lectura de poemes sobre la nostra
localitat.

Una manifestació cultural com és la música no podia faltar dins el
programa de les jornades i, per tant, també va tenir el seu espai. La
tarda del divendres dia 16 d’abril va ser una tarda musical amb la interpretació d’Strauss i els valsos a càrrec de la Sra. Àngels Molpeceres;
un repertori que va fer vibrar tots els assistents.
El diumenge 18 d’abril es va
realitzar una sortida a l’Auditori
Enric Granados per assistir al
concert de l’OBJ amb Edmon
Colomer i l’Orquestra Simfònica
Julià Carbonell de les Terres de
Lleida.

Immersos com ens trobem en la celebració del centenari del naixement
del poeta Màrius Torres, l’agenda cultural de Bell-lloc va viure una vetllada literària dedicada a tan il·lustre personatge de les terres ponent.
I així, el 21 d’abril, el Sr. Felip Gallart ens va parlar sobre la destacada
trajectòria d’aquest poeta. Ens vam afegir així als diferents actes d’homenatge que tenen lloc durant aquest any al territori lleidatà.
Cal citar també la conferència sobre medicina alternativa, a càrrec del
Sr. Antonio Auguren, i que va tenir lloc el 19 d’abril.

Plaça de l’Esport, 1
25230 Mollerussa (Lleida)
tel. 973 60 11 00
www.prefabricatspujol.com
·· 10
10 ··

CONEIXEMENT POPULAR
La divertida història teatral Especialitat en homes, protagonitzada
pels actors i actrius locals del grup
Som els que som, va posar punt ﬁnal a les jornades, que un any més
han permès gaudir de la cultura a
tots els bell-lloquins.
Els menuts també van col·laborar
en les jornades amb una plantada
d’arbres al pàrquing dels mestres
del CEIP Ramon Farrerons, que va
tenir lloc el dia 9 d’abril. L’AMPA
de la llar Los Vailets, juntament
amb amb la regidoria d’educació,
van pintar un creatiu mural de
paret a l’entrada de la llar d’infants el matí del dissabte 17 d’abril.
Uns i altres van poder gaudir, el dia 28 d’abril, de l’actuació del contacontes que va visitar l’escola i la llar.

I destaquem també en aquest apartat les diferents conferències i
tallers que es van desenvolupar al llarg del mes i que tenien els menuts
com a centre d’atenció. Per una banda, el dia 23 d’abril va tenir lloc
la xerrada taller “Rutines, hàbits i normes”, per a mares i pares amb
infants de 0 a 5 anys.
“La importància del joc” va ser el taller encarregat de tancar aquest
cicle.@
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SANT JORDI, PATRÓ DE CATALUNYA
La diada de Sant Jordi
és la més festiva de tots
els feiners de l’any. Ja de
bon matí, el caire festiu
es respira a l’ambient
gràcies a les diferents
parades de roses i llibres
que vesteixen de gala
places i carrers arreu de
les terres catalanes.
Amb motiu de Sant
Jordi, roses i llibres són
protagonistes d’una
diada per estimar, per
aprendre, per compartir,
per llegir, per regalar i
per sentir-se català.
L’ambient de celebració es va poder copsar
també a la nostra localitat, amb la venda de roses i llibres per part de
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l’AMPA de la Llar d’Infants i del jovent de l’esplai, i la celebració que es
va dur a terme a la Sala de la Cultural, a partir de dos quarts de vuit
del vespre, que va comptar amb la lectura de poemes sobre Bell-lloc
i el Pla d’Urgell, escrits pel Sr. Manuel Zamora i lleguts pels membres
del Consell Municipal de la Dona, seguida de l’actuació de la Coral
Noves Veus de Bell-lloc, que va oferir el millor del seu repertori per a
tan destacada ocasió.@

CONEIXEMENT POPULAR

SOL DEL PLA
escoles del Pla d’Urgell, inclòs el Siloé i els instituts La Salle, La Serra
i Terres de Ponent. Les obres guardonades sortiran publicades en un
llibre.
Entre aquestes cal destacar les creacions guanyadores dels belllloquins: David Àlvares Orna, segon premi d’il·lustració de poesia,
categoria B i en la mateixa categoria, un accèssit per a Marc Soteras
Cònsola. En categoria ©, també en l’apartat d’il·lustració, es va lliurar
un accèssit a Pau Arreaza García.

