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La cuina de Bell-lloc d’Urgell
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LLIBRE A LA VENDA A

CAL teMYR

La recaptació
està destinada
al projecte contra

la violència vial
que està duent a terme
l’Associació de Joves
Bell-lloquins
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eDitORiAL i ÍNDeX

La generositat de la natura es posa de manifest, més que mai,
els mesos de primavera. L’explosió de colors i olors als camps que
envolten la nostra localitat, als jardins, a les terrasses i als balcons,
vesteixen de gala l’espai en que habitem.
Tot torna a començar, amb més força, amb una energia renovada, i
un any més, la primavera ens sorprèn com si assistíssim per primera
vegada a aquest espectacle natural.
Enmig d’aquesta festa dels sentits, surt un nou número de la revista
del Poble, amb el qual podreu reviure les activitats més rellevants
que han tingut lloc durant els darrers mesos amb celebracions com
el carnaval i la festa major, espectacles com Políticament Incorrecte
i Grease, el musical; les Jornades Culturals 2011, els 25 anys del Club
Bàsquet Bell-lloc, i la 3a cursa popular de 10km., entre d’altres.
Durant aquests mesos a més, ha tingut lloc la inauguració del
Centre Cívic, que inclou, entre d’altres, els següents equipaments: la
Biblioteca Municipal Joan Solà, el nou dispensari mèdic i la Incubadora d’Empreses, que han dotat al municipi d’uns espais necessaris
per al seu progrés social i empresarial.
Així doncs, esperem que gaudiu fullejant aquest recull de bons
moments i que visqueu intensament aquest dies de primavera i els
propers mesos estiu!
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festes i TRADICIONS
FESTA MAJOR DE MAIG
Arribat el mes de maig la localitat de Bell-lloc es vesteix de gala per
gaudir de la seva Festa Major petita, tot i així molt intensa. Enguany
la celebració ha tingut lloc els dies 6, 7 i 8 d’aquest mes, i tot i la pluja
del dissabte, s’han pogut celebrar tots els actes programats.
La presentació del llibre “La cuina de Bell-lloc d’Urgell”, a càrrec del Sr.
Gregori Canalies, director de l’Escola d’Hosteleria i Turisme de Lleida,
va cloure les Jornades Culturals 2011 i va donar el tret de sortida a la
Festa Major.
Durant la primera jornada festiva va tenir lloc també una festa per al
jovent, a la carpa, amenitzada per la discomòbil Ithaka.
El dissabte al matí ens va despertar Bob Esponja i els seus amics, els
quals van protagonitzar una cercavila i animació a la plaça Catalunya;
espai on es van donar cita els menuts del poble per participar en la
cursa popular per categories, organitzada per l’AMPA.

Al llarg del matí van tenir lloc també la 13a tirada de bitlles intermunicipal i la inauguració de l’11è concurs de fotografia de l’Associació de
Dones. L’acte va estar presidit per l’Hble. Sra. Irene Rigau, Consellera

del Departament d’Ensenyament, la qual participà també en una de les
activitats més rellevants de la festa: el 8è tast de cassoles, celebrat a
la carpa situada als afores del poble i que va comptar amb l’assistència
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festes i tRADiCiONs
de més de 350 persones. Després de dinar vam poder gaudir dels balls
tradicionals catalans gràcies a l’actuació de l’esbart Arrels de Lleida.

ren “un nou concepte de festa, on la cultura de club, la bona música i
l’elegància, prima per damunt de tot”.
El diumenge al matí, la plaça Catalunya es va convertir de nou en el
centre neuràlgic de la celebració. La cobla Amoga, va posar la música
per la ballada de sardanes i en finalitzar va tenir lloc el lliurament de
premis del concurs de fotografia. Els guanyadors de la present edició
han estat: Sònia Felip Solsona (1a), Josep M. Orrit Arenas (2n) i Francisco Garrancho Plaza (3r).
Un concert i una sessió llarga de ball, amb l’orquestra Amoga, van
posar el punt i final a la celebració, al llarg de la qual s’han pogut
visitar dues exposicions, la del concurs de fotografia, i una altra amb
els dibuixos de l’hora del conte de la Biblioteca i les darreres novetat
editorials.@

La música també va fer acte de presència a la tarda i nit, de la mà de
l’orquestra La Chatta, encarregada de musicar les dues sessions de ball
i el concert de Festa Major.
Per altra banda, els d’esperit més jove van poder gaudir del concert del
grup De Noche, seguit d’una nova formació local Suit Republic, amb
Marc Cuenca i Albert Torné, els quals, citant les seves paraules, elabo-
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festes i tRADiCiONs
PER CARNAVAL TOT S’HI VAL!
El carnaval és una de les festes més esperades del calendari hivernal, ja que la disbauxa, la gresca, el bon humor, la música i els colors
prenen els carrers, les places i els espais públics locals i trenquen amb
la monotonia i la grisor de l’hivern, un hivern que en aquesta ocasió va
intentar aigualir la festa però no ho va aconseguir, i gràcies a la pluja
vam tenir dos dies de celebració.

Tot i que inicialment el programa de carnaval s’havia de
desenvolupar durant el dissabte dia 12 el març, la pluja
va obligar a posar-hi imaginació i fer algunes variacions.
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festes i TRADICIONS
Així, el dissabte va tenir lloc el tradicional sopar a la sala de
la Cultural, seguit del concurs i gran ball de disfresses
amenitzat pel Trio Zafiro-3.
La resta d’activitats es va celebrar el diumenge. Sota
un sol radiant, van desfilar, pels carrers del poble,
cinc carretes amb motius com l’Època medieval, a
càrrec de l’AMPA de l’Escola Ramon Farrerons; Els
animalets, de l’AMPA de la Llar d’Infants; Els cuiners,
del MIP; 101 dàlmates i Amb dos pilotes, a més d’un
gran nombre de bell-lloquins de totes les edats vestits
per a l’ocasió amb enginyoses disfresses.

