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Els colors vius del paisatge d’estiu es van suavitzant i 
arriben els primers freds que conviden a la introspec-
ció, a la reflexió, fent balanç d’un altre any que aviat 
s’acabarà.

I en aquest moment de nostàlgia i de submersió en 
els records, surt al carrer un nou número de la revis-
ta del poble, que ens ajudarà a fer memòria del que 
hem viscut plegats com a poble: les festes majors, 
les activitats estiuenques, els actes solidaris, les cites 
esportives... en definitiva, els bons moments que hem 
compartit.

Desitgem que gaudiu, recordant i passejant per aques-
tes pàgines que intenten recollir una petita part de la 
nostra història quotidiana.
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Al vespre va tenir lloc el 
sopar i un gran ball de 
disfresses, amenitzat pel 
Duo Joan i Sisco, artistes 
locals, que van oferir un 
repertori variat amb èxits 
d’allò més actuals i d’altres 
de clàssics. A la mitja part, 
va tenir lloc el lliurament de 
premis de la cursa de llits i a 
les millors disfresses.@

festes i tradiCioNs

· 4 ·

Al febrer, colors i grescA Al cArrer

Una de les festes més acolorides de l’any i sobretot dels emboirats 
hiverns de les terres de ponent, és el carnestoltes, encarregat d’omplir 
de gresca i festa els diferents carrers i espais públics.

A Bell-lloc, la celebració d’aquesta tradició de disbauxa, va tenir lloc 
el dia 25 de febrer i va començar amb la desfilada de gent,de totes les 
edats, disfressada, a peu i amb carreta, doncs des de fa uns anys hi ha 
colles i associacions que engalanen aquests vehicles agrícoles per fer 
encara més festa. 

El final de la rua, va donar pas a l’esbojarrada cursa de llits pels carrers 
dels poble, que en aquesta ocasió va comptar amb la participació d’una 
trentena de joves agrupats en diferents vehicles.

Durant la tarda el parc infantil va acollir el concurs de  degustació de 
truites i pastissos, amb xocolatada popular per acabar d’endolcir la 
festa.
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lA festA MAjor petitA

Un sopar popular organitzat per l’Associació de Joves de Bell-lloc, i 
amenitzat per una discomòbil seguida dels locals Suit Republic, va 
donar el tret de sortida a la  Festa Major de Maig.
Així, durant el primer cap de setmana d’aquest mes, l’agenda lúdica 
dels bell-lloquins es va omplir amb activitats per a tots els gustos, 
entre les quals la música va ser la  gran protagonista.

El dissabte, la celebració va començar a les 10 del matí amb la XIV 
Tirada de bitlles intermunicipal, al camp de futbol. A les 11, els petits 
es van donar cita a la plaça Catalunya per participar en la cursa popu-
lar per categories, que cada any organitza l’AMPA de l’escola Ramon 
Farrerons. I a les 13h, l’Il·lm. Sr. Joan Reñé i Huguet, president de la 
Diputació de Lleida, va inaugurar l’exposició dels treballs presentats al 
12è Concurs de Fotografia, organitzat per l’Associació Flor de Lis, i que 
es va poder visitar durant els dos dies de festa.
L’Il·lm, Sr. Joan Reñé, va presidir també un dels actes més rellevants 
de la jornada, el 9è Tast de Cassoles, que va tenir lloc a la Carpa, amb 
més de 200 participants.
A la tarda, la festa es va traslladar a les instal·lacions esportives de 
la localitat, amb una tirada de carabina per a la mainada, a càrrec de 
l’Associació de Caçadors Sant Miquel i amb el Play Off Sènior Masculí 
A de Bàsquet, al pavelló municipal.

L’orquestra Chatta va amenitzar el ball de tarda i nit i va oferir el 
concert de Festa Major i els més animats van poder gaudir de la Nit 
del Jovent, a la Carpa, amb les actuacions d’Staklar, Kibbuts i Suit 
Republic.
L’orquestra Amoga va posar la música a la festa del diumenge, comen-
çant amb l’acompanyament a la missa major, i la ballada de sardanes 
a la plaça Catalunya i seguint a la tarda amb el concert i una sessió 
llarga de ball. A més, durant el matí es va disputar un partit de hoquei 
entre el Bell-lloc i el Juneda en categoria prebenjamí i a la tarda, el 
Bell-lloc de futbol es va enfrontar al Torrelameu.

Cal destacar també que, durant la Festa 
Major, la Biblioteca Municipal va exposar 
els dibuixos de l’Hora del Conte, així com les 
darreres novetats en llibres infantils, juvenils i 
adults.@
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festA MAjor de seteMbre

El Sr. Jordi Robirosa, comentarista esportiu de TV3 especialitzat en 
bàsquet, va ser l’encarregat de pronunciar el pregó d’inauguració de 
la Festa Major de Bell-lloc d’Urgell. Durant l’acte, celebrat el dia 28 de 
setembre, a la sala de la Cultural, va tenir lloc també la imposició de 

bandes a les pubilles i hereus que 
en aquesta ocasió han estat

CATEGORIA INFANTIL: 
Arnau Palau, 
Marta Bosch, 
Cristina Morell,
Paula Creus.

CATEGORIA JUVENIL: 
Xavier Boadella, 
Íngrid Palau, 
Maria Buira
Berta Amorós.

revetllA de sAnt joAn 

Tal com és tradició a les terres catalanes, la vigília de sant Joan, 
s’encenen fogueres, amb la flama del Canigó, arreu del territori, per 
celebrar el solstici d’estiu. 

Així, el passat 23 de juny, els joves de Bell-lloc van portar aquesta 
flama fins a la localitat per encendre la foguera, situada al carrer Mes-
tre Ramon Ortiz, i donar inici a la revetlla, celebrada al recinte de les 
piscines municipals, amb coca i moscatell per a tothom i amenitzada 
pel Duo Sheila.@

A més, també es va fer el lliurament de premis del concurs de cartells 
de Festa Major, que aquest any s’ha adjudicat Marina Boadella i que 
hem pogut veure a la portada del llibret de la festa.
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Carretera N-II, Km 472 · tel. 973 71 71 14

El dissabte, dia del patró Sant Miquel, tot i la pluja, es van poder 
celebrar la gran majoria de les activitats programades, entre les quals 
destaquen les des caire musical i les esportives. 

