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eDiToRial i ÍnDeX

Inaugurem un nou any, amb il·lusions renovades, nous propòsits,
noves esperances.
Sembla que tot torna a ser possible, comença un nou cicle, enrere
queda un 2010 amb nombroses experiències viscudes, moltes de
bones i però també de dolentes, com la sentida pèrdua de dos dels
membres de la Plataforma Bell-lloc Decideix, el més gran i el més
jove, el savi local Joan Solà i l’emprenedora Alina Bros.
Pel que fa a les bones, en aquest número en podreu reviure moltes,
sobretot aquelles que es tradueixen en festes i celebracions en les
quals s’hi volca tot el veïnat.
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Esperem una vegada més que gaudiu amb els records d’aquests
mesos i us encoratgem a no perdre la il·lusió i a viure intensament
cada nova experiència amb què ens sorprengui aquest 2011.
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fesTes i TRaDicions
FESTA MAJOR DE SETEMBRE
A finals del mes de setembre, la localitat de Bell-lloc es vesteix de gala
per celebrar la seva festa major en honor a Sant Miquel. Aquest any, el
dia del patró va caure en dimecres i així la festa es va desenvolupar al
llarg de gairebé cinc dies.
Un sopar del jovent a la Sala de la Cultural, seguit de la música de la
disco mòbil Ithaka, va donar el tret de sortida a la celebració, inaugurada oficialment el dissabte a les nou de la nit amb la imposició de
bandes a les pubilles i hereus, que en aquesta ocasió han estat, en
categoria juvenil, Lídia Palau, pubilla, i Maria Messegué i Eva Barrera,
dames d’honor; el títol d’hereu ha estat per a l’Àlex Garcia. I en categoria infantil, Paula Castells, pubilla, i Albert Fuentes, hereu, mentre
que Claudia Pedrós i l’Aida Ballesté han estat les dames.
Durant
l’acte, va
tenir lloc el
lliurament
de premis
del concurs de
cartells
i la lectura del
pregó
de
festes,
que enguany ha anat a càrrec del
MIP (Moviment Infantil Parroquial) amb motiu de la celebració del seu
30 aniversari i per la gran vinculació que té amb tot el veïnat, ja que
gairebé a totes les cases tenen un o més membres que han format part
d’aquesta entitat, d’una o altra manera.
Després dels parlaments va tenir lloc un sopar popular seguit de l’actuació dels Mariachis Mexico Lindo.
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Però durant la primera jornada de festa van tenir lloc moltes altres
activitats que cal destacar, per exemple la inauguració de l’exposició
fotogràfica de 30 anys de campaments, que es va poder visitar durant
tota la Festa Major. La mostra oferia un recorregut mitjançant imatges
i materials, al llarg dels 30 anys de campaments a càrrec el grup local
MIP. Després de la inauguració es van organitzar diferents activitats
relacionades amb el món dels campaments, en les quals van poder
participar tot els assistents.
Els esports també van tenir un
gran protagonisme durant la
primera jornada: al llarg de la
tarda van tenir lloc tres partits
de bàsquet, de les categories
infantil femení, tercera categoria femenina i categoria sènior
masculí.
Destacar també d’aquesta primera jornada una iniciativa particular
que va aconseguir reunir prop d’un centenar de joves, estem parlant
del Correbars. El jovent es va reunir davant del pub, punt de sortida
d’una ruta per tots els locals de restauració local. El recorregut pel
poble va estar amenitzat per una xaranga.
Un cop finalitzada la ruta de restauració, i havent sopat per recuperar
forces, la gresca es va traslladar a la carpa, on va tenir lloc la festa
del jovent amb les actuacions dels grup Contraband, DJ Cuesta i una
fantàstica Batucada que va amenitzar el canvi de grups.
El diumenge, la música i la gresca de La Salcavila va donar el bon dia
a tot el veïnat i tot seguit es va fer un recorregut pels carrers engalanats, que en aquesta ocasió han sigut el carrer dels Doctors Torrebadella, amb diferents motius ﬂorals elaborats manualment, i el carrer de
la Teuleria, amb el tema d’Egipte com a centre d’interès per a les seves
creacions.

fesTes i TRaDicions
Durant el matí va tenir
lloc també, al carrer dels
Doctors Torrebadella, la
13a trobada de puntaires
i la 7a de xapes de cava.
Els més menuts també
van tenir el seu moment
de màxima diversió el
diumenge al matí, a la
plaça e Catalunya amb
les Danses Esbojarrades.
La cultura va fer acte
de presència amb la
inauguració, per part
de les autoritats locals i de l’Associació de Dones, de l’exposició de
l’artista local Aurembiaix Sabaté. Sota el títol Aparences, els assistents
van poder copsar la força de les creacions pictòriques d’aquesta jove
bell-lloquina. Citant les seves paraules: “per a mi les aparences són
un conjunt d’elements visibles, els quals mostro fragmentats, però
a través del relleu i la textura s’intueixen i existeixen sota les zones
sacrificades que jo decideixo tampar ... les aparences ens amaguen la
realitat, però tots vivim en aquest engany...”.

L’Aurembiaix, a través d’aquesta exposició, va mostrar aquestes “aparences” mitjançant taques, llum, textura amb formes, controlades pels
límits de les seves creacions.

Un cop inaugurada l’exposició, els qui així ho van desitjar van poder
anar a ballar sardanes al carrer dels Doctors Torrebadella, musicades
per la Cobla Municipal de Lleida.
La tarda del diumenge va ser per als esports, concretament per al
futbol. A dos quarts de cinc es va jugar el primer partit de lliga de 3a
regional entre el Bell-lloc i l’Albesa. Un cop finalitzat, van prendre el
relleu les dones de la nostra localitat, amb una trobada que va enfrontar les solteres contra les casades i que va ser d’allò més entretinguda.
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fesTes i TRaDicions
El grup De Gala va ser l’encarregat d’oferir una
sessió llarga de ball, a la mitja part del qual les
pubilles, els hereus i les autoritats van inaugurar la
Festa Major amb la ballada d’una sardana.
Cal destacar que durant tota la jornada del diumenge va tenir lloc el Referèndum per la Independència. La taula de votacions es va instal·lar al
parc municipal. (més informació pàgina 15)
La festa es va reprendre el dimarts 28 de setembre amb jocs
participatius per al menuts, que durant unes hores es van convertir en
veritables exploradors.
L’orquestra Liberty va musicar la sessió de ball de tarda. I a la nit va
tenir lloc un lluït espectacle de màgia amb el Mag Lari com a gran
protagonista i amb el Fakir Kirman.

El dia de Sant
Miquel, la música va
ser la protagonista.
Al matí va tenir
lloc una ballada
de sardanes, a la
plaça de Catalunya,
amb la Cobla 11 de
Setembre.
A la tarda, l’orquestra Selvatana va oferir el concert de festa major
i una sessió llarga de ball de fi de festa, i posà un punt i final a una
intensa agenda de celebracions..@

LA DIADA
L’Ajuntament de Bell-lloc va celebrar, com cada any, la Diada de l’Onze
de Setembre amb un dinar popular al recinte de la Pineda Municipal.
La celebració, a la qual van assistir més de 300 persones, va començar
a les dues del migdia amb un dinar popular que finalitzà amb la degustació de rom cremat entre tots els participants.
El bon temps va afavorir que la celebració esdevingués tot un èxit.