LA DIADA DE SANT JORDI
Sant Jordi és una de les celebracions més nostrades. És un dia que
convida a passejar a un ritme més tranquil
de l’habitual, convida a gaudir de les parades de llibre i roses, convida a estimar,
a conversar, a llegir, a mirar en silenci, a
sorprendre i a deixar-se sorprendre.
Generalment la diada de Sant Jordi
s’escau entre setmana, i es converteix en
un dels feiners més festius del calendari;

A la tarda va tenir lloc l’esbojarrada cursa de llits, amb quaranta participants repartits en set divertits i imaginatius
llits.
En finalitzar la cursa va
tenir lloc una xocolatada
popular al Parc Infantil, on
se celebrà també el concurs
i degustació de truites i
pastissos.@

aquest any, però, ha coincidit en dissabte de setmana santa, fet que ha
propiciat poder gaudir de la festa en altres entorns diferents.
A Bell-lloc també es va poder sortir a passejar; a més, el
jovent del poble va muntar una paradeta de roses solidàries
amb la campanya contra la violència vial que està duent a
terme l’Associació de Joves Bell-lloquins.
Cal destacar també que durant tot l’abril s’han celebrat nombrosos actes, amb motiu de les jornades culturals que tenen
lloc durant aquest mes i que comptem amb la festa de Sant
Jordi com a eix vertebrador.@

Carretera N-II, Km 472 · tel. 973 71 71 14
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CONEIXEMENT POPULAR
JORNADES CULTURALS 2011
Cada any durant el mes d’abril tenen lloc les Jornades Culturals a
Bell-lloc d’Urgell.
Abril és el mes més escaient per dur a terme aquest programa, ja que
la diada de Sant Jordi n’és una data destacada i una de les més culturals de tot el calendari.
Per tal de fer els honors a aquesta cita tan nostrada, des de l’Ajuntament, en col·laboració amb les diferents entitats del poble, es van
programar tot un seguit d’actes, des de conferències fins a representacions teatrals i musicals, passant per presentacions de llibres, sortides
i fins i tot una plantada d’arbres.
Així el programa es va inaugurar amb la celebració
del Dia Mundial de la Poesia, el 21 de març, amb
el Taller “Sopa de Versos” a càrrec del Sr. Josep
M. Rodríguez, i organitzat per la Regidoria de
Cultura i l’Associació Cultural i Teatral Som els
que som.
El dia 2 d’abril va tenir lloc la jornada de portes
obertes al centre cívic i dependències socials i
biblioteca, un nou equipament local que va ser
inaugurat el 18 de març pel conseller de Territori
i Sostenibilitat, Sr. Lluís Recoder.
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CONEIXEMENT POPULAR
A la nit, el Consell Municipal de la Dona va realitzar la 2a desfilada
solidària en benefici de l’Esplai de Bell-lloc d’Urgell, en què es van
poder veure sobre la passarel·la diferents tipus de disfresses, lluïdes
pels models locals.
El dia 3 d’abril, impulsada per la Regidoria de Cultura, va tenir lloc una
sortida a l’Auditori Enric Granados de Lleida per gaudir de la “Missa en
mi b de Schubert”. La música també va fer acte de presència a l’Església Parroquial de Sant Miquel Arcàngel, a càrrec de la Coral Noves
Veus i el Centre d’Estudis Musicals BellSons.
Com ja hem avançat, durant les Jornades Culturals van tenir lloc diverses xerrades de temàtica variada. La primera, “L’Esport a La Masia”, va
arribar el dia 7 d’abril de la mà del Sr. Carles Folguera Felip, director de
La Masia del FCB.

La segona, celebrada l’11
d’abril, va ser a càrrec del
Sr. Jordi Torné, que tractà el
tema d’“Els accidents i les seves conseqüències”, organitzada per l’Associació de Joves
Bell-lloquins, que forma part
de la seva campanya contra
la violència vial. Una altra
de les conferències va estar
organitzada per l’AMPA de l’Escola Ramon Farrerons, el dia 28 d’abril,
i portava per títol “Com ajudar els nostres fills en els seus estudis”; el
ponent va ser el Sr. Josep M. Simon.

HOMENATGE A JOAN SOLÀ
Volem destacar en aquest apartat les dues xerrades del divendres dia
15 d’abril, prèvies a la inauguració de la Biblioteca Pública Joan Solà,
i enmarcades dins l’acte d’homenatge al destacat lingüista local, que
han organitzat l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i el Rectorat de la
Universitat de Lleida. La primera conferència va ser a càrrec de la Sra.
Imma Creus, que ens va presentar: “Joan Solà, l’home, els mestre i
el lingüista”; l’altra, a càrrec del Sr. Jordi Mir, que va compartir amb
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CONEIXEMENT POPULAR
tots els assistents “L’experiència de treballar amb Joan Solà i les seves
darreres publicacions”.
Un dels moments més emotius de l’homenatge va tenir lloc el matí del
dissabte 16 d’abril, amb l’acte de nomenament de la nova biblioteca
com a Biblioteca Pública Joan Solà, al qual van assistir els familiars del
lingüista i la directora dels Serveis Territorials de Cultura de Lleida, la
Sra. Carme Vidal. Durant l’acte, organitzat per la Regidoria de Cultura
i l’Associació Cultural i Teatral Som els que som, diferents membre de
l’entitat van entrar a la Biblioteca amb unes caixes que, juntes, van
compondre la fotografia de Joan Solà.
A la tarda, la Sala de la Cultural va acollir el lliurament de premis del
VII Concurs de Narrativa Breu Joan Solà, que en aquesta edició tenia
com a temàtica “Com t’imagines Bell-lloc en un futur”.