Com a novetat, cal destacar que després de l’eucaristia en honor al 
patró, va tenir lloc una ofrena floral, musicada per la cobla orquestra 
Selvatana, formació musical encarregada d’amenitzar els balls de tarda 
i nit i el concert de Festa Major.

Per la seva banda, els d’esperit 
més jove van gaudir de la nit del 
jovent a la Carpa, amb els grups 
Malakaton, Brams i Möndo 
Loco. 
Prèviament, a la tarda, com ja 
comença a ser tradició, 150 
joves van participar en la 
tercera edició del Correbars.

Al llarg del cap de setmana es va poder visitar l’exposició de Pintu-
ra Romànica i Artesania Creativa, amb obres de la Sra. Laura Piqué, 
organitzada per l’Associació de dones Flor de Lis; i passejar pels carrers 
engalanats, el Doctors Torrebadella, amb el títol encadenats, i el Teule-
ria, amb el lema Venècia.
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El diumenge, un dels actes més 
rellevants va ser la 15a trobada 
de Puntaires al carrer Doctors 
Torrebadella i la 9a Trobada de 
Xapes de cava al carrer Major, on 
es van presentar dues noves pla-
ques Olivella-Junqué, dedicades als 
esportistes locals Albert i Carles 
Folguera. 

També es va poder veure una xapa 
amb l’escut del Club Patí Bell-lloc. 
Durant la jornada van tenir lloc 
també, en l’àmbit esportiu, el 3r 
campionat de Frontennis i par-
tits d’hoquei patins de categoria 
infantil i aleví.

Tampoc van faltar les sardanes, 
una cercavila i animació infantil, 
així com una sessió llarga de ball 
de fi de festa.@
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JORNADES CULTURALS 2012

Conferències, presentacions, xerrades, premis literaris, 
música, llibres i roses... els actes culturals omplen el 
calendari bell-lloquí del mes d’abril i conviden a gaudir 
i participar de les propostes que organitzen les dife-
rents entitats i associacions locals i l’Ajuntament.

Enguany, les Jornades es van inaugurar el 
dia 30 de març amb la plantada d’arbres a 
càrrec dels alumnes de l’Escola Ramon 
Farrerons, donant el tret de sortida a 
un gran nombre de xerrades i 
conferències, per a tots els interessos i gus-
tos com per exemple les de caire nutricional que 
van tenir lloc els dies 11 i 18 d’abril i 2 de maig, sota 
els títols “L’esmorzar i l’obesitat infantil envers  la 

proteïna”, “Cor saludable, 
estrès, antioxidants i la calç” 
i “Netejar i instaurar la bona 
digestió”, totes elles a càrrec 
del Centre d’Assessors Nutri-
cionals de Torregrossa; o bé 
les de caràcter més esportiu, 
organitzades pel Club Alpí 

Bell-lloc els dies 19 i 26 d’abril, la primera a càrrec d’Albert Cogul i 
Jesús Almarza, sobre “Carros de Roc”, que a més de la travessa dels 
9 refugis del PN d’Aigüestortes i Sant Maurici (Carros de Foc), inclou 
l’escalada d’una via clàssica cada jornada; l’altra xerrada va córrer 
a càrrec del mateix Jesús Almarza, acompanyat en aquesta ocasió 
per Jordi Farré: “212 tres mil en un any: objectiu assolit”. Seguint en 
aquesta temàtica, la Regidoria d’Esports, va organitzar una conferèn-
cia sobre “Nous tractaments en patologia articular” a càrrec del Dr. 
Xavier Peirau, metge de la UE Lleida i Lleida Basquetbol.

La llar dels jubilats va organitzar també dues xerrades, els 
dies 12 i 26 d’abril, una sobre “Educar la gent gran 

en mobilitat segura” i una altra de “prevenció de 
delictes”. 

Mentre que el psicopedagog Daniel Gabarró, col-
laborador habitual de Catalunya Ràdio al programa 

“L’ofici de viure”, va oferir una conferència sobre “Com 
educar als nostres fills i filles per a la felicitat”, organitzada 

per la Regidoria de Cultura, el dia 26 d’abril; prèviament, al matí, 
els menuts de la llar d’infants i les nenes i nens de l’escola Ramon 

Farrerons van poder gaudir de l’actuació d’un contacontes.
Durant les Jornades Culturals també va tenir lloc la presentació del 
llibre “La Plana Salvatge II”, a càrrec del seu autor el Sr. Felip Gallart, 
organitzada per l’Associació de Dones Flor de Lis, el dia 10 d’abril; i la 
Regidoria de Cultura va realitzar una sortida a l’auditori Enric Grana-
dos per poder gaudir del concert Aires Mediterranis.

Un dels actes més destacats va arribar el dissabte 21 d’abril amb el 
lliurament de premis del VIII Concurs de Narrativa Breu Joan Solà, acte 
al qual va assistir la filla de l‘il·lustre lingüista, juntament amb altres 
membres de la seva família i també la companya de departament, 
Neus Nogué. L’acte, organitzat per la Regidoria de Cultura i l’AMPA de 
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l’escola Ramon Farrerons, va comptar amb una actuació de piano per 
homenatjar a Joan Solà, desaparegut el passat 2010.
Els guanyadors de l’edició d’enguany, amb el futur de Catalunya com 
a tema vertebrador, han estat Aleix Marimon, Marta Bosch, Marta Fa, 
Carla Amorós i David Creus, en les seves respectives categories, encar-

regats també de llegir les seves obres durant l’acte, que va comptar a 
més amb la representació de les activitats realitzades per l’AMPA.

La diada de Sant Jordi, un dels dies més rellevants del calendari, va tenir 
lloc la tradicional venda de roses i llibres, a càrrec de l’AMPA de la llar 

d’infants, i a la tarda es va celebrar l’acte músic-literari a càrrec de la 
Sra. Marta Alòs, amb la participació de la coral Noves Veus i l’Escola 
de Música Bellsons.