·6·

A més, per tal que tothom qui ho desitgés hi pogués ser present, es va
oferir servei d’autocar gratuït fins a la Pineda.
Cal mencionar també que els més joves van començar la celebració la
nit abans, amb una acampada a la mateixa Pineda, amenitzada per Dj’s
i amb servei de bar.
Així, petits, joves i grans es van donar cita a la Pineda per festejar la
Diada Nacional de Catalunya.@
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SOLSTICI D’ESTIU
Arriba el solstici d’estiu i arreu de les terres catalanes
es festeja aquesta data, la nit de Sant Joan, amb
revetlles i fogueres que posen la nota de color a la
nit més curta de l’any. El foc que les encén és, en la
majoria dels casos, el foc que descendeix del cim del
Canigó, l’espurna de la catalanitat, que a la localitat de
Bell-lloc arriba de la mà del jovent, que es desplaça fins

a la capital del Pla per portar, en relleus fins al nostre poble, la
ﬂama del Canigó.
Així, un any més, aquesta ﬂama va encendre la tradicional foguera situada al carrer del Mestre Ramon Ortiz,
prop del camp de futbol.
Un cop encesa, la festa es va traslladar al recinte de les
piscines municipals, on hi va haver coca i moscatell per a
tot els assistents i sessió de ball amb el Duo Art-Man’s.@

REVETLLA ESTIUENCA
zat per la música del grup Cafè Latino, que va oferir una llarga sessió
de ball fins ben entrada la matinada.
Una vegada més, la celebració es va viure en un ambient agradable i
distès.
Moltes felicitats per aquesta tradició festiva que inaugura el nostre
calendari d’estiu.@

Un any més, els veïns dels carrers Major i Doctors Torrebadella van
organitzar la revetlla més estiuenca.
Aquesta festa veïnal, oberta a tots els vilatans de la localitat, és la
primera de les celebracions que pren el carrer com a escenari de celebració, deixant enrere els mesos grisos d’hivern i donant la benvinguda
a l’esperat estiu.
Així, més de 200 persones es van donar cita al carrer per assaborir un
sopar a base de pica-pica, entrepans, postres, cafè i licors, tot amenit-
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coneiXeMenT PoPUlaR
TORNA ARTQUÀTIC
Després de l’expectació que va despertar l’any
passat l’exposició Artquàtic a les diferents
piscines de les terres de Lleida, i entre elles les
de la nostra localitat, la mostra fotogràfica va
tornar a visitar les instal·lacions municipals, per
tal que els bell-lloquins poguessin gaudir d’aquest
art subaquàtic, una vegada més.
Tal com vàrem explicar l’any passat, una de les singularitats d’aquesta
exposició fotogràfica és l’espai on s’ubica, concretament l’aigua de
la piscina gran, que de nou es va convertir en una galeria on es van

instal·lar les diferents
imatges de fons marins,
ampliades i serigrafiades sobre lones de gran
format. Els espectadors
van haver de posar-se
ulleres de bussejar, aletes
i equips de respiració autònoms per tal de poder visionar la mostra fotogràfica.
Tal com afirma l’autor de l’obra, Quim Abadia, aquesta és una manera
d’”atansar l’art a l’espai més popular de l’estiu”.@

CONCURS DE CARTELLS DE FESTA MAJOR
Lídia Campàs ha estat la guanyadora de la quarta edició
del concurs de cartells que organitza l’Ajuntament de
Bell-lloc per tal d’il·lustrar el llibret de Festa Major.
El segon i tercer lloc han estat pels dissenys d’Elia Alentà
Oliva i d’Alina Bros Andrés.
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El premi, 200 euros en metal·lic, va ser lliurat el dia 25 de
setembre durant el sopar de Festa Major.
Com en cada edició, el treball es escollit per un jurat
format per les regidories d’educació i festes, i per una sèrie
d’artistes locals, tots vinculats a l’art o al disseny gràfic.@

coneiXeMenT PoPUlaR
1r PREMI INTERNACIONAL DE RECERCA EN
FILOLOGIA CATALANA JOAN SOLÀ
A l’acte hi van assistir el
prestigiós lingüista fill de
Bell-lloc, Joan Solà, així
com nombrosos erudits de
les lletres catalanes i una
representació de les autoritats locals.

El passat 24 de setembre va tenir lloc el lliurament del 1r Premi Internacional de Recerca en Filologia Catalana Joan Solà, a Laia Querol,
professora de Llengua Catalana i Literatura a l’Institut Joan Ramon
Benaprès de Sitges i doctora en Filologia Catalana per la Universitat de
Barcelona, pel seu treball “La morfologia del català nord-occidental:
descripció i anàlisi dels segments velar i palatal; una investigació que
aprofundeix en la descripció i l’anàlisi dels verbs en català nord-occidental i la parla de les seves arrels, des d’Andorra la Vella i Sort fins
Amposta”.

Cal recordar que el premi,
dotat amb 10.000 euros i
la publicació del treball per
Pagès Editors, va ser promogut pel departament de
Filologia Catalana i Comunicació de la UdL i l’Ajuntament de Bell-lloc amb
l’objectiu de distingir investigacions en qualsevol àrea del coneixement
de la filologia catalana com ara variació lingüística, lingüística aplicada, història de la llengua, història de la lingüística, edició de textos,
semàntica, lexicologia, lexicografia, fonètica descriptiva, fonologia,
ortoèpia i morfologia i la sintaxi.@
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Des de les associacions
SOPAR PER LA LLUITA CONTRA EL CÀNCER
La junta de l’AECC de Bell-lloc va organitzar, el passat 12 de juny, la
tretzena edició del tradicional sopar per recollir fons per a aquesta
entitat encarregada de la recerca i la lluita contra el càncer.
Així, més de tres-centes persones es van donar cita a la Sala de la

Cultural per col·laborar en la causa i, alhora, gaudir del sopar seguit de
ball i sortejos de regals, oferts pels diferents establiments i empreses
locals.
La festa solidària va aconseguir reunir més de 4.457 euros.
Enhorabona a tots els participants i organitzadors.@

XXIÈ APLEC DE SARDANES
La plaça de la Creu del Terme va ser escenari, un any més, de l’Aplec
de Sardanes de Bell-lloc, que aquest any ha celebrat la seva 21 edició,
el dissabte 7 d’agost.
Més de quatre-centes persones, tant del nostre poble com de pobles
veïns, es van reunir en aquest espai públic per gaudir de les sardanes,
musicades per les cobles 11 de Setembre i Jovenívola d’Agramunt; i
també del tradicional sopar a base d’entrepans calents de llonganissa i
cansalada.
De nou, la cita va esdevenir un èxit.@

Plaça de l’Esport, 1
25230 Mollerussa (Lleida)
tel. 973 60 11 00
www.prefabricatspujol.com
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Des De les associacions
COMENÇA UN NOU CURS PER L’ASSOCIACIó
Una conferència sobre
les propietats de l’àloe
vera inaugurava, el
passat mes de setembre, el nou curs de
l’Associació de Dones,
un curs durant el qual
s’han programat nombroses activitats, com els cursos
de gimnàstica, manualitats, labors i el
nou curs de salsa, que
tenen lloc setmanalment, i també d’altres
com tallers, xerrades
i conferències que
tindran lloc de manera
puntual.
Cal destacar però, que abans de l’estiu,
des de l’Associació es va realitzar una
sortida amb el tren dels llacs, que va
dur a tots els participants de l’excursió
fins a la Pobla de Segur. El viatge va
ser tota una aventura ja que la mítica
màquina de tren La Garrafeta va fer el
trajecte de Lleida a Balaguer. Un cop a la Pobla, van visitar el Museu
dels Raiers. La jornada va ser un èxit.
Al juliol, per tal de clausurar les activitats del curs, es va dur a terme
un berenar en el qual van participar nombroses associades.
I durant l’estiu va tocar canvi de seu. Actualment, les podeu trobar a
la plaça Catalunya, a l’edifici de la Costereta, en una sala que hi ha
just davant de la Biblioteca. Es reuneixen tots els dilluns a partir de les
17.30 hores.