Plaça de l’Esport, 1
25230 Mollerussa (Lleida)
tel. 973 60 11 00
www.prefabricatspujol.com
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CONeiXeMeNt POPULAR
Els guanyadors d’aquesta convocatòria van ser:
En categoria B (8 i 9 anys): Pau Torné Enrich, Marc Soteras Cònsola,
Marina Casas Martin i Aleix Marimon Bergé.
En categoria C (10 i 11 anys): Giulia Filimon, Clàudia Pedrós Gallardo i
Iris Alentà Oliva.
En categoria D (12, 13 i 14 anys): Marta Fa Binefa.
En categoria E (15, 16 i 17 anys): Carla Amorós Torné i Manel Fa
Binefa.
En categoria F (de 18 anys en endavant): David Creus Grifol, Genoveva
Ribolleda Angrill i Facundo Salvia Vergé.

Els joves i menuts de l’escola i llar d’infants també han participat
activament d’aquestes Jornades Culturals amb actes com la plantada
d’arbres que es va realitzar el dia 13 d’abril, el recital de poesia del Sr.
Ricard Bonmartí o la ludoteca gegant que es va instal·lar el diumenge
1 de maig al camp de futbol i que va comptar amb berenar inclòs per
recuperar energia.

Els més menuts de l’escola també van participar en el concurs però
amb creacions artístiques en pintura.
Els guanyadors van ser:
P3, Alexia Valentin Muraru;
P4, Marta Novell Prats;
P5, Laia Pont Puiggené.

Durant les
jornades
culturals
han tingut
lloc també dues
representacions, una
de teatral,
“Políticament incorrecte”, a càrrec del grup local Som els que som; i
una de musical, “Grease”, organitzada per l’Associació de Joves Belllloquins (més informació a les pàg. 14 i 12 respectivament).

Durant l’acte, organitzat per la Regidoria de Cultura i l’AMPA de
l’Escola Ramon Farrerons, va tenir lloc la representació de diferents
activitats que realitzen els alumnes de l’escola durant el curs.

A més, durant el programa cultural han tingut lloc també diferents
sortides, com la realitzada el passat 29 d’abril al Parc Astronòmic del
Montsec.

Tot plegat ha esdevingut una bona combinació per gaudir de la cultura
a la nostra localitat.@
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Des De Les AssOCiACiONs
GREASE, EL MUSICAL!
Després de l’èxit de Mama Mia, durant la Festa Major de l’any passat,
l’Associació de Joves Bell-lloquins amb col·laboració de l’Ajuntament,
van decidir plantejar-se un nou repte, el musical Grease, un repte superat amb la màxima qualificació.
Més de nou-centes persones es van
donar cita, el dia 30 d’abril, a la Sala
de la Cultural, per gaudir de l’espectacle. Només entrar a la sala, i mentre el
públic anava seient, un actor local que
interpretava el paper de V. Fontain, des
de la seva cabina de música amenitzava
l’espera amb sons dels 60 i 70.
Els teloners del musical van ser una
trentena de menuts, coreografiats per
Xavier Boadella i Maria Buira, els quals
van interpretar algunes de les cançons
més emblemàtiques dels anys 60.
Els menuts van donar pas a Grease, el musical, inspirat en l’obra original que crearen J. Jacobs i W. Casey el 1971 i que es convertí en una
de les propostes de més permanència a Broadway.
Els artistes locals no van tenir res que envejar dels professionals que
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durant els 70 protagonitzaren l’obra, i van fer vibrar el públic amb la
seva actuació, i que van contagiar la bona entesa que hi havia sobre
l’escenari, fins a la pista de cadires.
Sota la direcció artística de David Creus
i la direcció i coreografia d’Àlex García,
més d’una trentena de ballarins amateurs,
encarregats dels swings, juntament amb els
actors i actrius bell-lloquins, van ballar al
ritme de Grease, sobre un escenari realitzat
per Silvia Roure, al qual hi van pujar, fins i
tot un cotxe.
Anna Rabés, Carme Jové, Pepita Farré i Brigit i Eli Jubillar es van encarregar del vestuari, i les dues últimes, també de l’estilisme.
Les audiovisual i el making off van córrer a
càrrec de Mª Núria Gros i Sandra Mas, Èric
Nadal i Meritxell, respectivament.
Tot plegat va donar com a resultat un gran espectacle visual, musical i
teatral, cuidat fins a l’últim detall, i que va aconseguir posar de peu a
tots els assistents.
Moltes felicitats a tots els que heu fet possible aquesta obra.@

Des De Les AssOCiACiONs

NOU MURAL AL PATI DE LA LLAR D’INFANTS
Un any més, des de l’AMPA de la Llar d’Infants, s’ha impulsat l’artística
iniciativa de pintar un mural al pati; activitat que ja comença a ser
tota una tradició i que aconsegueix reunir a tots els pares i mares dels
alumnes en una jornada d’allò més divertida i distesa.

El motiu escollit per aquesta ocasió ha estat La Blancaneus i els set
nans, que des de fa uns dies omplen de color aquest espai de lleure per
als més menuts.@
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Des de les associacions
PRIMERA CATA DE VINS
El passat 23 de gener, el
restaurant Cal Boria va
acollir la primera Cata maridatge de vi, organitzada
per l’Associació de Joves en
col·laboració amb l’Ajuntament.

El sommelier, Àlex Bòria, va ser l’encarregat de dirigir la cata, al llarg
de la qual es van poder tastar fins a vuit vins diferents i un cava,
acompanyats d’uns plats d’acurada elaboració i presentació, obra de
l’equip professional d’aquest restaurant. Una vintena de joves van
assistir a l’acte, que va esdevenir tot un èxit. Per la seva banda, l’Àlex
valora molt positivament aquesta iniciativa i es mostra “molt agraït
per haver tingut l’oportunitat d’apropar i compartir els seus coneixements de la cultura del vi amb la gent del poble”. @

NOU LOCAL DEL JOVENT
Des del 27 de març, els joves de Bell-lloc disposen
d’un nou local, situat a prop de la pista de frontennis, on poden reunir-se i gaudir de les seves
estones de lleure.