Per altra banda, i seguint amb la música com a protagonista, cal 
destacar el musical “Hoy no me puedo levantar”,  organitzat per l’As-
sociació Musical, Cultural i Artística (Muscuart), que un any més, va 
aconseguir emocionar i fer vibrar el públic assistent, amb una especta-
cular posada en escena dels nostres artistes locals (vegeu pàg, 12).

La venda de flors per part de les nenes i nens del MIP La Costereta, el 
dia 6 de maig, dia de la mare, va posar punt i final a un mes cultural 
d’allò més intens.@

vehicles AMericAns Al polígon
El polígon Vinyes del Mig va acollir, el diumenge 13 de maig, una 
espectacular concentració de vehicles americans, organitzada per 
American Car Club de Catalunya i amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Bell-lloc. La trobada formava part del XV Racing Car-golada 
de les Terres de Ponent, una cita anual que aquesta entitat realitza a 
la província de Lleida.
La XV edició del Racing va començar a Vila-Sana amb un esmorzar 
de tots els participants, els quals tot seguit van visitar el Castell de la 
Floresta, finalitzant la jornada amb la concentració al polígon Vinyes 

del Mig de Bell-lloc. L’acte 
va reunir una trentena de 
vehicles (Mustang, Camaro, 
Cadillac…) i va despertar 
l’expectació de molts bell-
lloquins i curiosos que es van 
apropar al polígon per gaudir 
en directe de l’espectaculari-
tat de l’esdeveniment.@
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l’AiguA Al segle XXi

La Biblioteca Joan Solà va acollir, del 18 al 26 d’abril, l’exposició 
“L’Aigua al segle XXI”. Aquesta exposició ha estat elaborada pel Centre 
UNESCO de Catalunya-Unescocat amb el suport de l’Obra Social Caixa 
de Catalunya i la col·laboració del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.
És una guia didàctica que desenvolupa els principals punts d’interès i 
de reflexió que és plantegen  sobre l’aigua en el present i en el futur.

L’aigua és la base de la vida i un bé escàs que cal gestionar racional-
ment pel bé de la humanitat i dels ecosistemes. Una gestió responsa-
ble de l’aigua significa fer front als desafiaments planetaris en l’àmbit 
social i ambiental, com la pobresa, la salut i els conflictes, entre d’al-
tres. El dia 10 d’abril, organitzat per l’Associació de Dones, Flor de Lis  i 
amb el suport de l’Ajuntament, l’escriptor Felip Gallart va presentar a 
la Biblioteca Joan Solà, el seu darrer llibre La Plana salvatge II. Gallart, 
amb la seva habilitat narrativa, va ajudar a descobrir la quotidiani-

tat que es vivia en les nostres contrades, al segle XIX, quan l’aridesa 
del paisatge es complementava amb l’extrema duresa de vida,  on el 
pillatge institucional, el bandolerisme la guerra i la misèria eren el pa 
de cada dia. Va ser una xerrada molt apassionant.

Cal destacar a més, que durant l’any, la biblioteca acull i organitza 
diverses activitats com el Taller de Lectura que ha dut a terme l’Imma 
amb un grupet de nois i noies de segon de primària i que té com a 

objectius  fomentar el gust per la lectura i difondre l’ús de la biblioteca 
pública. 
A més, amb la ja consolidada Hora del Conte, l’Agnès s’ha endut els 
nens i nenes al món de la fantasia i els protagonistes dels contes han 
anat prenent forma en l’imaginari dels nostres petits participants; i 
en acabar, uns quants contes triats i alguna pel·lícula a les bosses de 
cadascú per l’entreteniment cultural de la setmana. Els dibuixos realit-
zats durant aquesta activitat es van exposar durant la Festa Major de 
Maig.

Un estiu més la biblioteca, amb l’afany de donar-se a conèixer, 
dinamitzar la lectura, i oferir un servei d’oci i coneixements s’ha fet 
present en el lloc d’esbarjo estiuenc per excel·lència: les piscines. Entre 
remullada i remullada, després o abans de berenar, prenent el sol o a 
l’ombreta, a la tovallola o a la taula, bé de gust donar un cop d’ull a la 
revista, llegir un conte o fer un dibuix. 

Això és possible gràcies a la iniciativa: Bibliopiscines.@
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hoy no Me puedo levAntAr

La nova associació musical, cultural i artística de Bell-lloc, MusCuArt, 
va aconseguir emocionar i fer vibrar el públic, el passat 28 d’abril, 
amb la seva tercera obra en format musical: 
Hoy no me puedo levantar.
Després dels èxits de “Mama Mia!” i “Grease”, 
els artistes locals van sorprendre de nou amb 
una proposta carregada d’emocions, de gran 
qualitat tècnica i artística, amb un escenari impressionant i un mun-
tatge teatral a l’alçada dels professionals.

L’obra, que porta per títol el nom d’una cançó del grup espanyol de 
pop a qui es fa tribut durant la representació, Mecano, va traslladar 
els assistents a l’època en què, durant els primers anys de la demo-
cràcia, una generació de joves van voler trencar amb l’estètica del 
moment, aixoplugats pel moviment contracultural conegut com la 
“movida madrileña”.

La representació va començar amb un narrador que interactuava amb 
els artistes més menuts, els primers en pujar a l’escenari, i que va pas-
sar a convertir-se en el nexe i eix conductor d’una  història, en la qual 
van participar prop de quaranta joves locals, que van deixar el públic 
bocabadat amb la seva actuació, i que va ser possible també gràcies 

a l’equip humà integrat per una quinzena de persones en-
carregades de la direcció teatral, l’artística i la coreografia,  

l’escenografia i decorat, el disseny audiovisual i plubici-
tari, el vestuari, maquillatge, perruqueria. 

L’esforç i la il·lusió de tots plegats van fer que, una 
vegada més, l’espectacle esdevingués un èxit total.