La sala d’actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell va acollir el passat
17 d’abril el lliurament dels premis El sol del Pla.
En aquesta sisena edició del premi de poesia i cinquena d’il·lustració,
es van presentar un total de 239 poemes i 220 dibuixos de totes les

EXPOSICIÓ DE NOVETATS I DIBUIXOS DE
“L’HORA DEL CONTE”
Un any més, per la Festa Major, la
Biblioteca Sant Miquel va oferir la
tradicional exposició de novetats
editorials i dibuixos dels nens de
l’activitat de “L’Hora del Conte”.
Una vuitantena de llibres farcien les taules de suculents títols
acabats d’estrenar als aparadors
de Sant Jordi. Se sabrà tot de
Xavier Bosch, premi Sant Jordi, o el ﬁnalista; La dona que fugia de
la boira d’Albert Llimos, així com El Asedio de Arturo Perez-Reverte,
Dime quien soy de Julia Navarro, Maletes perdudes de Jordi Puntí,
Sang vessada d’Asa Larsson, Tota una vida de David Grosman, L’última
resposta d’Alex Rovira i F. Miralles, La mascara del rei Artur de Pilar
Rahola i ...molts més, van atraure la curiositat dels visitants, que en

Pel que fa al concurs de poesía, Paula Creus Seró va ser la guanyadora
de la seva categoria, B, mentre que Carla Folguera Mora i Èlia Alentà
Oliva van rebre les seves distincions en categoria D; Carla Amoròs Torné, va guanyar el segon de la E i Aura Amoròs Torné el segon de la F.
A tots, moltes felicitats. @

van prendre nota per un proper préstec.
Els més petits també van gaudir amb un bona mostra de contes nous,
acolorits i fantàstics.
I entre llibres i contes, els dibuixos divertits dels nostres lectors especials: Els nens i nenes participants de l’hora del conte.
Tot a punt per gaudir d’una lectura emocionant i gratuïta.@
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CONCURSOS, CELEBRACIONS I NOVA JUNTA

Han estat uns mesos intensos per a l’Associació de Dones Flor de Lis;
en primer lloc, per la celebració de la patrona de les dones, Santa
Àgueda, que va tenir lloc el dia 6 de febrer a la Cultural amb un concorregut sopar seguit de ball amb al Duo Coral, i en segon lloc, però
no menys destacat, per la celebració de l’assemblea general amb la
conseqüent renovació d’una part de la junta.
Així, l’Antonieta, la Conxita, la Susana, la Mariﬂor i la Mercè s’acomiadaven després de tres anys treballant per oferir el millor d’aquesta
associació i passaven el relleu a les noves sòcies membres de la junta:
Irene, M. Àngels, Tere, Rosa Mari, Maria, Inés, Elvira, Lluïsa i Divina,
que amb energia renovada continuaran la seva tasca, una tasca que
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s’ha pogut veure en les ja tradicionals activitats que tenen lloc per
aquestes dates, com el Concurs de pastissos i truites
celebrat dins dels actes del
Carnaval 2010, i que va tenir
lloc al pati de les escoles
velles i al parc infantil. Les
guanyadores van ser, en
pastissos: Cecília Tella, Conxita Arnau i Montserrat Pla;
i en truites: Paquita Arenas,
Dominica Escribà i Dolors
Secanell.

DES DE LES ASSOCIACIONS

El dia 13 de març, amb motiu del Dia Internacional de les Dones (8 de
març), es va organitzar una lluïda festa que va constar de sopar amb
ball amb el grup Gran Tiburci i que va comptar amb una bona participació per part de totes les sòcies.
L’Associació de Dones va col·laborar també en els actes de la Festa
Major mitjançant l’exposició d’instantànies presentades a la desena
edició del concurs de fotograﬁa. Així, aproﬁtant la celebració local,