L’equipament s’ha realitzat rehabilitant una part del
magatzem annex a aquesta pista. L’acte d’inauguració va tenir lloc el passat mes de març i va comptar
amb la presència de les autoritats locals així com
joves i veïns en general. @

POLÍTICAMENT INCORRECTE
El passat 9 d’abril, el grup de teatre
local Som els que som ens va sorprendre
molt positivament amb la representació de l’obra Políticament incorrecte,
del britànic Ray Cooney, i adaptada al
català pel reconegut membre del Tricicle
Paco Mir.
Amb una escenografia, so i il·luminació perfectes, obra de Miquel
Bargalló, Anna Folguera, Mariflor Enrich, Mercè Arnau, Ricard Ribalta, Jordi Creus, Josep Sarret i Josep Benavides; maquillatge de Lídia
Palau i Íngrid Palau i dirigits per Mercè Batlle i Cisco Nadal, els actors
i actrius locals (Carles Palau, David Creus, Laia Jovells, Annabel Felip,
Jaume Galan, Xavier Corsà, Joan Llobet, Ester Bosch i Anna Domín· 14 ·

guez) van demostrar les seves habilitats interpretatives mitjançant una
comèdia divertidíssima d’embolics amorosos i intrigants que té lloc en
una suite de l’Hotel Palace, on un ministre socialista i una diputada
del PP es troben d’amagat de les seves respectives parelles. La trobada, però, s’espatlla amb l’aparició d’un cadàver que dóna peu a tot un
seguit de situacions compromeses i esbojarrades que van aconseguir
arrencar moltes rialles entre el públic assistent.@

Des de les associacions
L’ASSOCIACIÓ DE DONES, SEMPRE ACTIVA
Durant els darrers mesos l’Associació de Dones ha celebrat dues de les
seves dates més emblemàtiques: la festa de Santa Àgueda i el dia de
la Dona Treballadora.

Per fer els honors a la santa, el dia 5 de febrer es va celebrar una gran
festa amb sopar inclòs, en el qual van participar un gran nombre de
sòcies, acompanyades pels seus marits.
El 8 de març és el Dia de la Dona Treballadora i aquest any va caure en
dimarts; així, per tal de celebrar aquesta jornada totes les sòcies plegades, es va escollir el dissabte anterior, el 5 de març, per celebrar la
tan destacada data, a la sala de la Cultural. La vetllada va ser un èxit i
va estar amenitzada per un duet musical que va fer les delícies de les
assistents a l’acte. Totes les sòcies van rebre un obsequi de record.

Cal destacar, també, que el passat dissabte dia 12 de febrer es va
celebrar l’Assemblea de l’Associació de Dones Flor de Lis, en què va
tenir lloc la votació per a un nou membre de la junta. La nova persona
que entra a formar part de la junta és la senyora Montserrat Batalla,
que ocuparà el lloc de la senyora Inés Escribà.
Per finalitzar, volem informar que un any
més l’associació va organitzar el
concurs de truites i pastissos de carnaval, programat per al dia 12 de març,
però que a causa de la pluja es va traslladar al 13. Les guanyadores d’aquesta
edició han estat:
en truites,
Dominica Escribà,
Rosa Roselló i Montse González;
i en pastissos,
Pepita Mas,
Teresina Sobera i Rosa Piqué.
Felicitats a les guanyadores, a totes les
sòcies i a la junta, per la vostra tasca.@

Però durant els primers mesos de l’any també s’han celebrat altres
activitats, a banda de les que tenen lloc setmanalment. Una de les més
exitoses va ser la conferència “La sordesa i l’apnea de la son”, a càrrec
del doctor Josep M. Orrit, especialista en otorinolaringologia, i fill de
Bell-lloc d’Urgell. En acabar la conferència va tenir lloc un col·loqui
molt participatiu entre l’especialista i el públic assistent.
I en el marc de les Jornades Culturals, el dia 14 d’abril va tenir lloc la
presentació del llibre La Plana Salvatge, a càrrec del seu autor, el Sr.
Felip Gallart.
· 15 ·

Des de les associacions
CURS DE CUINA
L’Associació de Joves Bell-lloquins ha celebrat, durant tots els dimecres
de maig i el primer de juny, un curs de cuina.
Més d’una vintena de joves han participat en aquesta iniciativa que ha
comptat amb la col·laboració i l’experiència de diverses cuineres locals
com la Carme Llobera, la Dominica Escribà, la Ramona del Restaurant
El Parador, la Mari i la Vicenta del Vinyes del Mig i la Consol de Cal
Bòria.

participants podien fer el tastet dels plats cuinats. L’experiència va
resultar molt enriquidora.
Destacar també que durant els mesos de juny, juliol i agost, s’ha impulsat una altra iniciativa des d’aquesta jove associació, es tracta del
curs de dansa i expressió corporal impartit per Àlex García.
Des d’aquestes pàgines us volem felicitar per les variades iniciatives.@

Durant les sessions, que han tingut lloc a l’Allotjament, els assistents
han pogut veure com es cuinaven diferents primers, segons plats
i postres que van des de l’arròs amb bacallà fins al braç de gitano,
passant per les amanides, la paella, el conill o el pollastre a la cassola,
solomillo amb salsa de festucs, panga a la mostassa, crema catalana,
tiramisú, pastís de fruites i molts d’altres. En acabar cada jornada, els

UN VIATGE DE SOMNI, A TRAVÉS DE LA MÚSICA

El passat dia 5 de juny, el Centre d’Estudis Musicals BellSONS va
celebrar el festival de cloenda del curs 2010/11 a la sala de La Cultural
de Bell-lloc d’Urgell. El repertori, dividit en 3 parts, va ser d’allò més
variat.
· 16 ·