Moltes felicitats!@

CREACIÓ estudi de disseny

Pilar Palau t. 600 44 19 19
pilar@creacio.es

www.creacio.es

FOTOGRAFIA
 • Àlbums de comunió
 • Foto carnet
 • Restauració fotos...

DISSENY GRÀFIC
 • Anuncis
 • Invitació boda
 • Targetes...

www.facebook.com
CREACIOestudidedisseny

Visita’ns
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festA de l’escuMA

L’Associació de Joves de Bell-lloc d’Urgell amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, van organitzar, el passat 4 d’agost, al recinte de les 

piscines municipals, la Festa de l’Escuma. 
L’acte va començar amb diversos jocs d’aigua i va finalitzar amb una 

23è Aplec de sArdAnes

L’Agrupació Sardanista de Bell-lloc va organitzar, el dia 11 d’agost, la 
vint-i-tresena edició de l’aplec de sardanes local, una activitat tradici-

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

gran escumada, i un berenar popular. El participants van ser obsequi-
ats amb una pistola d’aigua, que va fer les delícies de tots els nens 

i nenes i va propiciar, juntament amb les diferents activitats, que el 
refrescant esdeveniment esdevingués un èxit.@

onal per gaudir de la cultura catalana, tot sopant a la plaça de la Creu 
del Terme i ballant sardanes, en aquesta ocasió, al ritme de les cobles 
Jovenívola d’Agramunt i Onze de setembre.@
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diner negre

l grup de teatre local, Som els que som, ens van fer passar una estona 
d’allò més divertida amb la representació de l’obra Diner Negre de Ray 
Cooney.

Des del primer moment van posar el públic en situació amb la projec-
ció d’un vídeo on es podia veure com un exemplar empleat de banca 
es trobava una maleta plena de diners, i a partir d’aquí els actors van 
aconseguir enganxar els espectadors en una trama esbojarrada que va 
fer esclatar nombroses rialles a la Sala de la Cultural.
Com a novetat cal destacar que es van realitzar dues funcions de 
l’obra, els 2 i 3 juny, les quals van esdevenir un èxit i van posar de ma-
nifest la professionalitat dels actors i actrius de casa nostra, així com 
la de totes les persones que integren aquest grup i que fan possible 
que puguem gaudir del teatre local.@
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bell-lloc d’urgell per lA independènciA

El passat 13 de setembre de 2012 es va constituir la secció local de 
l’Assemblea Nacional Catalana.
L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) és una organització unitària i 
transversal que treballa per aconseguir la independència de Catalunya. 
Està formada per catalans i catalanes convençuts que l’única manera 
de sobreviure com a poble és aconseguir un estat propi com el que 
tenen altres nacions del món.

L’ANC s’arrela al territori a través d’assemblees territorials i es treba-
lla juntament amb les institucions, com els ajuntaments que s’estan 
adherit a l’Associació de Municipis per la Independència, i amb entitats 
i organitzacions de la societat civil, per aconseguir la independència 
l’any 2014, per vies democràtiques i pacífiques.
Per més informació sobre novetats i activitats que es fan arreu del 
país, es pot consultar el web de l’ANC: www.assemblea.cat.
Cal destacar que a 
nivell local, l’As-
semblea organitza 
reunions obertes 
a tothom qui ho 
desitja i que es 
convoquen per la 

sopAr solidAri

L’associació de dones va organitzar, el passat 9 juny, el sopar solidari 
per recaptar fons per a la investigació del càncer.

La vetllada va ser un èxit, amb dues-centes trenta persones partici-
pants i una recaptació de 2.768 euros. 
Durant el sopar, va tenir lloc el lliurament de regals oferts per les dife-
rents indústries i comerços locals.

veu pública, en les quals s’està 
organitzant el calendari d’acti-
vitats que es volen dur a terme 
properament.

Així, el diumenge de Festa Major, 
es va donar a conèixer aques-
ta nova associació mitjançant 
punts d’informació, al carrer 
Doctors Torrebadella durant el 
matí, i a la tarda, prop de la 
sala de la cultural.  En aquesta línia d’actuació, el passat 26 d’octubre 
va tenir lloc l’acte de presentació de l’ANC a Bell-lloc a càrrec de Pep 
Riera, secretariat de l’ANC i fundador del sindicat Unió de Pagesos i 
Joan Solé, membre de l’ANC del Pla d’Urgell i president de l’Ateneu 
Plana d’Urgell.

A més de la creació de la secció local de l’ANC, el passat 4 d’octubre, 
l’Ajuntament es va adherir a l’Associació de Municipis per la Indepen-
dència.
Tots els esforços sumen cap a un clar objectiu i és que Catalunya sigui 
el nou estat d’Europa.@

Una vegada més, el poble de Bell-lloc va mostra la seva solidaritat i 
col·laboració.

Cal destacar també, que durant l’any, l’associació de dones organitza 
diferents xerrades, tallers, concursos i exposicions, així com un variat 
calendari d’activitats periòdiques, que es van inaugurar el passat 1 
d’octubre, i entre les quals podem destacar, les classes de salsa, ioga, 
pilates, manualitats... per contribuir a fer més actiu i divertit el dia a 
dia.@
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des de les assoCiaCioNs

MontsAnt 2012

Cada any, des d’en fa més de trenta, els nens i joves de Bell-lloc poden 
gaudir d’unes vacances educatives en plena natura gràcies als campa-
ments i a l’equip de monitors i monitores, el cuiner Joan i el Mossèn, 
que els fan possibles.

Així, el passat 18 de juliol, més d’un centenar de bell-lloquins es 
van desplaçar fins a Vilaller, concretament fins a la casa de colònies 
Montsant, on van instal·lar el campament base per realitzar activitats 
variades i excursions, i on van rebre la visita del conseller de Benestar 
Social i Família, l’Il·lm. Sr. Josep Lluís Cleries.

Enguany, el centre d’interès dels campaments va ser “Les Montsant-
Olimpíades” i totes les activitats van girar al seu voltant, aprofitant 

l’avinentesa es va parlar de la mitologia grega i romana, mentre es 
realitzava un viatge a través de la història de les olimpíades, i de les 
seves diferents modalitats.