el diumenge dia 2 de maig es van lliurar els premis del concurs, que
enguany han estat en primer lloc per Anna Folguera Arnau, en segon
per a Mercè Arnau Olivé
i en tercer per a Pepita
Bonjorn Eras. L’acte va
començar amb una ballada
de sardanes a la plaça de
Catalunya, seguida d’un
vermut popular patrocinat
per l’Ajuntament, amb
una gran participació dels
veïns del poble.
Cal mencionar també que
s’està preparant una sortida cultural per visitar Carcassone, Peralada i Roses,
els dies 22 i 23 de maig.
A les activitats puntuals i característiques d’aquests mesos de celebracions cal sumar-los les ﬁxes, que tenen lloc durant tot l’any, com ioga,
pilates, manualitats, labors..., una variada oferta de possibilitats per
gaudir activament del temps lliure.@
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SOM ELS QUE SOM,
NOVA ASSOCIACIÓ CULTURAL I TEATRAL
El passat 26 de gener de 2010 es constituí formalment l’Associació
Cultural i Teatral ‘Som els que som’, entitat que aplega les persones
que en els darrers mesos han preparat i esceniﬁcat tres obres teatrals
a la localitat (“El trampós entrampat”, “Els Pastorets Catalans” i “Especialitat en homes”).
L’entitat, que vol organitzar i promoure tota mena d’actes culturals, vol
seguir fomentant el teatre amateur i té previst, a més a més, programar altres activitats com per exemple la posada en marxa d’un taller
de teatre per a infants o la realització d’una sortida per veure una
representació a càrrec d’una companyia teatral coneguda.
Des d’aquest espai, ‘Som els que som’ volen aproﬁtar l’ocasió per donar
les gràcies a l’Associació de Dones Flor de Lis de Bell-lloc d’Urgell, punt
d’arrencada del projecte, ja que com manifesten: “el seu recolzament
ha estat no només estimulant sinó també fonamental”.
A més, us conviden a participar d’aquesta associació!
“Sereu benvinguts i benvingudes; pocs o molts sempre som els que som!”
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ESPECIALITAT EN HOMES
El passat dissabte dia 15 d’abril, el grup de
teatre local Som els que som ens va delectar
amb una nova posada en escena.
L’obra escollida, Especialitat en homes, va fer
gaudir el públic assistent, més de tres-centes persones, i va dibuixar
molts somriures en els rostres dels bell-lloquins gràcies a una trama
esbojarrada: un malentès relacionat amb els serveis que s’oferien en el
local especialitzat en homes... i una bona interpretació dels set actors i
actrius locals, que, dirigits per Mercè Batlle i Cisco Nadal, van aconseguir desembolicar un embolic dels més grossos. @

DES DE LES ASSOCIACIONS

MAMMA MIA!, BELL-LLOQUÍ
Un dels actes més novedosos
os i destacats d’aquesta Festa Major
va ser el musical Mamma Mia,
protagonitzat per artistes
locals, que amb una
acurada posada en escena
van fer vibrar el nombrós
públic assistent, més de
vuit-centes persones.
Amb aquest espectacle es
donava el tret de sortida a
la festa i s’inauguraven tammbé les activitats organitzades
es
per l’acabada
de constituir Associació Juvenil
bell-lloquins.
venil de bell
lloquins
El musical, dirigit i coreograﬁat per Àlex Garcia, va ser tota una exhibició de bon gust, ja que es van cuidar ﬁns als últims detalls.

Més d’una vintena de
ballarins amateurs, juntament amb els actors
locals, van dansar als
ritmes de Mamma Mia,
sobre un escenari dissenyat per Sílvia Roure
i lluint un vestuari
que va ser a càrrec de
Carme Jové i
Brigit Jubillar.
Eli Jubillar va ser
l’encarregada de l’estilisme.
Abans de la gran estrena, va tenir lloc, a la mateixa sala de la Cultural,
el Musical Disney, protagonitzat pels més menuts i coreograﬁat per
Ingrid Palau, Xavier Boadella i Maria Buria.
Públic i artistes van gaudir de la celebració i així el primer acte oﬁcial
de la jove entitat va esdevenir un èxit.@
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ESPORTS