A la primera part, van cantar els nens i nenes de la Coral Infantil
BellSONS conjuntament amb la Coral Noves Veus les cançons “Veig el
teu camí” i “La Gavina” dirigits per Carme Bagué.
A la segona part, van cantar i tocar amb guitarra elèctrica, guitarra
clàssica i baix elèctric un grup de nois i noies del centre, les cançons
titulades “Sense tu”, “Bona nit” i “Si et quedes amb mi”, dirigides pel
professor del centre Manel Ruiz.
Finalment, a la tercera part es va interpretar i cantar la Cantata “Un
viatge de somni”; tot un espectacle ja que la música, a càrrec de professionals de reconeguda experiència i membres de grans orquestres,
es va unir amb la interpretació del grup de teatre infantil, dirigit per
Annabel Felip. Les professores del centre Meritxell Balsells, Carme Bagué i Àngels Berengué van dur a terme la preparació del cor. L’arranjament harmònic i de veus va córrer a càrrec de la directora del centre
Àngels Berengué.
Gràcies a tots els participants i col·laboradors,
l’espectacle va ser un èxit.@

esPORts
EL CB BELL-LLOC CELEBRA 25 ANYS D’HISTÒRIA
Aquest 2011, el Club Bàsquet Bell-lloc celebra els seus 25 anys d’història.
Per fer-ho, s’han organitzat diferents activitats, però l’acte central de
celebració va tenir lloc el passat 19 de març, al pavelló poliesportiu
municipal, amb l’assistència de prop de cinc-centes persones.
L’acte s’inicià a les
quatre de la tarda amb
dos partits simultanis
a mitja pista a càrrec
de l’escola de bàsquet.
Tot seguit va tenir lloc
un breu partit d’exhibició que enfrontà els
dos equips femenins
del Club: l’infantil i el
sènior.

Jordi Villacampa, Rafel Jofresa,
Juanan Morales, Jordi Pardo,
Dani Pérez, Antonio Medianero, Carles Marco, Jofre Lleal,
Carles Ruf i Ivan Pardo, dirigits
pels tècnics Josep Lluís Ferrer
i Guifré Lluís. Tots, autèntics
mites vivents de l’esport de la
cistella, que segueixen actius a
petició popular.
El partit va comptar amb la presència com a speaker del popular presentador i comentarista de TV3 Sr. Jordi Robirosa, que no va parar de
signar i dedicar el llibre Basquetmania, que ha escrit recentment.

El moment més
emotiu de la tarda
va arribar amb un
concurs popular de
triples en homenatge a la malaurada
jugadora Alina Bros
i Andrés, i amb la
posterior retirada de
la seva samarreta.
Com a cloenda de la celebració, va tenir lloc el partit d’exhibició
entre el Restaurant Bòria Bell-lloc, equip que milita al grup “A” de
la categoria sènior territorial lleidatana, i una selecció d’exjugadors
del DKV Joventut, entre els quals hi figuren esportistes de la talla de

L’actual junta directiva del Club
Bàsquet Bell-lloc va voler que
aquesta celebració fos un
premi/homenatge a tots els
jugadors, entrenadors, directius,
tècnics i afeccionats que durant
els darrers 25 anys han passat pel
club i l’han donat a conèixer arreu de la
província.@
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ESPORTS
3a CURSA POPULAR 10 KM
El municipi de Bell-lloc d’Urgell acull, des del juny de 2009, la Cursa
Atlètica Popular de 10 Km, organitzada per la Regidoria d’Esports
de l’Ajuntament. L’èxit de les primeres dues edicions ha encoratjat
l’organització a realitzar-ne una de nova, la 3a, celebrada el passat
diumenge 12 de juny.
volgués córrer, 220 participants, la mateixa xifra que l’any passat tot i
l’imprevist del dilluns festiu.
Així, el diumenge al matí, atletes, familiars, amics, curiosos i voluntaris van donar-se cita a la pineda municipal convertida en el centre
neuràlgic de l’acte, i era, a més punt de sortida i arribada dels participants. Passats 35minuts i 34 segons, creuava la línia de meta el primer
dels corredors: Alexandre Tàssies, seguit de Josep Viladoms i Ramon
Bascompte. En la categoria femenina, les guanyadores van ser:
Sònia Tarragó, Aurea Arce i Imma Estany.
La cursa, puntuable per a la lliga Internet-Championchip 2011, ha
mantingut l’horari de la passada edició, sortida a les 09.30h i els dos
punts d’avituallament repartits equitativament pel recorregut; així
com la franja d’edat dels participants, donant cabuda a tothom qui hi

Pel que fa a les classificacions
locals, en categoria masculina
Robert Tarrio es va adjudicar la
primera plaça, Xavi Amorós la
segona i Ramon Prats la tercera; la guanyadora femenina va
ser Carina Nadal.
Una vegada més, una part de
la recaptació de la cursa, es
destinarà a motius solidaris que en aquesta ocasió se centraran en el
projecte contra la violència vial que està duent a terme l’Associació de
Joves Bell-lloquins.
Destacar finalment que per organitzar aquesta cursa, la regidoria
d’Esports compta amb el suport del Consell Municipal de la Dona, la
Comissió de Festes, i la regidoria de Cultura i Festes, així com de les
diferents entitats esportives i culturals del municipi de Bell-lloc d’Urgell, que cada any participen activament.@
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esPORts
1a TROBADA D’AMPES DE PATINATGE
El dia 21 de maig, el pavelló poliesportiu va acollir
la primera trobada d’AMPES de patinatge del Pla
d’Urgell i el Segrià a Bell-lloc
d’Urgell.

Durant la jornada els participants van poder intercanviar impressions
al respecte del tema que els unia i els havia convocat: formar part de
l’AMPA de l’escola, en un ambient distès i festiu.
La diada va finalitzar a les nou del vespre amb una llonganissada per a
tots els assistents.@

CERTIFICATS DE PATINATGE
El pavelló poliesportiu de Bell-lloc d’Urgell va acollir, el passat 15 de
maig, les proves i certificats de patinatge, als quals es van presentar
més de 300 nens i nenes de diferents clubs de les terres de Lleida,
Andorra i la Franja, entre els que podem destacar els de Torrente de
Cinca, La Bordeta, Lleida, i els locals
del Club Esportiu Bell-lloc. Durant la
jornada, que començà a les 08.30h i finalitzà a les 20.00h, els patinadors i patinadores es van examinar de diferents
categories i modalitats, xous i altres.

El Club Esportiu Bell-lloc va oferir servei d’entrepans per a patinadors,
familiars i públic en general; i durant tota la jornada va estar obert el
bar del pavelló.
La diada va ser un èxit i la gran majoria de patinadors i patinadores
locals van superar la prova amb nota.@

L’acte va estar presidit pel Sr. Josep
Lluís Prat de la Federació de
Patinatge de les Terres de Lleida i
puntualitzat per diferents arbitres
assistents.
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EQUIP DE GOVERN
EL NOU CENTRE CÍVIC I LA INCUBADORA
D’EMPRESES
El divendres 18 de març
de 2011, el conseller de
Territori i Sostenibilitat, Sr.
Lluís Recoder, va visitar el
nostre poble per tal d’inaugurar dos nous equipaments: el Centre Cívic i la
Incubadora d’Empreses.
El Centre Cívic és un edifici
polivalent que integra el
nou consultori mèdic, el centre de dia per a la gent gran, la biblioteca i
diverses sales per a les associacions i entitats del municipi.

La construcció d’aquest espai dota el municipi d’un nou servei molt
necessari per a la gent gran, el centre de dia; i a la vegada millora i
actualitza serveis ja existents per a tot el veïnat, com són la biblioteca,
el consultori mèdic i diversos espais necessaris per a la intensa participació ciutadana del nostre poble.
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Amb la inauguració del Centre Cívic s’ha recuperat un edifici emblemàtic, el de les escoles velles, que, malgrat la seva situació privilegiada, estava molt deteriorat.
Per altra banda, la Incubadora
d’Empreses d’Innovació Agrometal·
lúrgica representa una aposta clara
i decidida per al futur empresarial
del poble i de la comarca. Aquesta
innovadora iniciativa és un complement força atractiu al polígon
industrial Vinyes del Mig.
Els nous equipament donen resposta
a les diferents necessitats que van sorgint a la nostra localitat i són un
exemple d’aposta de futur relacionada amb el benestar, la sanitat, la
cultura i la indústria.@

EQUIP DE GOVERN
VACANCES LÚDIQUES I EDUCATIVES
Des de fa uns anys, l’Ajuntament de Bell-lloc organitza diferents
casals d’estiu, de Nadal, de Setmana Santa, per tal que petits i joves
de la nostra localitat gaudeixin de les vacances d’una manera lúdica
i a la vegada educativa, gràcies a un equip
d’educadors en el lleure que s’encarreguen
d’organitzar activitats variades i per a tots
els gustos.
Enguany, durant aquests mesos, a més del
tradicional Casal de Setmana Santa, s’ha
celebrat, com a novetat, el Casal de Setmana Blanca, coincidint amb unes noves
vacances escolars instaurades durant la
primera setmana del mes de març.
El Casal de Setmana Blanca ha tingut la mateixa estructura que la
resta de casals, és a dir, un horari de matí i tarda, amb la mitja hora

d’acolliment previ a les activitats per tal que els pares puguin arribar
a la feina. Durant aquest nou casal, s’han realitzat activitats manuals
variades i, a més, s’ha introduït a tots els assistents en el món de la
cuina.
Com ja és tradició, durant el Casal de Setmana Santa s’han dut a terme també diferents
activitats de manualitats, però, en coincidir
aquestes dates amb la diada de Sant Jordi,
aquest n’ha esdevingut el protagonista.
El bon temps, ha permès realitzar més sortides exteriors a indrets rellevants de la nostra
localitat. Fins i tot, els participants del Casal
van fer unes “mones” i van sortir al camp a
degustar-les.
Un vegada més, la bona organització per part
dels monitors i l’entusiasme i il·lusió dels participants han fet que els
casals esdevinguessin un gran èxit.@

FACTURA ELECTRÒNICA, ÀGIL I SOSTENIBLE
Mitjançant un conveni amb el
Consorci Administració Oberta de
Catalunya, l’Ajuntament de Belllloc fa un pas més en relació amb les noves
tecnologies impulsant l’ús de la factura electrònica (eFact) als seus
proveïdors,
un fet que té com a objectiu ser més àgils i més sostenibles.

Cal destacar que el projecte està en fase pilot tot i que alguns proveïdors ja utilitzen el servei i s’espera que la implantació
sigui progressiva en els anys 2012 i 2013.@

Entre els avantatges d’aquesta solució tecnològica destaquen la simplificació de les tasques administratives, l’estalvi en paper i la reducció
del temps que cal dedicar a aquestes tasques. A més, millora el control
intern de la facturació i les tasques de gestió associades.
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EQUIP DE GOVERN
NOVA CAMPANYA DE FOMENT DEL RECICLATGE
Des del Consell Comarcal s’ha iniciat una nova
campanya centrada a fomentar el reciclatge
de les piles i l’oli usat, dos residus que, si no es
gestionen correctament, són molt perjudicials
per al medi ambient.
La campanya té lloc al municipis amb recollida
soterrada i consisteix en la repartició d’un embut per recollir l’oli de cuina usat dins ampolles
de plàstic i un recipient per emmagatzemar les
piles usades.
La repartició d’aquest material es va iniciar a
les escoles entre els alumnes d’educació infan-

til i primària. Posteriorment el material es podrà passar a recollir en
punts informatius que s’instal·laran als municipis.
A Bell-lloc, a través dels alumnes de l’escola
Ramon Farrerons, es van repartir 182 unitats
d’embuts i reciclapiles; i a més, el 30 de març,
durant el mercat dels dimecres a la plaça de
Catalunya, es va instal·lar un punt informatiu on
la gent va poder recollir aquest material.
Aquesta actuació es duu a terme com a reforç a
la campanya de comunicació general “Suma’t a
la recollida selectiva”.@

CURS DE PRIMERS AUXILIS
Des de l’Àrea de Promoció i
De¬senvolupament Local s’ofereixen al
llarg de l’any diferents cursos de formació. En el període que ens ocupa s’ha
realitzat un curs de primers auxilis a la
llar, orientat a treballadors i aturats.

Sòl per a
activitats
econòmiques

El curs va tenir una durada de 20 hores i es van tractar temes com el
reconeixement visual, el suport vital bàsic, com comportar-nos davant
situacions compromeses, entre d’altres.
És a dir, el curs va oferir una formació bàsica en primers auxilis, indispensable per a tothom.@

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.
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
EL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA
El consell municipal de la dona a més de col·laborar en nombroses activitats que s’organitzen des de l’Ajuntament de la localitat, també ho
fa especificament amb les que organitza la regidoria de la Dona, com
per exemple els actes de celebració del dia de la dona treballadora.
Així, la Regidoria de la Dona de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell amb
la col·laboració del Consell Municipal de la Dona van organitzar el
passat 8 de març dins els actes del Dia Internacional de les Dones que
es realitzen arreu de Catalunya, una jornada amb el títol “El rol fonamental de les dones en els moments difícils”.
La igualtat formal entre dones i homes és una realitat per què jurídicament les propostes d’igualtat han fet un avenç decisiu. A la pràctica,
però, és evident que encara queda molt camí per recórrer.

Sovint, les desigualtats de gènere són invisibles
perquè no es consideren així algunes actuacions
que formen part de la manera amb que s’han
construït els nostres entorns i totes les esferes de
la vida.
Les discriminacions que encara avui pateixen les
dones afecten els seus drets fonamentals i, més
enllà dels obstacles superats al llarg dels anys, resten encara molts
punts a tenir en compte. És per aquest motiu que la Regidoria de la
Dona de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i el Consell Municipal de la
Dona, van voler aportar el seu petit gra de sorra vers aquesta temàtica, organitzant aquesta xerrada. @

LA CUINA DE BELL-LLOC D’URGELL
El Consell municipal de la Dona és un organisme vinculat amb
la cultura local en molts aspectes i un clar exemple d’aquesta
afirmació el trobem en l’edició del recent publicat llibre “La cuina
de Bell-lloc d’Urgell”, un receptari que recull la nostra tradició
culinària local en la qual hi han col·laborat prop d’una trenta de
persones aportant les seves receptes i secrets, per compartir amb
tots els bell-lloquins els sabors de festa i de diari.

La presentació del llibre de cuina va ser l’acte de cloenda de
les jornades culturals 2011 i a la vegada va ser el tret de
sortida de la Festa Major. L’acte va tenir lloc el dia 6 de
maig a la sala de la Cultural i va estar presidit pel senyor
Gregori Canalias, Director de l’Escola d’Hosteleria i
Turisme de Lleida.@
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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.
Retorn, de David Creus, ha estat la creació literària guanyadora del VII Concurs de Narrativa Breu Joan Solà,
que en aquesta ocasió tenia com a tema central: “Com t’imagines Bell-lloc en un futur”.
Per tal que tots pugueu gaudir de l’obra guanyadora, us en transcrivim uns fragments.

RETORN

Un cop ensabonat, no sé perquè, sempre m’ha agradat sentir el
mateix quan acabo la meva llarga dutxa matinal. Quedar-me quiet,
immòbil, provocant que l’aigua em recorri tot el cos des del cap fins
els peus és una sensació difícil d’explicar a la vegada que fàcil de
recomanar.
Tot just feia unes hores que havia arribat al meu poble després de
vint-i-un anys d’haver marxat. Encara amb la maleta per desfer,
un cop llevat, havia decidit anar a córrer pel terme uns quaranta
minuts, exactament el mateix temps que faig tres vegades per
setmana pel Central Park, molt a prop del meu estudi de creació a
Nova York.
Rescatar un xandall i les velles sabatilles esportives de l’armari de la
meva habitació fou inquietant, gairebé més que, mentre corria, anar
contemplant que realment Bell-lloc era diferent de dia que de nit.
...
Metre a metre, el fúting em va permetre anar recordant molts dels
camins on des de ben petit solia plegar caragols. Després m’assabentaria que ja no eren massa comuns, que pràcticament s’havien
extingit, però juraria que aquell humit matí fins i tot vaig veure’n
el seu rastre ja ressec al voral. Sense adonar-me de si el meu ritme
era l’adequat repassava mentalment com havia trobat la casa després de tants anys quan vaig donar un gir de cent-vuitanta graus a
la meva vida. La decisió havia estat arriscada però sempre he estat
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convençut que fou necessària. El mateix dia de l’enterrament del
pare, molt absent des que la mare ens deixés un parell d’anys abans,
vaig rebre la notícia que m’havia estat concedida la Beca Guggenheim per estudiar escultura a la Universitat de Colúmbia.
...
La porta que comunicava amb el garatge encara
conservava la balda platejada que varem haver de
posar arran d’un intent de robatori. En entrar-hi
vaig haver d’asseure’m durant uns minuts. L’emoció m’embargava. Els prestatges estaven plens de
caixes ben etiquetades que preservaven gairebé
tota la història de la família. Llegir-les una per
una em va portar molta estona i em va servir per
fer memòria de moments que per descomptat no
havia oblidat. En un racó, a la vora del taulell on el
pare hi tenia totes les eines, encara hi havia el torn
que tants cops havia fet servir per modelar l’argila
en les meves primeres creacions. Sentir-lo rodolar en
el silenci de la nit em va arrencar les meves primeres
llàgrimes.
...
Després de dinar - havia preferit fer-ho a casa dels tiets enlloc
del restaurant al que m’havien invitat molt amablement – va arribar
el moment d’anar al cementiri. Per mi, una persona poc creient, no

EL TEU RACó

hauria de significar massa però jo era ben conscient que des de que
havia aterrat cada cop ho desitjava una mica més. Enlloc d’emportar-me flors em semblà més adient endur-me un llibre. Si alguna
cosa agradaria als pares seria precisament que els fes companyia
llegint Miquel Martí i Pol. “El llarg viatge” era una bona elecció.
La visita al cementeri va ser poc agradable, com era d’esperar,
malgrat s’havia fet un gran esforç per donar-li un altre aire gràcies a les plantes aromàtiques, les urnes biodegradables i els arbres
d’origen mediterrani. Mentre hi passejava vaig desistir de mirar les
plaques. Si bé era comprovable que les persones cada
vegada morien més velles també m’amoïnava que
molts dels noms que hi figuraven m’eren
molt coneguts.
...
La meva timidesa va fer acte de
presència en el moment en què la
multitud de gent que esperava al
davant del teatre es van girar
per rebre’m amb la mirada. Improvisadament em van fer pas
a fi que arribés on ja esperaven les autoritats situades
a l’esquerra de l’obra. L’havia
enviat des dels Estats Units
feia unes setmanes i estava
pensada per donar la benvinguda als amants de l’art.
Coberta per una mena de tela un
xic transparent, l’obra “Emoció” – així
vaig posar-li el mateix dia que li donava els
últims retocs de pintura – estava realitzada amb
materials sintètics, bàsicament resina de polièster i fibra

de vidre, i no defugia de la meva línia hiperrealista, característica
per tenir grans dosis d’influència Mueckiana. A poc a poc, mentre
els parlaments s’anaven allargant com de costum, vaig començar a
reconèixer fisonomies entre la gent que assistia a l’acte. M’esperava
que el poble fos un exemple més d’interculturalitat però també he
d’admetre que m’alegrava estar envoltat d’algunes persones de qui
en coneixia el seu passat.
Per donar-me la paraula em presentaren com algú que es sentia
orgullós de ser bell-lloquí i a qui la feina i projecció artística havia
privat de venir abans. Es van obviar els motius personals, després
ho agrairia, i el moment culminant va ser la presentació de l’obra.
Mentre la tela relliscava lentament vaig tancar els ulls esperant
que els aplaudiments em reconfortessin. Així va ser. Una gran mà,
castigada pel pas dels anys, tapava una boca d’una cara vella - i a
la vegada bella - de la qual era difícil distingir-ne l’expressió a no sé
que et fixessis en els ulls. Aquesta era la intenció.
De nou a casa i després de compartir diferents impressions i anècdotes amb altres ‘malalts de l’escultura’, que també havien estat
presents a l’acte, vaig atrevir-me a retirar el llençol de la butaca del
pare. Abans de seure-hi amb una copa de vi se m’acudí posar-me
música. La tria va ser ben fàcil. Era de l’any 2011 i diria que va ser
l’últim disc compacte que vaig comprar. El “Rellotge d’emocions” de
Raimon era prou escaient.
Recordo perfectament que mentre assaboria el vi i em deixava
portar per la música anava pensant que el dia havia estat prou bé
i que no ho havia passat tan malament com esperava. Va ser en
aquell precís instant que la solució a l’enigma del dia va esdevenir
sense forçar-lo.
“Tanda que es repeteix pels nostàlgics”, de 6 lletres: “Retorn”.@
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ARA TOCA... oficis perduts
ÀNGEL PIQUÉ I PEPETA ANGUERA
El protagonista d’aquesta història de vida va néixer fa 90 anys a la
Torre del Borràs dels Arcs. Ha estat i és un home emprenedor, a qui li
ha agradat col·laborar i implicar-se en totes les propostes que se li han
plantejat. Ha treballat molt i variat, en oficis que van des de pagès a
barber, passant per fuster, cobrador d’assegurances, operari de la llum,
cambrer, hortelà i cuiner
amateur; i sempre ha tingut
una gran passió: el ball.
La seva companya de viatge
és la Pepeta, que molts recordareu per ser la cuinera
dels calamars més bons que
se servien a Bell-lloc durant
els anys 70 i 80.
La seva història en comú
comença a les Pallargues
(d’on era filla ella i on ell va
anar a treballar de mosso
a pagès, la va conèixer ,
es van enamorar i casar),
i continua per diferents
localitats de les terres
lleidatanes, com Vilagrassa,
on l’Àngel treballava a Cal
Trepat de fuster; Artesa
de Lleida, on van néixer les seves filles Mª Teresa i Rosa; la Bordeta,
Moradilla i finalment Bell-lloc, on van viure primer a Cal Colell, després quatre anys a la Torre el Roca i definitivament es van instal·lar al
carrer Urgell número 20, van agafar el traspàs del bar que regentarien
durant més de 20 anys, i que, com ja hem dit, uns recordareu pels ex-
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traordinaris calamars que s’hi podien degustar i d’altres, pel meravellós
univers de xuxeries al que t’endinsaves en obrir la porta d’aquell local.
El bar Piqué (conegut també com Cal Cabres, prenent el nom de la
casa on estava instal·lat), obria de dilluns a dilluns, des de les 8 del
matí fins que marxava
l’últim client. Els diumenges
i festius, durant una hora
i mitja, molts bell-lloquins
s’hi aplegaven per degustar
els calamars de la Pepeta.
“La son que havia patit”
recorda, doncs compraven
bosses de 20kg de calamar
sencer i ella els netejava,
els tallava, i els arrebossava
per fregir-los al moment. El
secret de la recepta: “ou,
farina, llimó i sifó”.
L’Àngel, durant aquella
època, treballava a Cal
Batlle i després donava
braç al negoci familiar i
encara tenia energia per
fer les combinacions de
la Penya de quinieles que
tenien al local, amb més de 52 socis.
L’Àngel i la Bepeta han treballat molt i han fet molt poques vacances,
però es mostren contents de com els ha anat la vida.
Des d’aquestes pàgines volem felicitar-los per la seva trajectòria!.@
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