Pel que fa a les excursions, cal destacar la de Castanesa, durant 
la qual es va fer nit a l’alberg municipal; i la dels estanys Gémena, 
dormint en tendes prop d’Erill la Vall, i aprofitant per fer una part del 
Camí de l’Aigua. Cal destacar també que els acampats més grans, els 
de ruta, van realitzar una travessa pels Pirineus, des de l’estany Gento, 
a la Vall Fosca, fins arribar prop de Boí, al Parc Nacional d’Aigües-
tortes. El dia 29 es va celebrar el dia de la família i els acampats van 
tornar a casa amb la motxilla carregada de bons moments.@
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esPorts

ladoms. En categoria femenina, les tres primeres classificades van ser: 
Rosamari Carulla, amb un temps de 44.41, Toni Hermoso i Aurèlia Prat.
Pel que fa a la classificació local, el primer en creuar la línia de meta 
va ser l’Albert Roure seguit de Xavier Amorós i Ramon Prats; mentre 
que Carina Nadal va ser la guanyadora femenina local. 

La Cursa va tenir de nou un caire solidari, en aquesta ocasió, l’entitat 
per a la qual es van recaptar fons, va ser la Fundació Aspros, dedicada 
a les persones amb minusvalies psíquiques. 

Destacar finalment que aquesta cita és possible gràcies a la implicació 
voluntària d’entitats i associacions locals, així com voluntaris, fami-
liars, parents, amics, curiosos i coneguts que aporten el seu temps i 
dedicació. @

lA cursA solidàriA

Des de l’any 2009, la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Bell-lloc 
en col·laboració amb el Consell Municipal de la Dona, organitzen la 
Cursa Atlètica Popular de 10 Km.
L’èxit de les passades edicions, tant en la part esportiva com en l’or-
ganitzativa, ha encoratjat als responsables a celebrar-ne una nova, la 
4a, que va tenir lloc el passat 10 de juny i va comptar amb més de 150 
participants. 

El recorregut de 10.000 metres va transcórrer, com ja és habitual, per 
camins de terra del terme, amb sortida i arribada a la Pineda Munici-
pal, que un any més, es va convertir en el centre neuràlgic de l’esdeve-
niment.
Els primer classificat, Alexandre Tàssies del CE Linyola, va completar 
el circuit en 34 minuts i 47 segons, seguit de Jaume Farré i Jacob Vi-
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rutA 2012

Són moltes les activitats que durant l’any organitza el Club Alpí Bell-
lloc, però una de les més tradicionals és la Ruta d’Estiu, celebrada, 
enguany, els dies 11 i 12 d’agost i en la qual hi van participar més 
d’una vintena d’excursionistes locals que es van desplaçar fins a la 
Vallferrera, per muntar el camp base al refugi de Baiau, un dels més 
antics de Catalunya, situat privilegiadament en un encisador entorn 
natural i envoltat dels cims més alts del Pirineu Català. Aquest va ser 
el lloc escollit des d’on els locals van ascendir a diversos pics de gran 
alçada. Dissabte els reptes van ser: el pic de Baiau amb 2.881m, i al pic 
de Comapedrosa, sostre d’Andorra amb 2.939m. Diumenge, va tenir 
lloc l’ascenció a la Roca Entravessada, de 2.925m.
La proposta va ser un èxit i durant dos dies van gaudir de la natura 
mentre assolien els seus objectius.

Per altra banda, cal destacar 
també la participació del Club en 
l’organització de la pedalada BTT 
Catigat, que sota el lema “100 qui-
lòmetres, 18 pobles, una comarca”, 
proposa un recorregut, lúdic-
esportiu, no competitiu, per tots el 
pobles i nuclis del Pla d’Urgell. La 
pedalada, que va tenir lloc el dia 
29 d’abril i aquesta va ser la seva cinquena edició, va comptar amb 
400 participants, entre els quals n’hi havia una desena de locals.

Tres esportistes locals, van participar també, al mes de juny, a la prova 
del “Km vertical”, dels skygames, mundials d’esports de muntanya, 
celebrats a la Ribagorça durant el mes de juny.
Durant aquest mes, el Club Alpí va organitzar una sortida per fer les 
ascencions al Comaloformo (3.033m) i Bissiberri sud (3.017 m), des de 
Caldes de Boí, pujant pels estanys de Gémena i baixant per la presa de 
Cavallers.

Des d’aquestes 
pàgines volen 
encoratjar als 
esportistes lo-
cals a continuar 
tan actius.@
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14è torneig 24h de futbol sAlA

El Torneig 24 hores de Futbol Sala és una de les activitats estiuenques 
més consolidades a nivell local i també comarcal. Fidels a la cita anual, 

els dies 14 i 15 de juliol se’n va celebrar la 14a edició, amb 16 equips 
participants i un alt nivell de competitivitat.
El pavelló municipal i el frontó, van esdevenir de nou els espai escollits 
per al torneig, que va començar a les 5 de la tarda del dissabte, amb 
diferents partits classificatoris i finalitzà el diumenge a les 6 de la 
tarda, omplint de festa els equipaments esportius de la localitat.
L’equip Forzamolle va ser el primer classificat, i va obtenir també els 

trofeus de millor jugador, Xavier Puiggrós i millor porter, Alexandre 
Espinet. L’altre equip finalista va ser el Pim pam pum de Vila-Sana, 

amb Albert Minguella com a màxim golejador del Torneig. La resta de 
finalistes van ser FS Sometent, Lokal Team, Marinpirosafont, Bar 9.6 
Torregrossa, Mosko’s Team i Els Alamús. 
Un any més, el Torneig va ser un èxit i des de l’organització desitgen 
mantenir viva aquesta cita esportiva estiuenca, incorporant impor-
tants novetats com àrbitres federats des de la fase de grups.@
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engegA l’ActivitAt A lA incubAdorA 
d’eMpreses id’A

La Incubadora d’Empreses d’Innovació Agrometal·lúrgica (IDA) de Bell-
lloc d’Urgell va iniciar la seva activitat el passat dia 15 de març, amb 
una proposta engrescadora, que va comptar amb gran èxit de parti-
cipants: “dijous 
emprenedors”, 
un cicle de cinc 
xerrades gratuï-
tes, sobre tota la 
informació neces-
sària per entrar al 
món empresarial.