LA IV FESTA DE L’ESPORT
El programa es va inaugurar el dissabte de bon matí amb la caminada
popular a càrrec del Club Alpí. Mentre, darrere la pista de frontennis,
es duia a terme el tir amb carabina, organitzat per l’Associació de
Caçadors Sant Miquel i partits populars de frontennis, organitzat pel
Club de Frontennis de Bell-lloc. Per ﬁnalitzar el matí, a les onze, al

Per quart any consecutiu, les entitats
esportives locals, en
col·laboració amb la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament
l’Ajuntament, han organitorganit
zat la celebració esportiva anual per excel·lència, la festa de l’esport.
Enguany, la trobada va tenir lloc els dies 13 i 14 de març, i de nou es
va convertir en una mostra de les diferents pràctiques esportives que
es realitzen a la localitat.
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poliesportiu es va celebrar la jornada de portes obertes de patinatge.
A la tarda van tenir lloc partits d’exhibició de bàsquet premini i de
futbol sala; i també partits de competició federada com el de bàsquet
sènior femení i masculí.
La jornada del diumenge es va dedicar al partits de competició d’hoquei patins i futbol 3a regional; i també en va tenir lloc un de bàsquet
premini d’exhibició.
Les diferents entitats adherides a la festa (Club Alpí, Club Patí, Club de
Bàsquet, Club Esportiu, Club de Frontennis, Associació de Caçadors,
Club de Futbol, els Amics del Futbol Sala Un altre i prou i el Club de
Bitlles) van ser les encarregades de representar el seu àmbit esportiu
mitjançant les diferents activitats que hem citat.

Mentre es duien a terme les pràctiques esportives, hi havia una brasa
instal·lada davant del pavelló que abastia públic i participants d’entrepans acabats de fer.
El poliesportiu, la pista de frontennis i el del camp de futbol van convertir aquesta àmplia zona esportiva en el centre neuràlgic de la celebració, que un any més va comptar amb un bon èxit de participació.@
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HOMENATGE ALS REPRESALIATS PEL FRANQUISME

Entre els homenatjats del Pla d’Urgell cal destacar la presència del
bell-lloquí Josep Maria Finestres Sabaté.

Tot plegat s’emmarca en un programa de 24 homenatges que se
celebren a tot Catalunya, després que el passat octubre el Palau Sant
Jordi de Barcelona acollís el primer concert-homenatge als represaliats
pel franquisme que va reunir prop de 5.000 persones. Ara, l’objectiu és
homenatjar les víctimes de la repressió franquista de forma territorialitzada, i lliurar un diploma de reconeixement als represaliats que van
patir privació de llibertat durant la Guerra Civil o la dictadura o, en la
majoria de casos, a les seves famílies.

L’homenatge celebrat a
Balaguer, va ser el primer
d’un total de 5 actes que
s’han celebrat durant
aquest mesos a les terres
lleidatanes, concretament a
les ciutats de Tàrrega, Lleida, la Seu d’Urgell i Sort.

Es tracta d’un document simbòlic que ja han lliurat altres països com
França i, a l’Estat, la Junta d’Andalusia. Signat pel president José
Montilla i el conseller Joan Saura, el document es lliura “en reconeixement per la seva contribució a la causa de la llibertat i la democràcia
durant la guerra civil i la dictadura franquista”. El text afegeix “Sigui el
seu compromís durant aquells anys de foscor exemple de generositat,
dignitat, coratge i amor a la llibertat, a la democràcia i a Catalunya
per a les generacions posteriors”. @

Organitzat pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació (Direcció General de Memòria Democràtica), el passat
19 de febrer l’ajuntament de Balaguer va acollir un acte d’homenatge
al veïns de les comarques de la Noguera i el Pla d’Urgell que van ser
represaliats pel franquisme.
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PRESENTEN EL NOU POLÍGON VINYES DEL MIG
AL SECTOR EMPRESARIAL
Incasòl i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell van presentar, el passat dia
20 de març, el nou polígon industrial
Vinyes del Mig al sector empresarial.
L’acte, que va tenir lloc a la inaugurada de fa poc Sala Multifuncional, va
estar presidit pel subdirector d’INCASÒL, Lluís Berenguer; l’alcalde de
Bell-lloc d’Urgell, Ramon Cònsola, i
el president del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell, Joan Reñé, els quals van
donar a conèixer, a més d’una setantena d’empresaris, els detalls del sector
i les condicions de comercialització
d’aquest polígon, que aportarà nou sòl per a activitats econòmiques al
Pla d’Urgell.
INCASÒL iniciava així el procés de comercialització de 58,6 hectàrees
de sòl del sector Vinyes del Mig, situades al nord de Bell-lloc d’Urgell.
El nou espai empresarial disposa de 189.213m2 de sòl a comercialitzar per INCASÒL, dividit en una trentena de parcel·les d’entre 800 i
18.000 m2.
Sòl per a
activitats
econòmiques