Tornant a les activitats dels curs que ens ocupa, cal mencionar la
demostració d’art ﬂoral que va tenir lloc el passat 4 d’octubre, a càrrec
de la Floristeria Elena, la qual va realitzar diferents demostracions i
explicacions de com es pot fer un centre de
ﬂors naturals o artificials. Posteriorment, es
van sortejar les creacions ﬂorals entre les
assistents.
L’Associació de Dones va organitzar, durant
la Festa Major, una exposició de l’artista
local Aurembiaix Sabaté. La mostra es va
ubicar a la nova sala multifuncional de la
Cultural i va tenir una molt bona acollida. Els assistents van poder
copsar el gran talent de l’artista, expressat a través d’unes obres plenes
de força.
Destacar també, que el passat 15 de
novembre, amb motiu del dia de Santa
Cecília, va tenir lloc, a la sala de la
Costereta, una tarda musical amb el
títol: “La música clàssica en el món de
la publicitat”, a càrrec de la senyora
Àngels Molpeceres.
Amb la proximitat de les festes nadalenques, el dia 29 de novembre, la
senyora Paquita Cunillera va fer una demostració de maquillatge de festa. Per altra banda, el 2 de desembre, va
tenir lloc, a la Sala de la Costereta, una demostració de cuina nadalenca
amb microones a càrrec del senyor Nacho Camps, en finalitzar l’acte es
van poder degustar els diferents plats cuinats.
Finalment, mencionar els actes relacionats amb la Marató de TV3, una
xerrada informativa i de sensibilització a càrrec del doctor Salvador Vila
i el ja tradicional escala en hi-fi (informació ampliada a la pàg. 12).@
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Des De les associacions
ESPECTACLE SOLIDARI
Un any més, i amb aquest ja en són vuit, l’Associació de Dones Flor de Lis va organitzar el
tradicional escala en hi-fi en benefici de la
Marató de TV3, un projecte solidari enfocat a
obtenir recursos econòmics per a la investigació,
en aquesta ocasió, de les lesions medul·lars i
cerebrals adquirides.
La localitat de Bell-lloc va col·laborar en aquest projecte mitjantçant
un espectacle solidari protagonitzat per artistes locals que van mostrar les seves habilitats interpretatives sobre l’escenari de
la Cultural.

El gran públic assistent va
poder gaudir de les variades
actuacions, algunes amb veu
en directe, com la de la Glòria
Mas i la del Salvador Escribà,
cantant del grup La Salseta del
Poble Sec i veí de Bell-lloc.
Els sons més actuals i també
els clàssics, van posar el ritme
a aquesta festa solidària que va
aconseguir recaptar 4.332 euros.
En finalitzar l’espectacle
va tenir lloc el sorteig
de regals cedits per
empreses locals, que
també participen cada
any amb la iniciativa.
L’escala en hi-fi va estar precedit per
una xerrada de sensibilització a càrrec
del doctor Salvador Vila. L’acte va tenir
lloc a la Sala de la Costereta el dia 16 de
desembre. @
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FESTIVAL DE FI DE CURS
Un any més, amb la intenció de clausurar el curs escolar i donar la
benvinguda a l’estiu, l’Associació de Mares i Pares del CEIP Ramon Farrerons va organitzar el festival de fi de curs.
La Sala de la Cultura va ser el centre neuràlgic de la celebració, espai
on es van donar cita els menuts de l’escola acompanyats de familiars
i amics per gaudir de les variades representacions que havien preparat
amb il·lusió els alumnes dels diferents cursos.
Durant l’acte es van atorgar les orles als alumnes de P-5 i 6è, als
primers perquè deixen l’etapa preescolar i comencen la primària i als
segons perquè passen a secundària i canvien de centre.
Un dels moments més emotius de l’acte va arribar amb el lliurament
de diferents regals i la lectura de versos que els diferents cursos van

oferir a Teresa Montagut, mestra del centre, amb motiu de la seva
jubilació. També se li va atorgar una placa commemorativa i un ram de
ﬂors.
L’acte va finalitzar amb un sopar a base d’entrepans i el lliurament de
regals a tots els alumnes.@

FESTA DE L’AIGUA, A LA LLAR D’INFANTS
Els menuts de la Llar d’Infants Los Vailets van celebrar l’arribada de
l’estiu amb la festa de l’aigua.
Les responsables de la Llar van demanar als
pares i mares que portessin a l’escola piscines inﬂables i cubells, per tal de poder
dur a terme l’activitat.
Finalment, el dia escollit, es van distribuir pel pati els diferents recipients
plens d’aigua i els petits es van poder
remullar d’allò més.
L’experiència va ser tot un èxit.@
· 13 ·

Des de les associacions
MONTSANT 2010

HOMENATGE ALS MÉS GRANS

Una de les activitats més tradicionals de l’estiu, són els campaments.
Des de fa 30 anys, petits i joves de la nostra localitat viatgen fins a
algun punt dels Pirineus per conviure durant gairebé dues setmanes.
El destí escollit aquest any va ser la casa de colònies Montsant, a
Vilaller, campament base, del 21 de juliol a l’1 d’agost, des d’on es van
realitzar nombroses excursions i activitats lúdicoeducatives, coordinades per un equip de 18 monitors i protagonitzades per més d’una
vuitantena de nens i nenes d’entre 6 i 17 anys.
Aquestes activitats han tingut com a centre d’interès els 30 anys de campaments,
una data d’allò més significativa. Així,
partint d’aquesta celebració, a més de les
excursions, cada dia es van dur a terme activitats que tenien com a objectiu reviure
un dels dies que s’han repetit al llarg dels
anys de campaments, com per exemple el
dia de la supervivència, el dia al revés, el
dia de l’amic invisible...
Un llarg passadís, que s’anava construint dia a dia, recordava la trajectòria del Moviment Infantil Parroquial; l’últim dia es va realitzar una
emotiva celebració amb acampats i famílies.
Amb motiu del 30è aniversari es va realitzar una trobada a la Casa de
Colònia Mas Portal d’Àger, durant el 4 i 5 de setembre, a la qual van
assistir un centenar de persones (directors/es, monitors/es, acompanyats de familiars) vinculades a l’entitat al llarg de tots aquests anys.
La trobada es va preparar mitjançant comissions de treball, encarregades d’organitzar el destacat acte, al llarg del qual va tenir lloc la
imposició de la panyoleta commemorativa, l’elecció d’un himne de la
trobada d’entre els creats pels acampats durant l’estiu al Montsant,
una caminada fins a Agulló
, tallers i activitats diverses,
que van fer possible que la
trobada de celebració esdevingués tot un èxit.@

El passat 17 d’octubre, la localitat de Bell-lloc va retre homenatge als
seus veïns que durant aquest any han complert o compliran 85 anys.
L’homenatge es va traduir en una festa celebrada a la Sala de la Cultural i que va comptar amb un dinar seguit de concert i ball amb el Duo
Coral.
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Més de 250 van assistir a l’acte, impulsat per la Llar dels Jubilats en
col·laboració amb l’Ajuntament, i durant el qual es va procedir a fer el
lliurament de plaques commemoratives als homenatjats.
Els distingits d’aquest 2010 han estat:
Ana Bros Borrell, Micaela Cabús Gené, Leonor Carchan Sarradell,
Teresa Devant Torras, Maria Duaso Lax, Consuelo Mas Ninet, Dolors
Parcerisa Romà, Àngela Sánchez Garcia, Antònia Segarra Sans, Pilar
Suau Valls, Ramon Bernaus Codina, Ramon Caba Bosch, Manel Fajardo
Miquel, Josep Piró Bergé i Jaume Queralt Suau.
A tots, moltes felicitats..@