L’Il·lm. Sr. Joan Reñé, President de la Diputació de Lleida, el Sr. Octavi 
Miarnau, Director dels Serveis territorials del Departament d’Empresa 
i Ocupació i el Sr. Ramon Cónsola, alcalde de Bell-lloc d’Urgell, van ser 
els encarregats d’inaugurar l’IDA i les jornades. En l’acte d’obertura hi 
van participar també el tècnic de Promoció i Desenvolupament Local, 
Roger Bosch i el de Tecnologies de la Informació, Carles Folguera.

Les Jornades de Foment de l’emprenedoria, que van tenir lloc els dijous 
del 15 de març al 12 d’abril, van comptar amb ponents de prestigi 
reconegut en l’àmbit empresarial, tals com  el Sr. Lluís Rodríguez, 
Professor de Creació d’Empreses a l’UAB i la UOC; el Sr. José Manual 
Alonso, Professor de Creació i Gestió d’Empreses de la Facultat de Dret 
i Economia de la Universitat de Lleida; el Sr. Josep Mª Barrufet, Cap 
d’Innovació i Empreses del Centre Europeu d’Empreses i Innovació del 
Ceeilleida; el Sr. Àlex Domínguez, Tècnic Empresarial del Centre Euro-
peu d’Empreses i Innovació del Ceeilleida i el Sr. Juanjo Pérez, Director 
de DEL Consultors. 

Des dels seus inici, la IDA es caracteritza per la intensa activitat 
formativa, i en aquesta línia cal destacar els diferents tallers i cursos 

eQUiP de GoVerN

que s’estan duent a terme periòdicament, amb ponents de rellevant 
prestigi, així, el passat dia 24 de maig va tenir lloc el taller gratu-
ït “Tinc la idea, ja estic en marxa. I ara què?”; els dijous del 18 al 

30 d’octubre, es van celebrar les Jornades Gratuïtes de Creativitat i 
Innovació per a la consolidació empresarial, a càrrec de reconegudes 
personalitats de l’àmbit empresarial: David Jorba. SIC Solutions for 
intelligent Coaching. SL; Xesco Espar. Inspirador, autor de “Jugar con 
el corazón”, ex-entrenador d’handbol del FC Barcelona; Joan Torrent. 
Director UOC Business School i Professor d’Economia i Empresa de la 
UOC; Jaume Romeu. Soci fundador de la startup Socialment; German 
Rosell. Fundador d’Edentu; Paco Batlle. Director de Semillas Batlle, SA 
i Miquel Àngel López. Soci fundador de Plautech.

Durant el mes de novembre, tindrà lloc el Seminari gratuït de Creació 
d’Empreses Innovadores a Bell-lloc d’Urgell.
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conveni entre l’AjuntAMent i MicrobAnk

L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i MicroBank van signar, el passat 
mes de juliol, un conveni de col·laboració, a la Incubadora d’Empreses 
d’Innovació Agrometal·lúrgica de Bell-lloc.
La signatura va anar a càrrec del director comercial de MicroBank, 
Ramón Gatell, i l’alcalde de Bell-lloc d’Urgell, Ramon Cònsola, que van 
estar acompanyats de Manuel Martín, director d’Àrea de Negoci de 
Lleida Cinturó Sud Caixabank, i Ramon Torruella, director de la Caixa 
de Bell-lloc d’Urgell.
L’oficina local de la Caixa, i de manera prèvia, l’Ajuntament, seran 
els primers filtres dels projectes que demanin els microcrèdits (fins a 
25.000 euros), que no necessitaran avals però sí un estudi de viabilitat 

que farà la mateixa en-
titat financera. Aquesta 
línia de finançament va 
dirigida tant a persones 
amb projectes d’auto 
ocupació, com autò-
noms i joves microem-
presaris. MicroBank 
durà a terme una inver-
sió creditícia de fins un 
milió d’euros. @

CINC EMPRESES INSTAL·LADES A LA IDA

El passat mes d’agost, dues empreses van 
signar els respectius convenis de cessions 
d’espais a la IDA. El primer es va signar 
amb l’empresa Plautech, que treballa 
en el desenvolupament de software per 
ajudar a empreses en els processos de 
vendes, i el segon amb l’empresa ABB 
que es dedica a la construcció i direcció 
d’obres públiques i privades d’edificis i 
naus industrials d’alta eficiència energèti-
ca i sostenible.

Durant els mesos de setembres i octu-
bre, tres empreses més, s’han instal·lat 
a la Incubadora,  Promoexports Inter-
national Business & Digital Marketing, 
dedicada als serveis de comerç exterior, 
internacionalització i màrqueting digi-

tal internacional; Maria Rosa Moreno, 
Serveis Administratius, que treballa en 
l’assessorament empresarial, traducció, 
interpretació i coaching empresarial i 
Asedeco Assessoria i Enginyeria, espe-
cialitzada en les àrees d’arquitectura, 
enginyeria, bioconstrucció i gestió de 
recursos naturals.

Per més informació, podeu consultar 
la pàgina web de l’IDA, estrenada a 
finals d’agost: www.ida.cat, on a més 
d’informar sobre l’actualitat del centre 
i els serveis que aquest ofereix, conté 
un directori amb les empreses ubicades 
i una aplicació telemàtica perquè els 
usuaris puguin consultar la disponibili-
tat de les sales d’actes, de reunions i de 
formació.@
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gAudir de l’estiu, Al cAsAl

Amb l’arribada de l’estiu, arriba també el Casal, un espai pensat per 
gaudir de l’esbarjo d’una manera activa i educativa, per això, aquest 
any, els monitors i monitores han proposat als menuts  fer un viatge al 
llarg de la història gràcies al seu túnel del temps.
A partir d’aquest centre d’interès, els participants del Casal (una 
cinquantena de nens a partir de 3 anys i fins als 12) han passat per 

Grècia, han gaudit de Roma, han pogut desco-
brir com es vivia a l’època medieval... mitjançant 
activitats variades.
També hi ha hagut temps per refrescar-se amb els 
jocs aquàtics a la piscina; moments de solidaritat, 
realitzant manualitats que posteriorment van 
vendre per aportar el seu granet de sorra a una 
causa com el Mulla’t per l’esclerosi múltiple; i 
com és tradició han tingut lloc excursions a peu, 
fins a la Pineda,  on van passar dos dies i una nit, 
el 9 i 10 d’agost; a cavall, a l’hípica de Térmens, 
i en tren i bus turístic per la ciutat de Lleida, 
visitant també la ludoteca dels Camps Elisis i el 
Castell de Gardeny. També hi ha hagut espai per 
a la lectura i moments per escoltar contes a la 
Biblioteca local. 