Vinyes del Mig té una bona connexió amb les principals xarxes de
comunicació i amb ciutats veïnes com Lleida i Mollerussa, dos dels
principals pols econòmics de les terres de Lleida. Està situat a només
13 km de la ciutat de Lleida, l’estació del tren d’alta velocitat i l’aeroport d’Alguaire, i a 140 km de Barcelona i la seva regió metropolitana.
Ens trobem davant d’un emplaçament
ben connectat a la xarxa de mobilitat que ha de garantir la qualitat de
serveis i el bon funcionament de les
empreses. El municipi s’ha convertit
en un punt d’enllaç a la A-2, que
uneix
un Barcelona i Lleida, i l’eix
ferroviari
Barcelona–Saragossa. I a
fe
més,
m cal destacar la seva proximitat
amb
a l’accés a la AP-2, l’autopista
Saragossa-Mediterrani.
S
INCASÒL respon amb aquest nou espai a la creixent demanda de sòl
empresarial a la zona, fruit del desenvolupament econòmic de les
Terres de Lleida, i potenciat per l’arribada del TAV i la nova obertura de
l’aeroport Lleida-Alguaire, que reforçarà el potent sector agroalimentari de les comarques de Ponent.@

Venda o dret de superfície de parcel·les al sector Vinyes del Mig a Bell-lloc d’Urgell
INCASÒL inicia el procés per a l’adjudicació, mitjançant concurrència d’ofertes, de parcel·les en règim de
venda o dret de superfície al Sector d’Activitats Econòmiques Vinyes del Mig, al terme municipal de Bell-lloc
d’Urgell (Pla d’Urgell).
El plec de bases que regeix l’adjudicació i la documentació annexa es pot descarregar del web d’INCASÒL,
recollir-lo a l’Àrea Comercial d’aquest organisme (c/ Còrsega, 289, 3r pis, de Barcelona) o a l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell (Pl. Major, 8 de Bell-lloc d’Urgell) partir del dia 25 de maig de 2010, els dies feiners de 09.00
h a 14.00 h, excepte els dissabtes.
Les instàncies per participar-hi s’han de presentar al registre d’INCASÒL o de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell,
fins a les 12.00 h del dia 16 de juny de 2010.
Les instàncies presentades dins d’aquest termini gaudiran d’un 5% de descompte sobre el preu de la parcel·la
adjudicada. A més d’altres mesures a nivell financer que INCASÒL ofereix per afavorir la implantació industrial.
Per a més informació, us podeu adreçar al telèfon 932286055 o podeu consultar el web www.incasol.cat
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A BELL-LLOC ENS MOVEM PER LA PAU
“A Bell-lloc ens movem per la pau”. Aquest va ser el lema que va encapçalar el tercer cap de setmana
solidari celebrat a la nostra localitat els dies 27 i 28 de febrer.
Amb el clar objectiu de promoure i donar suport a projectes de
solidaritat i cooperació internacional, així com estendre, entre
altres, valors com la pau, els drets
humans i la solidaritat entre pobles, la Regidoria de la Dona, amb la col·laboració del Consell
Municipal de la Dona, van organitzar aquest acte
solidari, que es va desenvolupar al llarg de dues
jornades; durant la primera van tenir lloc xerrades informatives a càrrec dels germans franciscans de la Creu Blanca, que van recordar la seva tasca a la residència
de la gent gran de Can Jacques de Mollerussa, així com la gestió,
juntament amb Cáritas, de l’alberg de Mollerussa per als sense sostre.
Una altra de les xerrades va ser a càrrec de l’entitat Amics: una gota,
un somriure, un grup format al Pla d’Urgell i integrat per persones de
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la nostra localitat i la veïna Linyola, que desenvolupen el seu projecte
humanitari a Gàmbia, gestionant els
pocs recursos hídrics de què disposen en aquesta zona.
La tercera exposició va arribar de la
mà de l’ACDC Lleida.com (Associació
Catalana per al Desenvolupament i
la Cooperació); la delegació lleidatana d’aquest col·lectiu treballa a
Colòmbia,
condicionant espais per als més joves.
C
Un
U cop ﬁnalitzades les xerrades, va tenir lloc el
lliurament
dels donatius a les entitats que l’any
ll
passat
van participar en l’acte.
p
Com ja és habitual, durant el matí de la segona jornada va tenir lloc,
a la Cultural, la recollida de material solidari: material escolar, roba,
higiene i aliments.
La convocatòria solidària va esdevenir un èxit en tots els sentits.@

EQUIP DE GOVERN
LA IGUALTAT DE LES DONES
EN EL MÓN DEL TREBALL
en la matèria: la Sra. Rosa Expósito, coordinadora dels Agents d’Igualtat de la Diputació de Lleida; el Sr. David Corral, adjunt de direcció de
Ferrofet Catalana S.L., Recursos Humans del Grup Actel; el Sr. Joan
Escolà, director tècnic de la Fundació ASPROS, i la Sra. Belen Aceituno,
directora de Serveis Sociosanitaris Generals S.L.

Per tal de sumar-se als diferents actes que, amb motiu del Dia Internacional de la Dona es realitzen arreu, el 8 de març, la Regidoria de
la Dona de l’Ajuntament de Bell-lloc, amb la col·laboració del Consell
Municipal de la Dona, van organitzar una jornada de debat. Cal destacar que, a causa de les importants nevades que van tenir lloc a tot
Catalunya, la jornada es va celebrar el dia 15 de març.
Sota el lema “La igualtat de les dones en el món del treball”, es van
donar cita a la sala de la Societat Cultural Recreativa diferents experts

Els ponents, moderats per la Sra. Montse Segura, regidora de la Dona,
van tractar temes relacionats amb les desigualtats de gènere que
encara avui tenen lloc en diferents àmbits de la nostra societat i en
especial en l’àmbit laboral.
Tot i que la igualtat formal entre dones i homes és una realitat, perquè
jurídicament les propostes d’igualtat han fet un avenç decisiu, a la
pràctica és evident que encara queda molt camí per recórrer.@

3r CASAL DE SETMANA SANTA
TA
Gairebé una cinquantena de nens i
nenes de la nostra localitat van poder gaudir per tercer any consecutiu
del Casal de Setmana.
Després de l’èxit del Casal d’estiu i del
parc de Nadal, l’Ajuntament va decidir,
fa tres anys, organitzar un nou Casal
de Setmana Santa, per tal que menuts
i joves poguessin combinar les seves
hores d’esbarjo amb activitats d’allò
més estimulants.

Seguint
el plantejament d’altres edicions,
Seg
els assistents al Casal van poder realitzar
diferents
tallers de manualitats durant els
dife
matins,
i estades esportives a les tardes,
ma
sota
so la coordinació d’un equip de monitors
experts
en formació en el lleure. El bon
ex
temps
va permetre gaudir d’activitats a l’aire
te
lliure,
i els més menuts van participar en una
lli
gimcana
pel poble, tota una aventura de
g
descoberta
local.
d
EEn ﬁnalitzar el Casal, petits, joves i grans
vvaloraven positivament aquesta engresca
dora proposta ludicoformativa.@
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EL TEU RACÓ
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.
El grup solidari ‘Una gota, un somriure’, creat al Pla d’Urgell i integrat per veïns de la nostra localitat i de Linyola, va participar
en l’exposició del seu projecte en el ‘Cap de setmana solidari’ que des de fa uns anys s’organitza a Bell-lloc. Per donar a conèixer aquesta entitat,
us adjuntem a continuació el text que ens han fet arribar, mitjançant el qual podem realitzar una aproximació a les seves inquietuds i objectius.

“UNA GOTA UN SOMRIURE”
PROJECTE HUMANITARI D’AIGUA
POTABLE AL POBLAT DE SARE KOKEH
(GÀMBIA)
L’any 2009 un grup d’amics van decidir
fer alguna cosa per a la gent d’un petit
poblat a 5.000 km de Lleida.
Sare Koke és un poblat
de 500 habitants a
l’interior de Gàmbia,
terra oblidada, tant
pels governs locals
com per la resta del
món, on el temps s’ha
detingut fa molts anys.
Inversions, desenvolupament, oportunitats, infraestructures... són paraules que no s’han utilitzat mai en aquells
indrets.
La subsistència de la gent de Sare Kokeh es fonamenta en
l’agricultura i la ramaderia tradicional, però estan limitats,
això sí, per la generositat de la meteorologia. Si plou, hi ha
collita, hi ha menjar. Si no plou, s’ha d’esperar l’any vinent.
Quan s’inicia aquest projecte l’any 2008, al poblat només hi havia un
pou tradicional, on l’aigua era extreta amb politja o bomba manual,
transportada ﬁns al poblat per les dones i nenes amb bidons de 20
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litres portats al cap. És aigua destinada tant
per al consum humà com per al bestiar. Cal
tenir en compte que hi ha una estació seca
en què no plou durant 6-8 mesos.
Àfrica et commou en molts aspectes, però
també et trenca el cor
contínuament... I veure
les dones i les nenes
portant l’aigua al cap
ens el va trencar i ens
va fer plantejar fer
alguna cosa. Així va
néixer “UNA GOTA UN
SOMRIURE”
Es projecta un sistema de bombeig automàtic amb un nou pou de gran profunditat, per aconseguir aigua potable i una
xarxa de distribució que porti l’aigua a
dipòsits individuals per a cada família . El
sistema ha de ser simple, de poc manteniment i sobretot econòmic.
Cada família gestionarà els 1.000 litres d’aigua de què disposa diàriament de la manera que consideri més oportuna.
Durant el mes de febrer del 2009 els voluntaris es desplacen a Sare

EL TEU RACÓ
Kokeh i es materialitza el projecte. Aconsegueixen un pou amb bombeig amb bomba elèctrica, alimentada per un generador de benzina.
Totes les famílies del poblat tenen els seus dipòsits de 1.000 litres d’aigua potable a la porta de casa i amb una característica que a Europa
no sabem valorar: tenir aigua simplement obrint l’aixeta!
Amb la satisfacció de la feina ben feta els voluntaris tornen a casa
amb la necessitat de continuar fent coses i anar millorant el projecte.
És a l’avió de tornada on surten les primeres idees i inquietuds: d’on
trauran els diners per comprar la benzina durant tot l’any? Quant
durarà el generador? Què es pot fer per als centenars de nens encantadors que pul·lulen pel poblat sense fer res? Quina font de vitamines
es podria aportar per compensar l’alimentació tan deﬁcient que tenen?
En arribar a l’aeroport de Barcelona ja tenim un nou projecte per
assolir:
Instal·lació de plaques solars com a font d’energia barata i inesgotable, construcció d’una escola al poblat per donar educació bàsica als
nens i creació d’horts amb sistema de goteig de poc consum d’aigua,
que abasteixin les famílies d’hortalisses, com a font de vitamines per
a nens i persones malaltes.
El febrer del 2010, amb un nou viatge i gràcies a l’esforç econòmic dels
voluntaris i amics patrocinadors, s’aconsegueix:
- Instal·lació d’un sistema de 800 kW d’energia solar, que produirà
l’energia per bombejar aigua durant totes les hores de sol.

- Creació de l’escola de Sare Kokeh i contractació d’una mestra per
educar tant els adults com els nens.
- Inici de conreu d’hortalisses i verdures amb petits horts regats amb
sistema gota a gota.
La vida ha començat a canviar per a la gent de Sare Kokeh: menys
malalties digestives, més ingressos, educació per als nens no escolaritzats, millor qualitat de
vida... Aquests canvis han
provocat que les autoritats
locals i del Ministeri de
l’Aigua gambià sol·licitin
ampliar l’àmbit d’actuació del
projecte a altres poblats de
la zona. HI HA MOLT PER FER
. I la col·laboració de tots és
imprescindible.
GRUP SOLIDARI “ UNA GOTA UN SOMRIURE”
C/ Balmes, 7- 25240 LINYOLA, Telf: 677691171
Aproﬁtem aquest espai per comunicar-vos que durant la celebració de
la segona edició de la Cursa Atlètica que tindrà lloc el proper dia 13 de
juny, el Grup ‘Una gota, un somriure’ s’encarregarà del servei de bar i
entrepans; els diners recollits es destinaran al projecte humanitari.@
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ARA TOCA... OFICIS PERDUTS

MARCEL MONTSERRAT, ARTESÀ SABATER
Tot i haver nascut a Mollerussa, el Marcel va arribar a Bell-lloc ben
jovenet.
Va créixer entre cuirs, soles i
formes; era ﬁll de pare sabater, establert a la capital del Pla d’Urgell.
Als catorze anys va començar a
aprendre l’oﬁci del seu predecessor i aquest li deixava fer alguna
feina.
Als dinou anys ja va confeccionar
les seves primeres sabates. Ens
explica que era una tasca molt
delicada;calia dedicació i respecte
per la peça que s’estava treballant.
No hi podia haver defectes perquè
els peus ho notarien i com ell diu
“tothom vol anar descansat al
posar el peu a la sabata”.
S’invertien com a mínim dos
dies per fer unes sabates. Primer
s’amidava el peu, l’amplada i la
planta. A partir de les mesures es
feia la plantilla, es calçava a la
forma (peça de fusta amb l’estructura del peu) i es cosia la pell
a la plantilla; llavors s’hi posaven
la sola i els talons, i s’anava polint
amb una falcilla ﬁns que la sabata
quedava ben neta.
Feien les sabates al gust del client, que en aquells temps, després de la
guerra, en pagava unes 50 pessetes. A Lleida compraven tot el materi· 26 ·

al que necessitaven: la pell endurida, les soles, les falcilles, els martells,
les alicates, les agulles per a la màquina i per cosir a mà, punxons...
A més de fer sabates també n’arreglava, sobretot els últims temps.
El Marcel ens explica que ﬁns i tot
va arreglar les botes d’un tinent
quan realitzava el servei militar a
l’Àfrica.
En tornar del servei es va casar i
es va posar de sabater, amb el seu
pare, al carrer d’Urgell de Bell-lloc.
Amb els anys, la sabateria va compartir local amb la botiga d’electrodomèstics del seu ﬁll.
En jubilar-se continuava oferint
aquest servei si algú li demanava,
però un incendi a la seva llar va
cremar tots els estris necessaris
per continuar l’oﬁci.
Després de fer un repàs a la seva
vida professional, conclou la
trobada dient-nos que el seu oﬁci
ha estat “una feina molt entretinguda, una feina d’artesà que val la
pena fer, sobretot quan en veus el
resultat”
Moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquestes vivències i felicitats per la seva trajectòria..@

INFORMACIÓ

TELÈFONS D’INTERÈS
AGRUPACIÓ SARDANISTA
Enric Cerqueda 973 717 088

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

AMPA LOS VAILETS

Roger Bosch 606 301 538

AMPA CEIP Ramon Farrerons
Ferran Felip 660 509 988
LO LOKAL DEL JOVENT

Joel Sanmatín 636 591 792

ESPLAI LA COSTERETA
Josep Anton Lapena 629 312 614
LLAR DEL JUBILAT

Joan Rabés Vidal 973 560 025

CLUB DE BÀSQUET
CLUB PATÍ BELL-LLOC

Carles Folguera 637 520 205
David Marimon 678 609 083

SOCIETAT DE CAÇADORS
Francisco Ezquerra 677 443 948
CORAL NOVES VEUS
Francesc Nadal Guiu 973 560 220
ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER
Paqui Arenas 973 560 484 Rosa Altisent 973 560 266

ASSOCIACIÓ DE DONES FLOR DE LIS
Irene Agulló 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 699 949 962
GRUP DE TEATRE “SOM ELS QUE SOM”
David Creus 607 410 206

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

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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AMPA Escola bressol de Bell-lloc d’Urgell
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