Des De les associacions
BELL-LLOC DECIDEIX
El dia 14 de juny va néixer la Plataforma Bell-lloc d’Urgell Decideix,
formada per un gran nombre de bell-lloquines i bell-lloquins que
“creuen en la democràcia, en la llibertat d’expressió i en què els temps
millors per a Catalunya encara estan per arribar”.
Aquest grup de persones, compromeses amb la
llengua i la cultura catalana, van sumar esforços
per promoure una consulta
popular sobre la independència de Catalunya.
La consulta va tenir lloc
el dia 26 de setembre i va
comptar amb una participació del 26.6%, el que
suposa 542 vots emesos
dels quals el si en va sumar 514 (94.8%), el no, 11 (2%), 16 en blanc
(3%) i 1 vot nul (0.2%).
Però abans d’arribar fins aquí, des de la Plataforma es van dur a terme
diferents actes de difusió durant l’Aplec de Sardanes de Bell-lloc i al
llarg de la Diada de l’Onze de Setembre, i també actes de sensibilització: com el cinema col·loqui que va tenir lloc el dia 4 de setembre
a la Sala Multifuncional on es va projectar la pel·lícula “Cataluña
Espanya” i es van poder intercanviar opinions amb la seva directora,
Isona Passola. Cal destacar que durant aquest acte va tenir lloc també
el visionat del vídeo de suport a la plataforma Bell-lloc Decideix del Sr.
Joan Solà (podeu veure el vídeo al blog de la plataforma: bellocdecideix.blogspot.com).
Entre els actes de sensibilització també cal citar la conferència sobre
“Viabilitat econòmica de la Catalunya Estat” celebrada el 14 de setembre, a càrrec del Cercle Català de Negocis.

EL POBLE RECORDA JOAN SOLÀ I ALINA BROS
Al mes d’octubre la Plataforma perdia dos dels seus membres, el més
gran, Joan Solà, tot un referent de compromís amb la nostra llengua i
la nostra cultura; i la més jove, l’emprenedora Alina Bros.
El dilluns dia
1 de novem
bre, des de
la Plataforma
Bell-lloc
Decideix, en
col·laboració
amb l’Ajuntament,
el Club de Bàsquet,
Moviment Infantil
Parroquial i la Coral
Noves Veus de Belllloc d’Urgell es va
organitzar un acte de dol públic en memòria d’Alina Bros i Joan Solà,
com a membres d’aquesta Plataforma, entre altres entitats, i com a
bell-lloquins, la mort dels quals va deixar compungit tot el veïnat.
L’acte es va dur a terme a la sala de la cultural i van assistir-hi més de
mig miler de persones. Van intervenir-hi Miquel Àngel Grifol, en nom
de les associacions de Bell-lloc d’Urgell; l’alcalde del municipi, Ramon
Cónsola; Sílvia Rufac, de l’acadèmia Bells Sons que va interpretar ‘El
cant dels ocells’ amb violí; i la coral Noves Veus.
Anunciem també que des de la Plataforma s’està plantejant la idea
d’organitzar una marató de lectura com a homenatge a l’il·lustre
bell-lloquí Joan Solà, l’acte tindrà lloc, probablement, el proper mes
d’abril.@
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esPoRTs
2a CURSA POPULAR 10 KM
CONTRA LES DESIGUALTATS
Per segon any consecutiu i després de
l’èxit obtingut en la primera edició, la
localitat de Bell-lloc va acollir, el dia 13
de juny, la 2a Cursa atlètica contra les
desigualtats a la Pineda Municipal.
La cursa, puntuable per a la lliga
Internet-Championchip 2010, va tornar
amb energies renovades i va aconseguir
superar les petites incidències que es varen poder cometre en l’any
anterior, típiques, per altra banda, d’una primera edició. És per aquest
motiu que enguany l’organització va decidir avançar mitja hora la
sortida i posar dos llocs d’avituallament repartits equitativament pel
recorregut, amb la finalitat d’evitar que les altes temperatures juguessin una mala passada als corredors.
Com a novetat d’aquesta edició, cal destacar que es va ampliar la
franja d’edat dels participants, i es donà cabuda a tothom qui desitgés
sumar-s’hi.
Així, el diumenge al matí, més de quatre-centes persones, entre
atletes, familiars, organitzadors i col·laboradors, es van donar cita a
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la Pineda Municipal, centre neuràlgic de
l’activitat, i punt de sortida i arribada de
la cursa.
Finalment, 220 atletes van creuar la
línia de meta (50 més que l’any passat)
dels 240 inscrits a la prova (40 més
que l’any passat) en una matinal
en què el temps núvol però sense
precipitacions es va convertir en aliat
perfecte del bon funcionament de la
cursa.
Els lleidatans Sancho Ayala, del Club Fondistes
Solsonès, i Antònia Hermoso, del Club Maratonians del Segre, van ser els guanyadors
individuals d’aquesta segona edició.
Pel que fa a les classificacions per equips, el
Km0 de Ponent es va imposar en categoria
masculina, mentre que el Gimnàs de l’Ateneu
d’Igualada va fer-ho en la femenina.
Cal destacar la participació local, que doblà els
participants de la primera edició amb un total
de 27 inscrits, dels quals Roger Solsona i Felip
ha estat
el vencedor en categoria local i Alba Secanell Roca en la femenina.
Aquesta edició ha tingut també un centre d’interès solidari, per això
cal destacar la col·laboració amb l’entitat “Una gota, un somriure”, que
va instal·lar un servei de venda d’entrepans i begudes. Tota la recap-

esPoRTs
tació es destinarà a la construcció d’un pou a Gàmbia. A
més, durant la cursa, es van poder consultar reculls fotogràfics de les diferents activitats que realitza l’associació,
i parlar amb els seus membres.
Cal mencionar també que la cursa, organitzada per la
Regidoria d’Esports de l’Ajuntament, compta amb el suport
del Consell Municipal de la Dona, de la Comissió de Festes,
de la Regidoria de Cultura i Festes així com de les diferents
entitats esportives i culturals del municipi de Bell-lloc d’Urgell, que de manera desinteressada participen en l’èxit de la jornada.
Així, amb els objectius complerts i vist l’èxit de convocatòria, l’edició
de l’any vinent està pràcticament assegurada.@

12è TORNEIG 24 H DE FUTBOL

Cunillera, al porter menys golejat Aleix Campanario i al
jugador més valuós, Mohamed Chakhchakh.

Per 12è any consecutiu, la junta de Futbol
Sala de Bell-lloc d’Urgell, en col·laboració
amb la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament, ha organitzat una nova edició del
Torneig 24 hores de Futbol Sala Bell-lloc
d’Urgell.

El torneig local s’ha convertit en una cita destacada dins
l’agenda esportiva estiuenca de la comarca. La localitat
l’acull com una gran celebració i, com a tal, durant les 24
hores s’ofereixen tots els serveis, fins i tot el de piscina,
gratuïta per a tothom. @

El torneig s’inicià el dissabte 6 d’agost a les 18 hores i va finalitzar el
diumenge a la mateixa hora aproximadament. Es proclamaren vencedors d’aquestes 24 hores nom guanyadors.
La dotzena edició de les 24 hores de Futbol Sala va comptar amb un
total de 16 equips, que van haver de disputar diferents partits per
poder classificar-se i arribar a la final, que en aquesta ocasió van
protagonitzar els 1r classificat: MARIN-PIRÓ-SAFONT (integrants de
BLLC) i 2n classificat: INFOCOSTE (Mollerussa).
També va rebre distinció el 3r classificat: TREBI (Mollerussa).
A més, es van atorgar diferents trofeus, al màxim golejador Xavier
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ESPORTS
LA RUTA
El passat 14 d’agost, el Club Alpí Bell-lloc va realitzar la ruta d’estiu,
que en aquesta ocasió va portar els excursionistes fins al Parc Nacional d’Aigüestortes.
La localitat d’Espot va ser el centre de sortida i arribada d’aquesta ruta
circular, durant la qual es va fer el pic de Monestero (2.877 metres),
després de pujar per la vall de Peguera i havent fent parada per esmorzar al refugi de Josep M. Blanc, on els participants van carregar piles.
La ruta els va conduir entre diversos llacs i estanys com el Gran Pe-

guera, l’estany Negre de Peguera o l’estany
Tort, fins a arribar al coll, on es va iniciar
l’ascens al pic.
Els alpinistes locals van gaudir del descens
entre tarteres, prats, estanys i boscos per
arribar fins al refugi d’Ernest Mallafré, última parada abans de tornar a arribar a Espot.
En total van caminar uns 23 km, amb més
de 1.500 metres de desnivell acumulat.@

MERCÈ SALA
El passat 22 de desembre, la Mercè Sala va rebre
per part del consistori una placa commemorativa en reconeixement a la seva tasca professional
durant prop de 20 anys, en servei al municipi de
Bell-lloc d’Urgell.
La Mercè deixa a l’Ajuntament una colla de companys i amics amb els que ha compartit llargues

Sòl per a
activitats
econòmiques

estones de treball colze a colze, sempre amb la
seva senzillesa, rigurositat, alt grau d’implicació i
gran professionalitat.
L’Ajuntament agraeix a la Mercè la seva
col·laboració i li desitja que aquesta nova etapa de
la seva vida, estigui plena de bons moments.@

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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EQUIP DE GOVERN
MARC MÀRQUEZ campió del món de 125 cc
El passat 4 de novembre Marc Màrquez Alentà, amb només 17 anys,
es proclamava campió del món de 125cc, després d’una temporada per
emmarcar i que en més d’una ocasió ens va deixar sense respiració.
El jove pilot cerverí té arrels bell-lloquines i per això, més d’una seixantena de veïns de la localitat van seguir la cursa que el proclamà campió,
en directe a través d’una pantalla gegant instal·lada en un magatzem
del carrer Doctors Torrebadella, acompanyats i acompanyant, en un dia
de tanta emoció, a la padrina materna del campió, Elvira Sobrevals.@

CASAL D’ESTIU

Amb l’arribada de les vacances estivals, l’Ajuntament organitza el
Casal d’Estiu per tal que els nens i nenes de Bell-lloc gaudeixin de les
vacances intensament.
Aquest espai, coordinat per un grup de monitors i monitores especialitzats, ofereix un ampli ventall d’activitats ludicoeducatives que van
des de les manualitats als esports passant per gimcanes, tallers de cui-

MULLA’T
El passat 11 de juliol va tenir lloc una nova edició del Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple, a les piscines de Bell-lloc, adherides a la causa per la
qual fa disset anys lluita la FEM (Fundació Esclerosi Múltiple).

na, cursets de natació i moltes altres aventures, com la que van poder
viure durant la tradicional excursió a la Pineda Municipal.
Aquesta excursió és una de les activitats més esperades per petits i
grans, i aquest any es va convertir en una veritable aventura a causa
de les inclemències del temps; tots els participants van estar pendents
de la pluja i del vent, que els va sorprendre a la tarda mentre muntaven les tendes. Finalment l’activitat es va poder realitzar amb normalitat, i tot va quedar en una experiència entretinguda.
Durant els dies del Casal van tenir lloc altres excursions, com la sortida
a la Mitjana de Lleida, que els més grans van realitzar en bicicleta des
de Bell-lloc, o la visita als Camps Elisis, durant la qual els menuts van
anar al Museu Roda Roda i els grans van conèixer la ciutat des del Bus
Turístic.
Prop d’un centenar de nens i joves d’entre 3 i 13 anys han pogut gaudir, un any més, d’aquest espai de lleure.
Cal destacar que per segon any consecutiu es va dur a terme el Casal
Jove, pensat per a bell-lloquins d’entre 10 i 16 anys, i realitzat en tres
setmanes, independents del Casal d’Estiu.@
L’acte local, organitzat pel Consell Municipal de la Dona, va comptar
amb la col·laboració dels nens i nenes del Casal d’Estiu, que van realitzar i vendre diferents manualitats. I van participar en la jornada totes
les persones que van visitar el recinte per sumar-se a la lluita.@
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eQUiP De GoVeRn
PRESENTACIó DEL VINYES DEL MIG, A LLEIDA
L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i INCASÒL van presentar, el passat
25 de maig, el polígon industrial Vinyes del Mig a les diferents entitats
econòmiques i socials de la ciutat de Lleida.
La presentació va estar conduïda per l’alcalde de Bell-lloc, Ramon
Cònsola, i el subdirector d’INCASÒL, Lluís Berenguer. També hi van
assistir el cap d’unitat de gestió comercial i atenció al client del mateix
ens públic, Carles Perramon, el vicepresident segon de la Diputació de
Lleida, Josep Presseguer, i el rector de la UdL, Joan Viñas.
Durant l’acte es va donar a conèixer el polígon Vinyes del Mig, el qual
aporta prop de 60 hectàrees de sòl, dividit en 30 parcel·les d’entre
800 i 1.800 m2, destinades a desenvolupar activitats econòmiques al

Pla d’Urgell.
També es van ressaltar els
avantatges d’aquest polígon, que gaudeix d’unes
condicions que faciliten la
realització d’innumerables
activitats empresarials i
que vénen donades per la seva ubicació, que aporta una excel·lent
connexió viària amb ciutats importants com Barcelona (Bell-lloc és un
punt d’enllaç a l’A2 que comunica Lleida i Barcelona), Madrid o Saragossa (a través del Tren d’Alta Velocitat, que s’agafa a Lleida) així com
la bona connexió amb països com França, Itàlia o Alemanya, gràcies a
l’obertura de l’aeroport de Lleida-Alguaire.@

OBRES DE MILLORA A L’ANTIGA N-II
Durant la primavera van tenir lloc les obres de millora de l’entrada a
la localitat pel carrer Doctors Torrebadella i de l’encreuament d’aquest
tram amb el camí de Els Alamús. Una obra de necessitat vital, que es
demanava des de feia més de quaranta anys.
Així, s’ha pintat el tram de calçada de l’antiga N-II que afecta a
ambdues entrades i s’han construït unes illetes, les noves mesures
delimiten la zona i milloren el trànsit dels diferents vehicles que han de
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realitzar maniobres en aquest espai, guanyant a més en seguretat per
a conductors i vianants.@

eQUiP De GoVeRn
FINALITZA LA 3a FASE DE RENOVACIó DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC
A finals del 2010 va finalitzar el projecte de renovació de la xarxa
d’enllumenat exterior, iniciat al setembre del 2007 i realitzat en diferents fases.
Els darrers dies de l’any es va concloure la tercera fase i en aquests
moments ja s’està redactant el projecte de la quarta.

PREVENCIó DE ROBATORIS AGRÍCOLES
Per tal de prevenir els diferents robatoris que tenen lloc a les explotacions agrícoles, la Unió de Pagesos juntament amb la policia autonòmica van organitzar, el passat dia dos de juny, una reunió informativa
adreçada a tots els agricultors i ramaders del Pla d’Urgell.
L’acte, el segon celebrat a la comarca, va tenir lloc, en aquesta ocasió,
a l’Ajuntament de Bell-lloc i una de les conclusions a les quals es va
arribar és que calia denunciar als Mossos qualsevol tipus de robatori

PDPSC DE BELL-LLOC
Fa uns mesos, la Regidoria de Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell ha
iniciat un nou Pla Director Participatiu de la
Societat del Coneixement; una eina de debat i
planificació del municipi en relació amb tot allò que té a
veure amb les noves tecnologies.
Bell-lloc ja fa temps que s’interessa per aquest món, i ara, amb el
Pla Director, es donarà un nou pas endavant amb la col·laboració del
Consorci Localret i de la Generalitat de Catalunya.
Per elaborar el Pla, subvencionat per la Direcció General de Participació Ciutadana, s’ha fet una diagnosi que permeti saber on som ara, en
relació amb les noves tecnologies. Per dur-la a terme, s’ha enquestat la
població, s’ha possat un qüestionari a les entitats i s’han fet diverses
entrevistes a representants dels diferents àmbits locals. Posteriorment,
també s’han endut a terme uns tallers participatius que han servit
per validar la diagnosi, debatre amb experts com i per què incorporar

Els nous fanals que il·luminen la localitat de Bell-lloc eviten l’anomenada contaminació lumínica i contribueixen al tan necessari estalvi
energètic gràcies a uns sensors que porten incorporats i que graduen
la intensitat de la llum aconseguint que l’ull humà sempre percebi la
mateixa claror, independentment de les condicions meteorològiques.
La nova il·luminació compleix ja amb la normativa sobre contaminació
lumínica que s’aplicarà, a partir del 2013, a totes les poblacions.@

a les finques, per petit que fos, i també es va recomanar als assistents
que augmentessin els sistemes de seguretat i instal·lessin mesures dissuasives. Així mateix, els Mossos van facilitar als agricultors un telèfon
al qual poden trucar en cas de detectar algun cotxe sospitós per les
finques, perquè una patrulla es desplaci al lloc tot seguit.
Les diferents reunions que s’han dut a terme a la comarca van ser fruit
de la detecció de diferents robatoris a principis de primavera.@

les TIC, i sobretot fer propostes d’actuacions a
realitzar al municipi. Els tallers, han estat relacionats amb la xarxa ciutadana (entitats, ciutadans,
xarxes socials, món educatiu...), amb l’economia i
les empreses, amb l’Administració pública (Ajuntament, administració electrònica, e-govern) i amb les infraestructures de
telecomunicacions.
Tothom que tingui interès en aquests temes està convidat a dir-hi la
seva i a aportar la seva experiència, ja que és justament la participació
activa de tota la població la que ajudarà a fer realitat aquest Pla.
Com a fruit final del procés, s’obtindrà un document que serà el full de
ruta a seguir els propers anys, per tal de continuar essent una població
capdavantera en l’aplicació de les noves tecnologies i que es publicarà
al web local en breu.
Cal destacar que Bell-lloc serà el municipi més petit, situat després de
Montblanc, a tenir un pla director d’aquestes característiques.@
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eQUiP De GoVeRn
HOMES/DONES, IGUALTAT
En ple segle XXI les desigualtats per raó de gènere tenen encara una
presència destacada en la nostra societat, anomenada civilitzadai de
la informació.
Amb la intenció de reﬂexionar sobre aquest problema de gènere,
conèixer les polítiques d’igualtat i reivindicar-ne la seva aplicació,
l’Ajuntament de Bell-lloc va organitzar, el passat dissabte dia 5 de
juny, el 2n Congrés de Polítiques d’Igualtat de Gènere Dones/Homes de
Catalunya.

L’acte, que va reunir més de tres-centes persones al poliesportiu
municipal, es va inaugurar a les nou del matí amb diferents parlaments
a càrrec de les autoritats locals (el Sr. Ramon Cónsola i la Sra. Montse Segura), així com de destacades personalitats relacionades amb
les polítiques d’igualtat, la Sra. Elena Fuses, coordinadora territorial
de l’Institut Català de les Dones, i l’Il·lm. Sr. Joan Reñé, president del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Durant tota la jornada, que clausurà el Sr. Ramon Cónsola i l’Excma.
Sra. Montserrat Candini, senadora de CIU, els assistents van poder
escoltar diferents ponències i taules rodones que abordaren el tema de
la igualtat des de diferents àmbits professionals, polítics i culturals.
“L’urbanisme amb ulls de dona”, ponència a càrrec de Carme Bellet,
professora del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat
de Lleida, va posar de manifest la contradicció entre el terme ciutat,
femení, i urbanisme, masculí, i afirmà que les ciutats estan pensades
des de la masculinitat, “dissenyades per ser una màquina de produir”.
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La professora va apostar per una nova visió de les ciutats: “adaptar-les
a un punt de vista més domèstic, ja que és un espai de convivència per
excel·lència”, entre les persones.
Després d’una petita pausa, el congrés va continuar amb dues taules
rodones, la primera, “Dona, política i representació institucional”, va
debatre temes relacionats amb la dificultat de les dones a l’hora de
participar en la vida política. En aquest debat hi van participar les diputades Pilar Pifarré, de CiU; Agnès Pardell, del PSC; Dolors Montserrat, del PP; l’alcaldessa d’Alfés, Ann Gyles, i l’advocada Sílvia Requena
,com a moderadora. S’arribà a la conclusió que “la política s’ha de

feminitzar”, ja que la dona juga un paper destacat en la vida privada i,
per tant, també l’hauria de poder jugar en la vida pública.
La segona taula rodona, “El rol dels professionals i mitjans de comunicació com a transmissors de la igualtat de gènere”, va comptar amb
professionals destacats com Albert Sáez, director adjunt d’El Periódico
de Catalunya i exdirector de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, la Sra. Anna Gómez, subdirectora de Diari Segre i el Sr. Alfonso
Congostrina, redactor de societat de La Manyana, que van debatre el
tractament dels temes de gènere en els canals de comunicació.
Per finalitzar el congrés, la regidoria Montse Segura va moderar la
taula rodona “A debat”, en la qual van participar la vicepresidenta
de la comissió al Parlament dels drets de les dones, Marta Alòs; la
secretària General d’UGT de Lleida, Rosa Palau; la presidenta lleidatana del Col·legi de Metges, Rosa Pérez; l’advocada Sònia Martínez i la
redactora del diari Bon Dia i corresponsal d’El Mundo Marta Serret.
L’acte, que de nou va esdevenir tot un èxit, va ser presentat pel Sr.
Santi Roig, subdirector de Lleida TV.@

fesTes i TRaDicions
EL PESSEBRE DELS MENUTS
Els més menuts del poble es van convertir, el
dia 19 de desembre, en els protagonistes del
pessebre més jove de la comarca.
Després de la gran acceptació que va tenir
aquesta activitat en les passades edicions,
l’AMPA de la Llar d’Infants Los Vailets es va engrescar a celebrar la 3a, que de nou va esdevenir un èxit de públic.

Els visitants van poder passejar per les
diferents escenes, cuidades fins a l’últim
detall i protagonitzades pels més joves
del poble, nens i nenes de 0 a 3 anys,
que durant unes hores es van convertir
en figurants d’un pessebre d’allò més
entranyable.@

10è PARC DE NADAL
Des de fa deu anys, l’Ajuntament de Bell-lloc organitza el Parc de
Nadal, per tal que els menuts i joves d’entre 3 i 13 anys, gaudeixin del
seu temps lliure d’una manera activa i educativa.
Del 23 de desembre al 7 de gener, un equip local d’educadors en el
lleure, ha creat i dirigit una variada agenda d’activitats, centrada en
les festes nadalenques, i desenvolupada en horari de matí i tarda.
Els assistents al Parc han deixat anar la seva imaginació i les seves habilitats mitjantçant les diferents activitats manuals proposades, també
hi han hagut projeccions de cinema, activitats esportives i excursions
(com la tradicional visita al Cucalòcum de Lleida).

Cal destacar que aquest any, els nens i joves del Parc de Nadal van
rebre un encàrrec molt especial, Ses Majestats els Reis d’Orient els van
enviar una carta on se’ls demanava la seva col·laboració en les carrosses reials, la seva missió va ser la de decorar els faldons de la carreta
del Rei Baltasar. Un cop finalitzada la tasca i aprofitant l’avinentesa
que els patges visitaven la localitat el dia 2 de gener, es van reunir tots
els menuts a la Cultural i van lliurar els faldons als representants reials. El dia 7 de gener el Parc de Nadal va tancar les seves portes amb
un gran èxit de participació i molts bons moments compartits entre
uns i altres. @
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fesTes i TRaDicions
DE NADAL A REIS
Les últimes setmanes de l’any els
carrers, les places, els balcons i les
façanes de la nostra localitat s’engalanen per anunciar que arriben
festes, les festes més tradicionals
de l’any, dies de retrobament, de
reunions, de llargues sobretaules,
però també dies per sortir de casa
i gaudir de les diferents activitats que les diverses associacions
locals ens proposen.
Així, l’agenda nadalenca de Belllloc d’Urgell es va inaugurar el cap
de setmana del 18 i 19 de desembre amb tres actes rellevants, el
dissabte va tenir lloc l’escala en
hi-fi amb motiu de la Marató de
TV3, el diumenge al matí es va
celebrar el pessebre vivent dels
vailets de la llar d’infants municipal i a la tarda, va tenir lloc el
tradicional
Concert de Nadal a càrrec de la Coral
Noves Veus amb la participació del
Centre d’Estudis Musicals Bellsons,
a la l’església de Sant Miquel
Arcàngel.
El dia de Nadal, l’equip de govern realitzà la tradicional visita
a la residència geriàtrica. I el dia
de Sant Esteve, l’orquestra Banda
Sonora va musicar el ball de tarda.
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Reprenent la temàtica nadalenca,
el grup de teatre Som els que som,
va oferir una nova proposta per
la tarda del 29 de desembre, es
tractà de la lectura del “Poema de
Nadal” de Josep Maria de Sagarra
recitat pel senyor Roderic Gaya,
que des de fa onze anys, és l’encarregat de recitar-lo a la capital
del Pla d’Urgell.
Una altra de les celebracions destacades de l’any és precisament
la seva finalització i la inauguració del nou. Per tal de donar la
benvinguda al 2011, la Sala de
la Cultural va acollir el sopar de
cap d’any, seguit de ball de festa i
ressopó, en el mateix recinte. I per
als d’esperit més jove, la festa va
continuar en un magatzem, totalment habilitat per a l’ocasió, on es
van poder ballar els ritmes més actuals amb la disco-mòbil Ithaka.
Destacar també la celebració d’any nou realitzada a la Llar dels Jubilats el dia 1 de gener.
Els menuts també van tenir el seu espai dins els programa d’actes, i
és que realment, són els veritables protagonistes d’aquestes festes, ja
que la seva il·lusió contagia als més grans. La primera proposta per als
petits, va arribar el 23 de desembre i es va allargar fins al 7 de gener,
es tracta del Parc de Nadal, que aquest any ha celebrat la seva desena
edició. Les altres dues propostes van tenir lloc el 2 i el 5 de gener; la
primera va ser l’arribada dels tres patges reials a la Sala de la Cultural
per tal de recollir els desitjos expressat en les cartes; recollida que va

festes i TRADICIONS
estar amenitzada pel grup d’animació infantil Aprofita.
Finalment, el 5 de gener va arribar el dia més emocionant per a petits i
grans, el dia que els Reis Mags d’Orient visiten la localitat de Bell-lloc.
Per tal de fer més suportable l’espera, a partir de les quatre de la tarda, va tenir lloc, a la Sala de la Cultural, un espectacle infantil a càrrec
del grup Plàstics, acompanyat de berenar popular.
El gran moment va tenir lloc a les sis de la tarda, quan Ses Majestats
van arribar a la plaça Lluís Companys en un Land Rover conduït per un
xofer oficial. Allí, a més de tot el veïnat, els esperaven tres carretes,
engalanades amb diferents motius: un circ, un volcà i una màquina de
fer regals del Phineas i el Ferb, que els van portar fins a l’Ajuntament,
des d’on van pronunciar els discursos de benvinguda i agraïment, i
posteriorment van visitar les cases dels menuts que s’havien portat bé
durant l’any.
Durant el recorregut els Reis Mags d’Orient i tota la seva comitiva van
aconseguir dibuixar somriures en el rostre de petits, joves i grans, i van
omplir de màgia i il·lusió els carrers del poble.
L’agenda nadalenca va finalitzar el cap de setmana del 8 i 9 de gener
amb un ball de tarda de diumenge a càrrec de Zaidit-Show i amb un
dels actes més rellevants i tradicionals d’aquestes festes, la representació de Els Pastorets Catalans a càrrec del grup de teatre local “Som
els que som”, que aquest any han sorprès el públic amb una escena
inèdita.@

ELS PASTORETS BELL-LLOQUINS
El

grup de teatre local Som els que som, ha tornat a delectar el poble de
Bell-lloc amb la representació més emblemàtica de les festes nadalenques, els Pastorets Catalans de Lluís Milà.
Il·lusionats per la bona rebuda que va tenir l’obra l’any passat, els nostres actors i actrius amateurs han pujat de nou a l’escenari per fer-nos
gaudir amb aquesta representació, que enguany ha sorprès el nombrós
públic, més de 500 persones, amb una escena inèdita a la nostra localitat, l’adoració dels tres Reis Mags d’Orient, nous ritmes a les cançons i un nou inici de l’obra. Una altra de les novetats va ser que els
assistents van poder veure en directe els diferents canvis de decorats,
esdevenint així partíceps del que succeeix a l’altre costat del teló.
La representació començà amb la conversa entre dues padrines que
tot parlant es posen a recordar i a explicar als menuts i al públic en
general les esbojarrades aventures del Borrego i el Carquinyoli. Acte
seguit, el dimoni Satan va sorgir d’entre el públic inaugurant un espectacle dirigit per Sisco Nadal i Mercè Bosch i que ha estat possible
gràcies a la implicació de més d’una seixantena de persones, encarregades de l’escenografia, el maquillatge, el vestuari, el so...
Un any més, l’obra va ser tot un èxit, i la rebuda del públic immillorable, per això des d’aquestes pàgines us volen felicitar i encoratjar a
continuar mantenint viva l’obra més emblemàtica de les festes nadalenques i de la localitat de Bell-lloc.
Destacar també que el dia dos de gener, tota la companyia es va
desplaçar fins a la localitat d’Albatàrrec per dur a terme la festiva
representació.@
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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.
Aquest 2010, el MIP de Bell-lloc ha celebrat els seus 30 anys. I com que tots formem part,
d’una o altra manera, d’aquests moviment, l’entitat s’ha encarregat de fer el pregó de Festa Major.
Per tal de compartir-lo amb vosaltres tot seguit us n’adjuntem un fragment:

La Història dels nostres campaments s’ha escrit a través d’unes persones i fets. Vam començar a la Verge Blanca (Llesp), continuant al
Montsant de Vilaller, La Foneria (Vall Fosca), Casa d’Arro, Guayente,
Espot,...; molts llocs per retornar una vegada més al nostre pirineu lleidatà. Però sempre amb nens, monitors i directors de Bell-lloc d’Urgell.
En aquests 30 anys de Colònies hem tingut uns trets i procés que han
marcat la nostra història. Hem passat de “llogats” a autogestionats.
Des d’una gratuïtat total (per vocació i sense cobrar). Tres generacions
de famílies s’han trobat als nostres campaments. Quantes parelles i
matrimonis han nascut a les nostres colònies (?).
És tot un passat, que s’ha fet present i que vol continuar vers un futur
il.lusionat
El pregó d’aquest any no el va fer una sola persona sinó tres, representant passat, present i futur d’aquest equip. A continuació, transcrivim
el text que va llegir una acampada i futura monitora del Moviment
Infantil Parroquial:

Quan era petita esperava amb moltes ganes l’arribada de l’estiu i amb
això el dia de marxar a campaments,...
aquest mateix sentiment el vaig tenir fa uns dies quan els meus monitors de campaments em van demanar que participés en el pregó de
festes de la Festa Major.
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Aquella nit vaig tenir una sensació estranya, de cop i volta m’havia
fet gran, més gran,... em vaig trobar enmig dels campaments, ja era
monitora i em tocava fe de cap de dia, quins nervis!!
Havia de despertar a la resta de monitors, el xiulet a punt i la música
preparada... va començar un gran dia, gran pels acampats i gran pels
monitors.

EL TEU RACó

Se’ns girava molta feina preparant la nit del terror, perquè sabíem que
els “gamusinos” encara voltaven per allà, ja que la nit abans els havíem
sortit a buscar. Una vegada la taula parada i el canti ple ens disposàvem a beneir la taula. Amb la panxa plena i amb molta força i energia
començàvem a fer els serveis, com cada dia: lavabos, dutxes, menjador, exteriors, escombres, baietes, tot amunt i avall... quin guirigall!!

Tot ben net i feina feta començàvem l’activitat, hora de piscina
(Ep noi, ves en compte no et mullis la panyoleta!!).
La resta de dia, ple de coses, moltes coses: gincames, pintures, jocs
de pistes, guerres d’aigua, disfresses,... i per acabar-ho de complicar
preparar les motxilles per l’excursió de l’endemà.
Es feia fosc i el cuiner ens havia preparat el menú més deliciós, ens varem ficar a cantar “l’amanida triomfant” se’m ficaven els pèls de punta
sentin el menjador en un sol clam.
Abans de la vetllada tocava repartir cartes (me’n tocarà alguna avui?),
alguna llagrimeta, rialles, alegria i una mica d’enyorança... acabem el
dia amb uns cants i un bona nit. Però aquí no s’acabava la tasca dels
monitors.
Mentre els nens dormien i els monitors revisàvem el dia i acabàvem de
preparar l’endemà, el cansament em feia tancar els ulls... de sobte, el
despertador, tot havia estat un somni!!; un somni de molts que amb la
il·lusió i l’esforç de tothom el continuarem fent realitat any rere any!!
Com us hem dit al principi fer aquest pregó ha estat un regal i ara
nosaltres en volem compartir un amb tots vosaltres, però els tres sols
no podem, necessitem un cop més, FER EQUIP!!: @
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ARA TOCA... oficis perduts
ROSA ROSELLÓ, MODISTA
La Rosa ha passat la seva vida entre teles, fils, agulles i tisores, rumiant i cosint, una de les seves grans passions. Ens comenta que “ha
dormit molt poc” ja que a més, des de que es va casar, “a pagès” com
diu ella, compaginava la costura amb el bestiar.
Ja des de ben petita li va agradar “el bon cop de tisora” i quan es
descuidaven, amb una camisa del seu pare havia confeccionat un
vestit per les nines. La seva curiositat pel món de la costura li venia de
família doncs una tieta seva, la Maria
de cal Ferro, era una gran cotillaire,
havia aprés l’ofici a Manresa, i la Rosa
passava moltes estones amb la tieta.
A més, des dels 9 anys, quan arribaven
les vacances de l’escola anava a cosir
a casa d’una modista de Manresa, la
seva localitat natal.
Amb aquesta primera cosidora hi va
passar sis anys, aprenent l’ofici, i recorda que, després de dos anys d’estar
treballant amb ella, com a premi es va
poder fer una brusa, però tallada per la modista, de la qual destaca la
seva manera de treballar artesanal i delicada.
Aquesta primera modista es va casar i ja no va continuar amb l’ofici,
però per sort per la Rosa, va arribar una nova veïna al seu bloc, que
també cosia, i la nostra protagonista es passava el dia amunt i avall
per veure com treballava, i per ajudar-la. Amb ella la Rosa s’hi passar
vuit anys i va guanyar velocitat a l’hora de confeccionar les peces.
Però la modista no li ensenyava a tallar, ni tenia temps per tallar-li
un vestit i uns enagos que volia fer-se amb una roba nova que el seu
germà li havia portat d’Àfrica, el niló, així que delerosa per aprendre’n,
va decidir matricular-se de “corte y confección” i de dibuix artístic a
l’escola d’Arts i Oficis de Manresa, i gràcies a les seves bones notes, va
cursar els quatre anys d’estudi becada.
Emprenedora i valenta, va continuar estudiant a Barcelona, a l’institut
Martí, el perfeccionament de modisteria, a més, el fet de desplaçar-se
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fins a la ciutat comtal, li va obrir un nou món, observava els aparadors,
aprenia trucs nous i podia deixar volar la seva imaginació.
A l’any 1967 es va casar, amb el Joan Batalla, i la Rosa va arribar a
Bell-lloc, “un poble ric en modistes i en el que les senyores totes sabien i saben cosir molt bé”, comenta. Durant els primers quatre o cinc
anys cosia a nivell familiar però poc a poc, va començar ajudant a una
modista i finalment, per circumstàncies
de la vida, va arribar un any en que
necessitava ajuda ella. En l’actualitat,
encara cus alguna coseta, per distreure’s i a més ha recuperat les classes de
pintura.
A casa tenen sis màquines de cosir,
encara conserva els llibres del mètode
Martí i en fullejar-los gaudeix recordant els diferents encàrrecs que ha
confeccionat, des de vestits de núvia
fins a camises de dormir, passant per
bates, americanes, pantalons, vestuari
d’infermera amb capes i davantal... i el que més li agrada: la roba de
fantasia per als shows de patinatge. Recorda encàrrecs curiosos, com
el d’una núvia que volia el vestit curt, o el d’una altra que va estar
guardant durant quatre anys la fotografia del vestit que desitjava.
Ens explica que la modisteria és un ofici artesanal, i que de vegades no es veu tota la feina que hi ha al darrera, el patronatge, tallar,
embastar, emprovar, arreglar, cosir... però la satisfacció arriba quan ha
finalitzat un encàrrec i veu a la persona com el llueix.
Assegura a més, que “la modisteria és un ofici que mai es perdrà;
canviarà, i ja ha canviat amb tota la nova maquinària, però mai desapareixerà”.
La Rosa es mostra feliç amb la seva trajectòria personal i professional,
i desitja poder continuar observant com llueixen els vestits els dies de
festa.@
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AMPA Escola bressol de Bell-lloc d’Urgell
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