Un any més, dins del Casal d’Estiu ha tingut lloc, 
durant quatre setmanes diferents, el Casal Jove, 
per als participants més grans. Aquests han 
gaudit de diverses excursions relacionades amb 
la natura i l’esport, entre aquestes cal destacar 
la de Cellers, on es van realitzar variats esports 

d’aventura, una bicicletada pel Pla d’Urgell, una 
caminada fins al Tossal de Moradilla, una sortida 
a les piscines de Mollerussa i una al Parc de Sant 
Eloi de Tàrrega, i una visita a l’Hípica Cal Graells 
de Calaf, on a més de fer classes d’iniciació i pas-

sejades a cavall, ofereixen el servei 
d’equinoteràpia (teràpies assistides 
amb cavalls). 

La proposta de les vacances actives 
va ser de nou un èxit, i a més de 
les experiències i els bons moments 
viscuts, l’últim dia, els menuts van 
estrenar una samarreta de 
record.@
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cAsAl de setMAnA sAntA
Del 2 al 5 d’abril, els nens i nenes de 3 a 12 anys, van poder gaudir 
d’una nova edició del Casal de Setmana Santa.
Així doncs, per cinquè any consecutiu, els joves de la localitat van 
submergir-se en un ampli ventall d’activitats repartides en horari de 
matí i tarda. 

Com ja és habitual, durant els matins, els participants van realitzar 
tallers de manualitats, entre els quals podem destacar el de pintar ous 
de pasqua, activitat relacionada amb una tradició d’aquesta època de 
l’any.
A les tardes, el pavelló va ser el punt de trobada per a les estades 
esportives, que també van formar part d’aquesta proposta per gaudir 
activament de la setmana santa.@

MullA’t per l’esclerosi Múltiple!

El Mulla’t és una acció de sensibilització social i de solidaritat amb les 
40.000 persones que pateixen esclerosi múltiple a tot l’Estat. Un acte 
de participació ciutadana i de captació de fons, amb l’objectiu de crear 
serveis per a les persones afectades i donar suport a la investigació 
d’aquesta malaltia al nostre país.

Així, un any més, l’Ajuntament de 
Bell-lloc d’Urgell es va adherir a 
la campanya Mulla’t per l’escle-
rosi múltiple que organitza des 
de fa uns quants anys la Fun-
dació Esclerosi Múltiple (FEM) 
arreu de les piscines catalanes.

Per col·laborar amb aquesta Fundació i amb els malalts d’esclerosi 
múltiple, tots els assistents van poder deixar el seu donatiu a l’ur-
na que la mateixa FEM diposita a instal·lacions o comprar material 
específic elaborat per la FEM (tovalloles, xancletes, samarretes, gorres, 
etc.). 

Cal destacar, que les nenes i nens del Casal d’Estiu també es van su-
mar a aquest acte solidari venent objectes 
fabricats per ells mateixos.

A Catalunya aquest esdeveniment s’ha 
consolidat com el segon acte de solidari-
tat més multitudinari, la qual cosa demos-
tra l’alt grau de conscienciació ciutadana, 
i compta amb la col·laboració de més de 
1.200 voluntaris.@
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Catalunya en el futur, de Carla Amorós Torné, 
ha estat la creació literària guanyadora de la categoria E, 

en el VIII Concurs de Narrativa Breu Joan Solà. Tot seguit, transcrivim un fragment de l’obra.

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. 

“Estimats catalans i catalanes, el dia ha arribat!
Sé que ha estat molt dur i complicat però al final 
hem aconseguit el que sempre hauria hagut de 
ser nostre. Ara, en el dia d’avui, amb el cap ben 
alt i la veu orgullosa puc dir, i podem dir, que 
ha arribat la independència a Catalunya!”

Crits, molts crits. A casa també. Somriures impossibles d’amagar. I alguna llàgrima.
Els petons, les abraçades i les rialles ho omplen tot. El president sembla que no té cap pressa 
per continuar i observa, amb ina mena d’amor paternal, allò que han creat les seves paraules, 
però, sobretot els seus fets. Els seus i els de tots. Ell sap que sol no ho hauria aconseguit. És 
la unió el que ens fa forts. I ara, jo i tota la resta de catalans, ens sentim invencibles. Res ens 
pot anar malament. Res podria espatllar aquest moment. Aquest moment, efímer i volàtil, és 
un tresor. Tot i que sé de sobres que és impossible, desitjo que aquest estat de felicitat màxi-
ma no acabi mai. Tanco els ulls i intento absorbir, com una esponja, totes aquestes emocions. 
És impossible. Només puc estar-me aixecada, amb aquesta rialla d’orella a orella i mirant 
embadalida al meu voltant. El món pot ser molt bonic.
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l’ofici de bArber

De la mà del Ceferí ens endinsem en la història d’un ofici en vies d’extin-
ció, l’ofici de barber.

El nostre protagonista era el fill gran d’un dels barbers de Bell-lloc, el 
Canela, i tal com era tradició, va continuar l’ofici del seu pare.
De ben jovenet, als 15 anys, va anar d’aprenent a la barberia Escribano de 
Lleida, molt ben situada al costat del teatre Principal, on es tallaven els 
cabells els senyors de la ciu-
tat, a qui raspallava l’abric 
i els donava el barret per 
rebre alguna propina.

Després del servei militar, 
on va ser el barber dels 
oficials, del general i la 
seva família i també dels 
companys, els únics que li 
donaven alguna pagueta, 
va anar a estudiar perru-
queria en una acadèmia de 
Barcelona, per perfeccio-
nar-se i va estar treballant 
a la mateixa capital, a la 
Costa Brava, a Llafranc i 
Palafrugell, i a Andorra.

Després va tornar a Bell-
lloc i quan el seu pare es 
va jubilar, el Ceferí es va fer càrrec de la barberia familiar. Ens explica 
que tenia dues cadires de barber i a l’estar sol, va decidir quedar-se 
només amb una, així, un quincaller de la comarca va passar a reco-
llir-la i li va donar 100 pessetes. Unes setmanes després, el va visitar un 
col·leccionista i li va dir que aquella cadira estava valorada en més de 
100.000 pessetes.

A més, eren unes cadires carregades de la història d’una època ben 
diferent a l’actual, en la que la gent els dissabtes quan sortia del cine del 
Fideuer a la una de la nit, anaven a la barberia. Tothom s’afaitava a la 
barberia la barba de tota la setmana i una vegada al mes es tallaven els 
cabells, i en acabar, el més presumits, es feien un massatge de Floïd. 

La barberia a més funcionava com a centre de trobada i de tertúlia amb 
els companys i gairebé com 
a biblioteca, on es podia 
llegir La Vanguardia i alguna 
revista.

Poc a poc els barbers anaven 
plegant i es començaven a 
obrir perruqueries, els temps 
estaven canviant, i al sortir-li 
l’oportunitat d’entrar a 
treballar a la Damm, el Ceferí 
va acceptar, però va conti-
nuar pagant els autònoms i 
treballant a la barberia. Feia 
torns de matí, tarda o nit, i 
de vegades, quan plegava a 
les vuit del vespre, es trobava 
10 o 12 persones davant de 
casa, esperant per tallar-se 
els cabells.

El nostre protagonista ha estat sempre un home d’allò més actiu i també 
compromès amb la vida associativa de Bell-lloc, des de la Cultural fins als 
Jubilats, passant per l’AMPA, el Futbol, la Coral, l’Ajuntament i fins i tot, 
va ser corresponsal del diari Segre.

Des d’aquestes pàgines volem felicitar-lo per tota aquesta empenta i 
dedicació.@
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iNforMaCió

telèfons d’interès
AJUNTAMENT DE BELL-LLOC
 Oficines 973 560100
 Fax 973 560562
 Dispensari mèdic 973 717200
 Veu pública 973 717010
 Escoles  973 560611
 Escoles (parvulari) 973 717186
 Llar d’infants (Los Vailets) 973 560895
 Pavelló poliesportiu 607 320409  
 Piscines 662 340775
 Allotjament 662 196329
TAXI  636 213070
CONSELL COMARCAL PLA D’URGELL
 Mollerussa 973 711313
EMERGÈNCIES  112 
ATENCIÓ CIUTADANA  112 
MOSSOS D’ESQUADRA  112
 Lleida 973 700050
 Mollerussa 973 701685
POLICIA Lleida 091
POLICIA MUNICIPAL Lleida 092
 Mollerussa 973 602000
GUÀRDIA CIVIL Balaguer 973 445950
BOMBERS  112
 Lleida 973 242397
 Mollerussa 973 601080
CREU ROJA Mollerussa 973 711282
ICS (CAP) Mollerussa 973 711164
CORREUS Bell-lloc 973 560706

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

AGRUPACIÓ SARDANISTA
 Enric Cerqueda 973 717 088

AMPA  LOS VAILETS
 Ventura Roca 655 041 697

AMPA  CEIP Ramon Farrerons
 Victoria Ruiz 660 509 988

LO LOCAL Joel Sanmatín 636 591 792

ESPLAI LA COSTERETA
 Maria Rosa Mazarico 
 
LLAR DEL JUBILAT Joan Rabés 973 560 025

CLUB DE BÀSQUET
 Francesc X. Regalado 638 78 38 08

CLUB PATÍ BELL-LLOC
 David Marimon 678 609 083

SOCIETAT DE CAÇADORS
 Miquel Bargalló 676 978 101

CORAL NOVES VEUS
 Francesc Nadal 973 560 220

ASSOCIACIÓ DE DONES FLOR DE LIS
 Irene Agulló 627 441 027

CLUB DE BITLLES Francesc Rabés 973 560 260

CLUB DEL BILLAR Fermí Amorós

AGRUPACIÓ FRUCTICULTORS EL SITJAR
 Ferran Seyós 630 701 303

ASSOCIACIÓ PUNTAIRES SANTA ÚRSULA
 Teresa Solsona 973 560 661

CLUB ESPORTIU BELL-LLOC
 Francesc X. Maruenda 660 580 607

CLUB ALPÍ BELL-LLOC
 David Folguera cabell.lloc@gmail.com

CLUB DE FUTBOL BELL-LLOC
 Jordi Altisent 699 949 962

GRUP DE TEATRE “SOM ELS QUE SOM”
 David Creus 607 410 206

ASSOCIACIÓ DE JOVES BELL-LLOQUINS
 Marc Cuenca 677 698 210

ASSOCIACIÓ MUSCUART
 Àlex Garcia 639 817 950

Ramon Cònsola
rconsola@bell-lloc.cat
Urbanisme, Economia i Hisenda, 
Indústria, Agricultura i Ramaderia, 
Obres i serveis 

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

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

Rosa M. Buira i Castell
rbuira@bell-lloc.cat
Cultura, Ensenyament, 
Noves Tecnologies, Representant al 
Consell Escolar i a la Llar d’Infants , 
Portaveu del grup. 

Robert Tarrio i Carulla
rtarrio@bell-lloc.cat
Esports, Sanitat , Joventut 

Brigit Jubillar i Jové
bjubillar@bell-lloc.cat
Regidoria de la Pau, Noves Tecnologies, 
Medi Ambient, Joventut
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Associació Puntàires 
“SANTA ÚRSULA” Club del Billar

Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell


