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Amb l’arribada de la tardor el paisatge comença a canviar
de colors, les hores de sol van minvant, arriben els primers
freds, i tot plegat convida a la introspecció, a la reﬂexió,
comencem a valorar l’any que està a punt d’acabar-se, doncs
la natura ens recorda que tanquem el cicle de la prosperitat
i l’abundància per donar pas a un temps més pausat, durant
el qual assentarem les bases per començar a treballar i
preparar-nos per una nova temporada que donarà els seus
fruits la pròxima primavera i estiu. I així igual que els pagesos
preparen la terra, nosaltres preparem la ment i somiem en
nous reptes, personals i també com a nació.
I per recordar el que hem viscut els darrers mesos, us
convidem a fullejar les pàgines d’aquesta publicació en les
que hi trobareu un gran nombre d’activitats que han tingut
lloc a la localitat de Bell-lloc de març a octubre, i entre les
quals podem citar les Jornades Culturals, les propostes que
han arribat de la mà d’entitats i associacions del nostre
municipi, la celebració de les festes i les tradicions... tot
plegat, testimoni de la vitalitat i empenta local.
Esperem que en gaudiu i que visqueu intensament cada minut
de les vostres vides!
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FESTES I TRADICIONS
LA FESTA MAJOR DE MAIG
El primer cap de setmana de maig, a la localitat de Bell-lloc es va
celebrar la Festa Major petita.
El consistori i les diferents associacions i entitats municipals van
proposar una agenda variada per gaudir de la celebració, en la qual
vam trobar actes per a tots els gustos i edats.
La jornada del dissabte es va inaugurar amb la XVI Tirada de bitlles
intermunicipal, al camp de Futbol; escenari que acollí, tot seguit,
la cursa popular per categories organitzada per l’AMPA de l’escola
Ramon Farrerons. I en finalitzar, el menuts van poder gaudir de les
cucanyes i jocs proposats pe l’esplai La Costereta.

A la tarda, el pavelló poliesportiu va acollir dos partits de bàsquet,
un de categoria cadet femení entre CB Bell-lloc i el CB Tremp; i la
tornada dels quarts de final del play off Sènior Masculí, entre El
Parador CB Bell-lloc i la Penya Fragatina.
Al migdia, l’Associació de Dones i les autoritats van inaugurar
l’exposició d’obres presentades al 14è concurs de fotografia. Una
exposició que es va poder visitar tot el cap de setmana.
Acte seguit va tenir inici l’11è Tast de Cassoles, que aplegà centenars
de bell-lloquins a la Carpa instal·lada als afores del poble.
La música no hi podia faltar i va arribar amb les tradicionals sessions
de ball de tarda i nit, amenitzades, en aquesta ocasió, per l’orquestra
Banda Sonora.
El jovent també va poder gaudir d’una nit tremenda amb el concert
del grup de rock lleidatà Tremendos, seguit de l’actuació del DJ
Campiquipugui, fins ben entrada la matinada.
El diumenge la música va ser de nou la protagonista. El dia va
començar amb la ballada de sardanes a la plaça Catalunya amb la
Cobla Lo Castell. Tot seguit es van lliurar els premis del concurs de
fotografia; en aquesta ocasió les guardonades van ser, en aquest
ordre, l’Íngrid Palau, Paquita Cunillera i Carla Amorós.
·4·

Cal destacar que al llarg del cap de setmana festiu la biblioteca
municipal va estar oberta al públic per mostrar les últimes novetats en
llibres infantils, juvenils i adults.
La festa major va finalitzar amb una sessió llarga de ball a càrrec de
l’orquestra Combo 912.@

Visiteu

www.bellsons.es

T.973 71 72 45
620 77 86 41·639 99 44 54
C/Travessia Sant Josep, núm.3
25220 Bell-lloc d’Urgell

FESTES I TRADICIONS
CARNESTOLTES 2014
El bon temps va acompanyar a tots els bell-lloquins i bell-lloquines
que el dia 8 de març van sortir al carrer per celebrar el carnestoltes.
La festa va començar a la plaça Catalunya amb la tradicional desfilada
per la localitat en la qual van participar petits, joves i grans, a peu i
en carretes degudament ornamentades per a l’ocasió i amb motius
com les avelles de la Llar d’Infants Los Vailets, els indis de l’Esplai la
Costereta i els Wally, de la colla Campi qui pugui.
Després del passeig pel poble, la plaça Lluís Companys es va convertir
en un dels punts clau de l’esbojarrada cursa de llits en la qual hi van
participar sis carros dissenyats pels components dels diferents equips,
els quals van haver de superar proves ben diverses i divertides.

Després de la cursa
el parc infantil va
acollir el concurs i
degustació de truites
i pastissos així com la
xocolatada popular.
Al vespre va tenir lloc el sopar de
carnestoltes a la sala de la Cultural seguit
del gran ball de disfresses amenitzat pel
duo Joan i Clàudia; a la mitja part del qual
es va procedir al lliurament de premis de la
cursa de llits i a les millors disfresses.@

11 DE SETEMBRE
Un any més, tal com ja és tradició, la
pineda municipal va acollir els actes
de celebració de la Diada Nacional de
Catalunya, en la qual van participar
nombrosos bell-lloquins, que es van
aplegar en aquest espai municipal per
dur a terme un dinar popular.

Prèviament, a les 11.45 hores, com a novetat i tal com la data,
tan significativa, requeria, va tenir lloc l’ofrena ﬂoral a la plaça
11 de setembre, commemorant i recordant els tres-cents anys
de la caiguda de Barcelona i com a conseqüència, la pèrdua
del nostre autogovern, i reivindicant pacíficament la nostra
identitat com a poble.@

EURO HOGAR

Carme Yuste

www.eurohogar-alcoletge.es
t. 973 197 272 C. Major 36, ALCOLETGE· 5 ·

FESTES I TRADICIONS
LA FESTA MAJOR DE SETEMBRE
Els últims dies del mes de setembre la localitat de Bell-lloc es vesteix
de gala per celebrar la Festa Major en honor al seu patró Sant Miquel
arcàngel.
Un programa amb activitats variades convida als bell-loquins i
bell-lloquines a fer una aturada en les obligacions i participar de
les propostes que arriben des de l’Ajuntament i des de les diferents
entitats i associacions locals; propostes que es converteixen en
motiu engrescador per sortir al carrer i compartir bons moments amb
familiars, amics i veïns.

Tot seguit es va realitzar el sopar
popular i la vetllada musical a càrrec
de l’escola Bellsons i es va donar
pas a la presentació de la sardana
commemorativa de Bell-lloc.
El mateix dissabte a la nit va tenir lloc
la festa del jovent, amb els grups Xeic,
Contraband i 7drock, que van fer vibrar a
tots els assistents a la carpa.
A dos quarts de deu del matí, els
trabucaires de Solsona juntament amb
Batukada van ser els responsables de
despertar el veïnat i obrir la jornada
del diumenge, tot i que a alguns ja els
van trobar fora del llit, doncs a les nou
del matí els caçadors celebraven el
campionat local de recorregut de caça.

Tal com és tradició, la festa es va inaugurar amb la imposició de
bandes a les pubilles i hereus que enguany són, en categoria infantil:
Miquel Bros Andrés, Aina Regalado Panés, Laura Grifol Carné i Judit
Domingo Piqué; i els juvenils: Joan Torné Enrich, Laia Felip Roca,
Etna Alonso Carulla i Marta Fa Binefa. I van ser els encarregats de
proclamar el pregó de festes. L’acte va estar presidit per l’Il·lm. Sr.
Joan Reñé, president de la Diputació de Lleida, el qual va inaugurar les
obres de millora realitzades a la sala de la Cultural. En aquest marc va
tenir lloc també el lliurament de premis del 8è concurs de cartells de
Festa Major que aquest any s’ha adjudicat l’Etna Alonso.
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Poc a poc els espais públics de la
localitat es van anar omplint de
veïns i visitants amb la 17a trobada
de puntaires al carrer Doctors
Torrebadella, l’11a trobada de plaques
de cava al carrer Major, les sardanes a
la Cultural, l’animació infantil amb el
grup Dandy Clow, a la plaça Catalunya,
l’exposició dels treballs realitzats
als tallers de l’Associació Flor de Lis
i el recorregut pels carrers i balcons
engalanats. Destacar que el carrer
Teuleria va celebrar els seus deu anys

FESTES I TRADICIONS
de participació en el concurs d’engalanament,
amb un recorregut per les diferents
ornamentacions creades durant
aquests anys.
A la tarda es va jugar un partit d’hoquei
categoria juvenil entre el CP Bell-lloc
i l’Andorra. I a les sis de la tarda, el
quintet Montse&Joe Transfer va oferir
concert i sessió llarga de ball.

La missa va estar celebrada per
Mn. Jaume Melcior, i tot seguit va
tenir lloc una ofrena ﬂoral a Sant
Miquel.
Al migdia es van ballar sardanes
a la plaça Catalunya i finalment,
a les sis de la tarda, una sessió
llarga de ball amb l’orquestra
Selvatana va posar punt i final
a la Festa Major.@

Una eucaristia cantada i tocada per
l’orquestra Selvatana va fer els honors al
patró local en la celebració del seu dia.

LA REVETLLA DE SANT JOAN
La nit de Sant Joan és la nit més curta de l’any i, arreu de les terres
catalanes, es festeja amb l’encesa de fogueres, tal com ho feien
els nostres avantpassats, vinculats estretament a la terra i atents
als canvis d’estació. Ells encenien fogueres com a ritual per donar
força al sol, que a partir d’aquell moment començava a declinar
fins arribar al solstici d’hivern. Nosaltres ho fem per tradició, però
encara conservem una espurna de màgia en aquesta celebració.
Així, el dia 23 de juny, la localitat de Bell-lloc va tenir la seva foguera,
situada al carrer Rafael de Casanovas i encesa per la ﬂama del Canigó,
que el jovent del poble va anar a rebre a la capital del Pla d’Urgell i la
va traslladar, fins al nostre poble, corrent.
Després de l’encesa, la celebració va continuar al recinte de les
piscines on es va servir coca i moscatell a tots els assistents, mentre
el grup Mase+1 amenitzava la nit.@
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CONEIXEMENT POPULAR
JORNADES CULTURALS
L’arribada de la primavera renova energies i convida a sortir al carrer, a
participar i compartir. I amb l’arribada de la primavera ﬂoreixen a
Bell-lloc les propostes culturals, que tot i estar presents durant la
resta de l’any, prenen un protagonisme rellevant amb la celebració
de les Jornades Culturals, el programa de les quals el configuren
propostes de les entitats del poble en col·laboració amb l’Ajuntament.
Enguany, el 21 de març, dia Mundial de la Poesia, celebrat a la
biblioteca, va inaugurar les Jornades amb la lectura, a càrrec de les
diferents comunitats lingüístiques de la localitat, del poema “Tan
sols la paraula nua” de Montserrat Abelló (escrit expressament per a
l’ocasió).
Una setmana després, el 27 de març, amb motiu del Dia Mundial del
Teatre, els grup local Som els que som va oferir la lectura dramatitzada
de “Criatures”, obra original de la Companyia “T de Teatre”.
Les xerrades i conferències també van tenir un paper destacat, i
van tractar temes molt diversos. Des de l’ANC de Bell-lloc se’n van
organitzar dues, la primera, celebrada el dia 4 d’abril, va anar a càrrec

del Sr. Jordi Bilbeny que va explicar “com s’ha falsificat la descoberta
catalana d’Amèrica. Proves, textos i documents”; i la segona, “A un
pam de la Independència” va anar a càrrec del Sr. Vicenç Partal. El
Club Alpí va organitzar la conferència “Alpinisme una filosofia de vida”,
amb Araceli Segarra, que també va presentar el seu llibre “Ni tan alt ni
tan difícil”. I l’Associació Respira va proposar tres ponències una sobre
·8·

malalties respiratòries, una
altra on es va parlar de les
al·lèrgies del segle XXI, i la
tercera, de l’asma.
Els menuts també van poder
participar en les Jornades
Culturals amb activitats com
la plantada d’arbres, que va tenir lloc el
dia 4 d’abril per part dels alumnes de cicle mitjà i superior de l’escola
Ramon Farrerons; la tarda de cinema infantil amb berenar dolç; i la
representació de l’obra “La Zebra Camila”, que es va celebrar el dia 11
d’abril al pati de l’escola, per part del grup de teatre Som els que som.
La cuina forma part de la cultura d’un territori per això el dia 5 d’abril
va tenir lloc un taller de rebosteria creativa a càrrec de “Viadna Cake”
(Silvi&Ari), àlies de les bell-lloquines Silvia Roure i Ariadna Bros. I el
dia 18 de maig es va celebrar una sardinada a la Cultural, organitzada
per la Llar del jubilat.
La Regidoria de Cultura va proposar
dues sortides, una el dia 12 d’abril,
per descobrir el Baix Segre, visitant el
Castell d’Avinganya, l’Aiguabarreig i la
Basílica Bobolà; i una altra el 24 de maig,
a l’Auditori Enric Granados, on el Cor del
Gran Teatre del Liceu, dirigit pel sr. José Luís
Basso, va oferir els Carmina Burana, cants
dels segles XII i XIII.
A més, durant les Jornades Culturals va
tenir lloc també el Musical de l’associació
Muscuart, que aquest any ha celebrat el seu
aniversari amb la Gala de Musicals, un repàs
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fantàstic de les millors actuacions de totes les obres representades
durant aquest anys.
L’esport va estar representat amb la VII edició del Catigat, una ruta de
100 km, en bicicleta, per la comarca bicicleta, que enguany va tenir la
sortida i arriba a la nostra localitat; i amb la caminada per estrenar el
camí verd que puja des del municipi fins a la pineda.
Sant Jordi
El 22 i 23 d’abril van ser dates destacades en el programa. El dia 22 al
vespre es va celebrar la segona revetlla de Sant Jordi a la biblioteca,
durant la qual, el sr. Moisés Selfa va oferir una nova versió del conte
d’Alícia al país de les meravelles de Lewis Carroll, i en aquesta ocasió,
les aventures de la protagonista transcorrien per les terres de Lleida,
descobrint una Alícia al país dels caragols.
El dia de Sant Jordi, com és tradició nostrada, va tenir lloc la venda
de roses i llibres, per part de l’AMPA de la Llar d’Infants i dels nens
i nenes de l’Esplai la
Costereta. I a la tarda
es va celebrar un tast de
música amb un toc de
cava, organitzat per la
regidoria de cultura en
col·laboració amb l’escola
de música Bellsons.

X Concurs de Narrativa Breu Joan Solà
Una de les cites més rellevants de les Jornades Culturals va tenir lloc
el dia 27 d’abril amb el lliurament de premis del Concurs de Narrativa
Breu Joan Solà, que aquest any celebrava el seu desè aniversari.
El lliurament de guardons als guanyadors es va celebrar a la sala
multifuncional i va comptar amb la participació de l’escola de música
Bellsons, que va amenitzar l’acte.

Els creadors distingits d’aquesta desena edició, que tenia com a tema
“Un carrer del meu poble”, han estat, per categories: Joan Palau (8 i
9 anys), Marc Amorós (10 i 11 anys), Paula Creus (12, 13 i 14 anys),
Anna Bosch (15, 16 i 17 anys) i David Creus (+ de 18 anys).
Moltes felicitats als guanyadors i a les entitats i persones que fan
possible les Jornades Culturals de Bell-lloc.@
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CONEIXEMENT POPULAR
ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA
La Biblioteca Joan Solà de Bell-lloc és un espai de trobada cultural viu,
actiu i participatiu, i en donen testimoni les nombroses activitats que
durant l’any s’hi realitzen, curosament pensades i organitzades.
Així, al mes març la biblioteca va acollir l’exposició “Qui coneix l’Alícia
al país de les meravelles?”, una
mostra que va donar a conèixer el
conte, l’autor, Lewis Carrol, i diverses
curiositats de l’obra.
El 21 del mateix mes, es va celebrar
el dia Mundial de la Poesia, amb la
lectura en diferents llengües i per
part dels veïns de Bell-lloc, del poema
“Tan sols la paraula nua”, que la poeta
tarragonina Montserrat Abelló, va escriure per encàrrec de la Institució
de les Lletres Catalanes, per celebrar aquesta diada, i que va ser
traduïda del català a vint llengües.
El mes d’abril es va inaugurar amb la mostra sobre els 25 anys de la
comarca del Pla d’Urgell (1988-2013). L’exposició comissariada des
de l’Institut d’Estudis del Pla d’Urgell per Ton Solé i Maribel Pedrol,
va ser molt visual i estava vertebrada en tres eixos ben definits: La
Comarca Volguda, La Comarca
Aconseguida i la Comarca
Reafirmada. I es va poder
visitar, la setmana del 7 al 12
d’abril.
Una de les cites rellevant va
arribar la tarda vespre del 22
d’abril amb la celebració de la
segona revetlla de Sant Jordi,
que va presentar una nova
versió del conte d’Alícia en el país de les meravelles de Lewis Carroll.
Després d’una exposició molt documentada de la vida de l’autor i una
· 10 ·

àmplia explicació dels simbolismes dels personatges del conte dins la
societat Anglesa de l’època, el Sr. Moisés Selfa va explicar una versió
personalitzada del conte on Lleida esdevé la terra de meravelles i
l’Alícia viu fantàstiques aventures tot visitant La Mitjana, La Seu Vella,
el riu Segre, la Paeria... i parla amb
personatges ben peculiars com uns
cargols, Indivil i Mandoni o l’alcalde
de Lleida.
Cal destacar també, que durant l’any
la biblioteca acull l’hora del conte,
inaugurada el passat mes de febrer
i que a l’estiu cultura i lleure es
fusionen en l’espai Bibliopiscines, que des de fa anys es realitza amb
èxit en aquest recinte municipal aquàtic.

I finalment, cal fer menció d’una nova activitat impulsada
conjuntament des de l’Associació de Dones i la biblioteca, es tracte del
taller de lectura d’adults, inaugurat aquest mes d’octubre amb gran
èxit de participació.
En aquestes pàgines hem fet una breu pinzellada de les activitats més
rellevants que s’han realitzat els últims mesos, però us convidem a
visitar la biblioteca i participar de les seves propostes.@

CONEIXEMENT POPULAR
PREMI DE POESIA EL SOL DEL PLA
La sala d’actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
va acollir, el dia 29 de març, el lliurament de guardons
del IX Premi de poesia El Sol del Pla, una convocatòria
cultural que es troba immersa en el marc de les
Activitats de Dinàmica Educativa Comarcal, el Consell

Comarcal del Pla d’Urgell i el Servei Educatiu.
Entre els guardonats hi va haver representació local, que
va arribar de la creació de Josep Carné.
Des d’aquestes pàgines el felicitem per aquest premi.@

CONCURS DE CARTELLS DE FESTA MAJOR
Etna Alonso ha estat la guanyadora de la vuitena edició del concurs
de cartells que organitza l’Ajuntament de Bell-lloc per tal d’il·lustrar el
llibret de la Festa Major.
El segon i tercer lloc han estat pels dissenys de la Carla Amorós i de la
seva germana Aura, respectivament.
El premi, de 200 euros, va ser lliurat el dia 27 de setembre durant el
sopar inaugural de la Festa Major.
Com en cada edició, el treball és 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.
L’obra guanyadora l’hem pogut veure a la portada del programa de
festes.@

Plaça de l’Esport, 1
25230 Mollerussa (Lleida)
tel. 973 60 11 00
www.prefabricatspujol.com
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CONEIXEMENT POPULAR
ANTONIO EZQUERRA AL “SABER Y GANAR”
L’emblemàtic programa de La 2 de TVE “Saber y
ganar” va comptar, el passat mes de juny, amb una
representació bell-lloquina. L’Antonio Ezquerra va
participar en aquest concurs cultural al llarg de vuit
programes, que es van emetre del 2 al 11 de juny, i
va coincidir amb la celebració del programa 4000,
en motiu del qual es va fer una edició especial.
“Saber y ganar”, presentat per Jordi Hurtado, és
el programa amb més anys d’emissió diària, gairebé
17, en la història de la televisió estatal.

L’Antonio comenta que
participar en aquest
concurs era un repte
per a ell des de feia
anys i que l’experiència
va valer molt la pena.
A més destaca la
proximitat i amabilitat
amb la qual l’equip, amb Jordi Hurtado, Pilar Vazquez i Juanjo Cardenal
al capdavant, tracta a tots els concursants.@

ALUMNES DE 2N CURS, VISITEN L’AJUNTAMENT
Com ja comença a ser una tradició, el dia 30 d’abril, els alumnes de 2n
curs d’EPO de l’escola Ramon Farrerons van visitar l’Ajuntament.
Els nens i nenes van fer una ruta guiada per les diferents estances del
consistori municipal i al finalitzar, el sr. Alcalde Ramon Cònsola els va
respondre totes les preguntes, dubtes i curiositats.@

CANÇONS TRADICIONALS AMB KRREGADES DE
ROMANÇOS
El grup lleidatà de polifonia vocal Krregades de Romanços va oferir
el passat dia 20 de juliol, un tast del seu nou
espectacle Cançons Rellogades, en el qual posen
veu a una dotzena de cançons tradicionals de Lleida,
recollides de la tradició oral entre el 1923 i el 1936 i
que es conserven transcrites al Cançoner Popular de
Catalunya (obra de l’equip encapçalat pel folklorista
Joan Amades) i altres a la col·lecció A peu pels camins
del cançoner, obra del músic Artur Blasco.
· 12 ·

Les tres components del grup -Montse Nicuesa, Montserrat Canela i
Ruth Cabré- van assolir amb èxit el seu propòsit: “atansar la música
tradicional al públic amb una visió més contemporània i poder mostrar
la qualitat i la vigència d’un patrimoni musical molt antic”.
Amb Cançons Rellogades busquen tornar a la gent
aquelles cançons que els folkloristes van recollir
en el seu dia per les comarques de Lleida (cobles
de ronda, cançons de pandero, romances...) i que
formen part del patrimoni popular.
El concert va tenir lloc a la Sala Multifuncional.@

DES DE LES ASSOCIACIONS
MAR I CEL, SOLIDARI
L’última representació de “Mar i Cel” i també la més solidària, va
arribar el dia 18 d’octubre a la població de Térmens. L’Associació
Cultural i Teatral “Som els que som”, va desembarcar amb el seu
vaixell d’esperança en aquesta localitat i la recaptació aconseguida, un
total de 1760 euros, es va donar íntegrament a “Tots amb la Laura”.

Destacar a més que, unes setmanes abans, aquest grup de teatre
local va representar “Els nens del cor”, una versió teatral pròpia de la
guardonada pel·lícula “Los Chicos del Coro”. Fou per última vegada i al
Teatre de l’Amistat de Mollerussa, on va ser aplaudida per un nombrós
públic comarcal, que en valorà l’escenografia, el guió i direcció així
com la complexitat teatral d’una obra on
adults i joves comparteixen la passió pel
teatre amateur mitjançant la interpretació.

les “sardanes a la fresca” que han impulsat durant els mesos d’estiu
i per segon any consecutiu, juntament amb l’agrupació sardanista, i
la celebració del dia mundial del teatre, el 27 de març, amb la lectura
dramatitzada de “Criatures”, obra original de la companyia “T de
teatre”.

A més, des del passat mes de juny ja estan treballant en una nova
representació que tenen previst estrenar el 20 de desembre d’enguany.
Es tracta d’una adaptació de “A cop de Rock!”. En sabrem més detalls
ben aviat...@

“Som els que som” des de fa gairebé 6
anys, crea, comparteix, participa i proposa
activitats culturals variades, per això en
aquest sentit cal mencionar per exemple
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DES DE LES ASSOCIACIONS
CAMPAMENTS
Del 16 al 27 de de juliol s’ha dut a
terme la 34a edició de les colònies del
Moviment Infantil i Parroquial de Belllloc d’Urgell.
Més d’un centenar de nenes i nens,
noies i nois, i un bon grup de monitores
i monitors, han compartit uns dies en
una casa de colònies on mai s’havia
anat fins ara (Mas Saiol) a la població de Moià, una vila de la comarca
natural del Moianès i adscrit administrativament a la del Bages.
Un any més ha estat una gran experiència on el centre d’interès ha
estat ‘el viatge per diferents èpoques de la història’ (el Big Gan, el Far
West, Egipte, anys 50-60, el 1714, Roma, la Prehistòria, Grècia, l’Edat
Mitjana, el Futur, els anys 70-80 i el Present).
La convivència dels 12 dies ha resultat sensacional. Tothom ha pogut
gaudir de moltes novetats en tallers, activitats i gimcanes. A més,
s’han realitzat grans excursions que evidentment mai s’havien pogut
dur a terme ja que fins ara no s’havien ‘trepitjat’ les valls properes a la
nova casa.
Els més petits, que aquest any han anat de colònies 1 dia més (per
tant 7 dies), han gaudit moltíssim de l’experiència, demostrant tenir
molta energia pujant de Gósol a les Fonts Terrers. La resta també han
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fet grans caminades. Les excursions que han realitzat (a les Coves del
Toll, a la Mina de Moià, de Gósol al Molí i Torrentsenta i de Gósol a
Font de la Roca) han estat exigents però molt reconfortables. Enguany
fins i tot els més grans han fet un cim, el Pedraforca, de 2.506 metres.
Els nois i noies, que ja fa uns anys anomenem “Ruta”, han pujat a més
a més un altre cim dels emblemàtics de Catalunya, el Puigmal, de
2.913 metres.
Com es tradició, l’últim dia de colònies ha esdevingut una jornada
familiar on el retrobament de les famílies amb les acampades i els
acampats ha emocionat a petits i grans. També a l’equip de monitores i
monitors, que com cada any de manera voluntària i carregat d’il·lusió,
intenta que les colònies siguin quelcom especial per tothom.
L’himne d’enguany ha estat tot un èxit i amb coreografia inclosa s’ha
cantat abans de “L’hora dels adéus”, moment en què s’ha posat punt i
seguit a aquesta tan arrelada experiència en el nostre poble. @
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DES DE LES ASSOCIACIONS
ASSOCIACIÓ DE JOVES
Les activitats locals d’esperit més jove arriben de la mà d’aquesta
associació local, que durant els últims mesos s’ha encarregat de
celebrar l’esbojarrada i divertida cursa de llits de Carnestoltes; així
com un dels clàssic de l’estiu, la Festa de l’Escuma a les piscines
municipals. A més de participar en l’organització de les nits del jovent
de les Festes Majors.
Cal destacar que enguany com a novetat, l’Associació de Joves va
celebrar l’Acampadiada, el dia 10 de setembre a la pineda municipal,
amb el DJ Jorlin. La proposta va tenir una bona acollida.

A més, properament
celebraran un acte en
record de les víctimes de
la violència vial.
I per altra banda, estan
treballant per tornar
a obrir “Lo Lokal” del
joven.@

25è APLEC DE SARDANES
El dia 9 d’agost es va celebrar el 25è Aplec de Sardanes de Bell-lloc
d’Urgell. Per commemorar aquesta data tan assenyalada, l’Agrupació
Sardanista va preparar, en el marc d’aquesta cita anual, una exposició
dels 25 cartells anunciadors de tots els Aplecs, així com les imatges

d’aquestes trobades i fotografies dels 34 anys de la nova colla Espiga
d’Or i dels 31 de la colla Rosada. Durant l’acte es va fer lliurament
de plaques commemoratives d’aquest 25 anys a dues persones molt
significatives i rellevants en el foment de la sardana al nostre poble:
Marcel.lí Teixidó de Castellserà i Pilar Castellví, incansable promotora
d’activitats culturals a la localitat.

Més de quatre-centes
cinquanta persones van assistir
a aquesta festa sardanista local,
durant el transcurs de la qual,
la Cobla Onze de Setembre va
interpretar 3 sardanes dedicades
a Bell-lloc: “Colla Espiga d’Or”
de Francesc Safont, “Bell-lloc a
l’Aplec” de Carles Segarra, i es
va estrenar “Bell-lloc d’Urgell
estimat” de Ramon Ortiz.
A més, es va celebrar una exhibició de
colles improvitzades que va comptar amb
gran èxit de participació.
Per molts i bons anys a tots els qui feu
possible l’Aplec de Sardanes de Bell-lloc.@
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DES DE LES ASSOCIACIONS
SOPAR DE LA LLUITA CONTRA EL CÀNCER
La Sala de la Cultural va acollir el passat dissabte dia 4 d’octubre el
sopar solidari per recaptar fons per a la investigació i la lluita contra el
càncer, que cada any organitza la junta local de l’AECC.
La trobada va ser de nou un èxit que s’ha traduït en la recaptació de
2.345 euros, mostra de solidaritat i col·laboració.@

ANC BELL-LLOC D’URGELL
L’ANC de Bell-lloc organitza i participa en
molts dels actes que es realitzen a nivell local,
comarcal i nacional.
Si ens centrem a nivell local, cal destacar les
dues conferències que van tenir lloc al mes
d’abril, concretament el 4 i el 7. La primera va
córrer a càrrec del sr. Jordi Bilbeny, escriptor
i investigador, cap de recerca de l’Institut
Nova Història de Catalunya, qui va presentar
la xerrada “Com s’ha falsificat la
descoberta catalana d’Amèrica.
Proves, textos i documents”; la
segona va ser la presentació del llibre
“A un pam de la independència” del
sr. Vicenç Partal, periodista i director
del Diari Vilaweb, el qual va parlar
sobre el procés polític que estem
vivint com a país.
Durant aquest significatiu 2014 s’han celebrat altres propostes, com
la participació en l’Aplec de la Sardana de Bell-lloc amb una taula
informativa sobre els actes de l’11 de setembre en la qual qui ho va
desitjar va poder reservar plaça en els autocars per participar a la V de
la Diada.
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El dia 30 d’agost es va assistir a l’assaig de la V unitari
al Pla d’Urgell; la caravana de cotxes va sortir de la
localitat a les sis de la tarda per arribar a Mollerussa
i assistir als diferents actes, ballada de sardanes,
cercavila, realització de la V i sopar popular.
L’11 de setembre de 2014 molts bell-lloquins i belllloquins van anar fins a Barcelona, en els autocars
que va organitzar l’ANC o en cotxes particulars, per
sumar forces i il·lusions i dibuixar una gran V de Via, de
Voluntat, de Votar i de Victòria. Celebrant així una diada
històrica pel futur del nostre país.
El dia 19 de setembre el Parlament aprovava la Llei
de Consultes; el 22 del mateix mes, nombrosos
ajuntaments
catalans, entre
ells el de Bell-lloc,
aprovaven en plens
extraordinaris, mocions de suport a
la convocatòria de consulta sobre
el futur polític de Catalunya del 9
de novembre de 2014.

DES DE LES ASSOCIACIONS
El dia 27 de setembre el president Artur Mas signava el
decret per realitzar la consulta sobre la independència,
el 9 de novembre. El 29, el Tribunal Constitucional va
suspendre per unanimitat, i en un temps rècord, la llei de
consultes i la convocatòria del 9-N.
El 30 de setembre, l’Assemblea Nacional Catalana va
convocar a concentrar-se davant dels ajuntaments, a les
19 hores. A Bell-lloc, prop d’un centenar de persones van
assistir a la convocatòria en la qual es va llegir un manifest a favor
del sí, per protestar per l’atac contra la democràcia que significa la
suspensió de la consulta i per demanar que la voluntat del poble català
sigui respectada. Començava així la campanya, a tota Catalunya, a
favor del sí.

juntament
amb la resta
d’alcaldes de
Catalunya, va
fer entrega, al
President de la
Generalitat i a
la Presidenta
del Parlament,
de la moció en suport a la consulta que el Ple de l’Ajuntament havia
aprovat la setmana anterior i dels compromisos de les entitats de Belllloc d’Urgell. Més de vuit-cents alcaldes, en representació dels seus
municipis, van assistir a aquest acte en que el món local va donar ple
suport a la consulta del 9-N.

El dia 3 d’octubre l’ANC de Bell-lloc va entregar al sr. Ramon Consola,
els compromisos a favor de la consulta del 9N que havien signat
les entitats del nostre poble. Al dia següent, l’alcalde de Bell-lloc,

Els esdeveniments se succeeixen ràpidament els darrers dies. Aquests
han estat els actes i activitats més destacats fins al tancament
d’aquesta edició.@

GALA DE MUSICALS
Aquest any l’Associació Muscuart ha estat de celebració, i és que ja
fa cinc anys que es realitzen musicals a la localitat de Bell-lloc. Per
tant, res millor per festejar-ho que la proposta que ens van oferir el dia
26 d’abril a la sala de la Cultural, la Gala de Musicals. Una fantàstica
posada en escena que va convidar a tot el públic assistent a fer un
viatge per tots els espectacles, “Mama mia”, “Grease”, “Hoy no me
puedo levantar” i “One Vision”, revivint els millors moments i tornantnos a emocionar recordant la màgia que cada any desprèn aquesta
cita musical.
Màgia que es podrà tornar a sentir amb la nova proposta que ja
estan començant a preparar per l’any vinent, el musical “Más de cien
mentiras” amb cançons de Joaquín Sabina.@
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DES DE LES ASSOCIACIONS
UN NOU CURS AMB L’ASSOCIACIÓ DE DONES
El passat 14 de març l’Associació de Dones Flor de Lis va complir la
seva majoria d’edat; divuit anys d’activitat incansable i al servei de la
localitat de Bell-lloc. El mateix mes va tenir lloc també la renovació de
la junta d’aquesta entitat, que es va presentar formalment el dia 22 en
el marc del dinar del dia de la Dona Treballadora.
Durant l’any ,des de l’Associació, s’organitzen propostes diverses
i participen en festes i celebracions locals entre les quals podem
destacar, el Concurs i degustació de Truites i pastissos del
Carnestoltes, el Concurs de Fotografia, que enguany es van adjudicar
l’Íngrid Palau, la Paquita Cunillera i l’Aura Amorós, les fotos es van
exposar durant la Festa Major de Maig; la festa de clausura del
programa d’activitats, amb un berenar sopar i exhibició de salsa,
l’exposició d’aquests treballs durant la Festa Major de setembre o
l’escala en hi-fi en motiu de la Marató de TV3 (una activitat que es
començarà a preparar aquest mes d’octubre).

Finalment, però no menys important, cal destacar que el passat
19 de setembre l’Associació va organitzar una xerrada informativa
sobre les activitats i els seus beneficis, a la qual van assistir més
d’una seixantena de persones, i que va servir per donar a conèixer
i inaugurar un nou programa amb propostes novedoses i d’altres ja
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consolidades, que es realitzaran d’octubre a juny. Així, a les activitats
com pintura a l’oli, salsa, pilates, labors i ioga, s’hi ha sumat el
country, gimnàstica de manteniment, zumba, fusió de body combat
i body pump, ampliant generosament l’oferta esportiva, i també la
cultural amb el nou grup de lectura per adults.
A més, al llarg dels propers mesos se celebraran tallers, sortides,
cursos i xerrades puntuals de gran interès.
Des d’aquestes pàgines
l’Associació de Dones vol
mostrar el seu agraïment per
la bona resposta participativa
envers les noves propostes.
(Aprofitem l’avinentesa per
encoratjar-les i felicitar-les per
aquesta feina).@

ESPORTS
TROBADA DE BÀSQUET
El dia 23 de març el
polisportiu municipal
es va convertir en punt
de concentració per a
més d’una vintena de
clubs esportius que van
participar en la trobada
de bàsquet organitzada
pel Club Bàsquet Belllloc. Durant tot el matí,
a més del servei de barra, la junta va fer entrepans de llonganissa i
cansalada, per tal de tenir l’energia necessària per participar en la
jornada. La trobada va ser tot un èxit.

Per altra banda cal
destacar, com a novetat,
que enguany el Club
ofereix, gratuïtament, com
a activitat extraescolar,
una iniciació al bàsquet,
per als menuts de P3 fins
a primer. La iniciativa és
tot un èxit i ja compta
amb prop d’una vintena de
nens i nenes que cada dimarts i dijous, al sortir de l’escola, van al seu
entrenament, que té lloc al pavelló municipal just abans dels equips
federats de base.@

16è TORNEIG 24 HORES DE FUTBOL SALA
Els dies 9 i 10 d’agost es va celebrar la 16è edició del Torneig 24 hores
de Futbol Sala, tot un clàssic de l’estiu bell-lloquí.
Un total de 12 equips van participar en aquesta cita esportiva
que començà el dissabte a la tarda amb els partits classificatoris i
finalitzà el diumenge amb una emocionant final entre el Cafeteria
Sandra Casa Aragón i Los reyes de la suela, amb un resultat de 3 a 0,
quedant primer i segon classificats respectivament. El tercer lloc de
la classificació va ser per al Bar Delícies i el quart per Masia Tero. Els
equips bell-lloquins, Bar la Mina, Bar la Plaça i Construccions Dobe,
van quedar en sisena, vuitena i onzena posició.
Durant el torneig, que com l’any passat
va comptar amb arbitratges federats, es
van valorar les habilitats individuals dels
jugadors. I així, al finalitzar la trobada es

van atorgar premis al màxim golejador, Chechu Martínez, i millor
jugador, Matías Expósito, tots dos del Cafeteria Sandra; el millor
porter, Eduard Caba de Los reyes de la suela; i el millor jugador local,
Iker Bosch, del Bar la Mina.
Des de l’organització volen mostrar
el seu agraïment als col·laboradors
del Torneig. I des d’aquestes pàgines
felicitem a tots els qui fan possible
aquesta cita esportiva. @
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ESPORTS
CLUB ALPÍ
Rutes, ascensions, caminades, excursions, sortides en BTT, xerrades,
participació i col·laboració en les activitats locals i amb les seves
entitats... el Club Alpí està molt en forma, els seus integrants no paren,
i amb les seves propostes conviden a conèixer i descobrir el territori i
la cultura del nostre país.
Així durant l’any s’han fet sortides diverses com per exemple la
caminada als Graus d’Escaladei, a la Morera del Montsant, una
magnífica ruta circular amb sortida des de la Cartoixa d’Escaladei; la

ruta circular pel massís del Canigó, que van dur a terme el 24 i 25 de
juny, data i entorn significatiu, i que els portà a pujar els tres 100 cims
que hi ha i tres cims secundaris més (Veterà - Puig de l’Estela (1.778m)
100cims - Puig de Sant Pere (1.791m) - Puig de Peldecà (2.105m) Cincreus (2.266m) - Puig de Gallinassa (2.461m) - Puig del Roc Negre
(2.741m) - Puig dels Tretzevets (2.731m) 100 cims - Plans de Cadí
- Canigó (2.784m) 100 cims - Portella de Vallmanya - Clots de Baix –
Veterà); un total de 35 km i 2000 metres de desnivell; o la pujada al
Pic Pallassos del 5 de juliol, ruta circular per la Vall Fosca, d’uns 20km i
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1.550m de desnivell positiu acumulat, sortint de Capdella-Port del
Rus-Pic Pallassos-cabana de Filià-Cabdella.
El pont del 15 d’agost, una vintena de socis van participar en la
tradicional Ruta d’Estiu que enguany els va portar cap a la Vall d’Aran
i el Pallars Sobirà per fer una ruta circular des de les Bordes de Lapre,
a Airoto, pujant al Pic Marimanya (2.662m), tornant a Airoto per fer
nit i a l’endemà ascendir al Pic Moredo (2.768m), per tornar a les
Bordes de Lapre.
I durant l’estiu, de juny a setembre, cada quinze dies, s’han organitzat
sortides nocturnes en BTT per les nostres contrades, d’uns 30-35
quilòmetres.
Però a més, des del Club han participat en el programa de les Jornades
Culturals amb l’organització de la conferència “Alpinisme una filosofia
de vida” d’Araceli Segarra que també va presentar el seu llibre “Ni tan
alt ni tan difícil”, acte que va comptar amb un gran èxit de públic; han
col·laborat amb l’Ajuntament per organitzar la 6a cursa i caminada
solidària; i són un dels tretze clubs que organitzen la Catigat del Pla
d’Urgell, que enguany ha tingut sortida i arribada a la nostra localitat
i ha comptat amb la participació de 857
ciclistes, és ha dir, 1714 rodes, aquest
era el nombre que es volia assolir, i es va
aconseguir, com a element commemoratiu
del Tricentenari i per destacar el caire
reivindicatiu de la marxa, consolidada
com la més participativa de Lleida.@

ESPORTS
6A CURSA I CAMINADA SOLIDÀRIA
La 6a edició de la Cursa solidària, celebrada el passat
5 de juliol, va comptar amb la participació de més de
350 atletes, inscrits en les tres modalitats diferents
de la convocatòria: 10 km, 6,3 km i la caminada
popular, aquesta última es va incorporar amb èxit,
la passada edició, obrint les portes a un públic més
nombrós. Enguany com a novetat, s’ha creat aquesta
tercera modalitat, la cursa de 6.3 km, els mateixos que
la caminada però corrent; oferint així més varietat i
convidant a tothom a participar d’aquesta cita esportiva organitzada
pel Club Alpí Bell-lloc i el consistori local.

En la cursa curta, categoria masculina, Por Fernández, Xavier Pampols
i Marcel Mor, van ser els tres primers classificats. Mentre que en la
modalitat femenina, les guanyadores van ser Imma Xipell, Mònica
Riera i la bell-lloquina Míriam Iribarren.
La 6a edició de la prova ha continuat mantenint l’esperit solidari
amb les persones que tenen necessitats especials o algun tipus de
discapacitat. Així, s’ha col·laborat principalment amb Aspid, una
entitat sense ànim de lucre de la província de Lleida i fundada l’any
1994 per un grup de persones amb diferents tipus de discapacitat
física.@

Destacar que en aquesta edició s’ha mantingut el recorregut més urbà,
amb sortida i arribada a la plaça Lluís Companys, i l’horari nocturn,
endarrerint mitja hora la sortida per evitar la calor.
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Pel que fa als resultats, Alexandre Tàssies, de Linyola es va adjudicar
la prova de 10 quilòmetres, seguit de l’atleta local Josep Cuenca i
David Martínez. El millor temps femení va ser per a Aurèlia Prat, del
Piragüisme Sicoris, seguida de l’andorrana Dulce Casanova, i de Roser
Xipell del club Corre i Vola,
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ESPORTS
BELL-LLOC TAMBÉ ÉS CLUB ESPORTIU PLA D’URGELL
Més de 30 nens de Bell-lloc d’Urgell formen part avui en dia del CEPU,
Club Esportiu Pla d’Urgell que és el club de futbol base de la nostra
comarca, amb jugadors/es de Golmés, Bellvís, Poal, Palau, Els Arcs,
Sidamon, Fondarella, Mollerussa, Castellnou, Miralcamp i Vilanova de
Bellpuig.
La unió de
tots aquests
pobles, també
de Bell-lloc
d’Urgell, fan
possible la
consolidació
d’aquesta
escola de
futbol,
(presidida
actualment pel bell-lloquí, el sr. Francesc Cabús), que enguany
comptarà amb més de 150 nens i nenes gaudint del futbol i que ha
celebrat els seus 10 anys d’història. Per aquest motiu, el sopar i festa
de Cloenda de la temporada passada, fou més especial que mai, ja

que a més de comptar amb
l’habitual participació d’alcaldes
i autoritats, també van ser-hi
presents persones vinculades
amb la formació i naixement del
Club. Paral·lelament al sopar,
es va organitzar una exposició
amb trofeus, fotografies, roba i
objectes històrics del Club.
La temporada ha començat
amb força aquest setembre, i
entre les diferents activitats
volem destacar el partit amistós
d’exhibició que va tenir lloc
el passat 4 d’octubre al camp
de futbol de Bell-lloc i que va
comptar amb integrants belllloquins i del Ponts.
Podeu seguir totes les novetats
del Club a la seva web www.cepu.cat.@

CAMPIONAT PROVINCIAL DE CAÇA SANT HUBERT
El passat 29 de juny, la localitat de Bell-lloc va acollir el campionat
provincial de caça Sant Hubert, en el qual hi van participar un total de
14 caçadors representants de les cinc demarcacions que integren la
Federació Catalana de Caça.
L’acte, organitzat per la Societat de Caçadors Sant Miquel de Bell-lloc
d’Urgell i la Federació territorial de caça de Lleida, va tenir lloc dins el
terme municipal amb la Torre Castells, a partida de La Castellana, com
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a centre neuràlgic de la trobada. En aquest espai va tenir lloc també el
dinar per als assistents.
Destacar també, que tal com és tradició, per la Festa Major de
Setembre, la Societat de Caçadors locals, organitza el recorregut
de caça, que en aquesta ocasió es va adjudicar el sr. Ramon Jovells
“Chicho”. El recorregut va tenir lloc el dia 28 de setembre a partir
de les nou de matí i va comptar amb esmorzar popular per a tots els
assistents.@

ESPORTS
CAMPIONAT DE CATALUNYA FEMENÍ BENJAMÍ
HOQUEI PATINS
Els dies 9, 10 i 11 de maig es va celebrar el Campionat de Catalunya
Femení Benjamí d’Hoquei, fent realitat així un desig històric que tenia
el Club Patí Bell-lloc.
La final d’aquest campionat català va tenir lloc al pavelló municipal i
va comptar amb la participació de vuit equips: H.C Palau
de Plegamans, C.H. Mataró, C.P. Voltregà, C.H.P. Bigues
i Riells, C.P. Manlleu, C.P. Vilanova, C.E. Vendrell i H.C.
Alpicat, que es van presentar el divendres a la tarda. Tot
seguit, el mateix dia van tenir lloc els primers partits de
les eliminatòries, que es van celebrar també al llarg de la
jornada del dissabte per arribar a les semifinals i a la gran
final, celebrades el diumenge, i que es va adjudicar el
Club Hoquei Mataró quedant en segona i tercera posició,
respectivament C.P. Vilanova i H.C. Palau de Plegamans.

Per commemorar el campionat, el Club va crear un buf, dissenyat
expressament per a l’ocasió.
La competició va portar fins a la localitat de Bell-lloc un gran nombre
de participants, seguidors i amics que van viure en directe aquest
rellevant esdeveniment esportiu.
Gràcies a les jugadores, equips tècnics, públic i organització, el
Campionat va ser tot un èxit.@

FESTIVAL DE PATINATGE
El dissabte 28 de juny el
Club Esportiu Bell-lloc de
patinatge artístic va obrir
les portes a tothom amb el
Festival de Final de Curs. Una
activitat que va omplir la pista
de colors i emoció gràcies als
diferents números que havien
preparat les patinadores per a
l’ocasió.
Un any més, l’exhibició de coreografies sobre rodes, de les esportistes
locals, va ser tot un espectacle, que va comptar amb èxit de públic.@
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CULTURA EMPRENEDORA
Són moltes les accions formatives que es duen a terme i s’impulsen
des de l’àrea de promoció econòmica i la Incubadora d’Empreses. Per
això en aquest sentit cal fer menció dels diferents tallers, cursos i
jornades que s’han dut a terme a l’IDA durant els últims mesos.
Així, de març a abril va tenir lloc un curs de 22 hores sobre “Recerca
de feina i emprenedoria mitjançant les xarxes socials”, dividit en dues
parts, la primera va tractar la recerca activa de feina mitjançant
les diferents plataformes de xarxes socials (LinkedIn, Twitter, o
Facebook) i la segona es dedicava al foment de l’emprenedoria

aprofitant les aplicacions que tenen aquestes xarxes. A més, durant
aquests mateixos mesos, van tenir lloc les 4es jornades gratuïtes
d’Emprenedoria “Dijous Emprenedors”, configurades per quatre
xerrades que van tractar temes com la “Marca Personal”, ponència
inaugural a càrrec de Xavier Roca, Consultor de Màrqueting i
professor de la Universitat de Lleida; la segona sessió va tractar sobre
“Algunes errades que tot emprenedor hauria d’evitar”, a càrrec del
Sr. Jose Alonso, professor de la Universitat de Lleida; la tercera “La
meva empresa es dedica a fer moure trens. Els clients i l’estratègia
empresarial” amb el sr. German Rosell, emprenedor i soci consultor
de Soluttio, soci fundador de Twicver i Ebuntu; i l’última va ser
“Comunicació, lideratge i intel·ligència emocional per emprenedors”
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amb la sra. Iolanda Tabarés, psicòloga i consultora en Recursos
Humans.
El dia 17 de maig es va celebrar una jornada d’emprenedoria,
juntament amb la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya, “Fent emprenedoria, cultivant el valors, el compromís i
l’esforç dels i les joves, t’apuntes?” i que va comptar amb ponents
de prestigi en el món de l’emprenedoria com el sr. Pau Garcia Milà
o la sra. Maria Batet, a més hi va haver diferents taules rodones
d’experiències emprenedores. El dia 31 del mateix més es va celebrar,

al llarg de tota la jornada, el Sapiens Day, un taller enfocat al
desenvolupament personal per tal que les persones puguin emprendre
projectes vitals que contemplin l’actitud emprenedora. La jornada va
anar a càrrec de l’empresa InPreneur, especialitzada en dinamitzar
organitzacions i activar el talent de persones, i va estar impartit per
l’Albert Riba, autor del llibre Mamut o Sàpiens, i també pels formadors
Lluïsa Font i Jordi Plens. El dia 2 d’octubre va tenir lloc el taller sobre
“Com potenciar el teu model de negoci”. Aquest més d’octubre s’han
celebrat també dues jornades tècniques una sobre l’exportació de les
empreses petites del món rural i una altra per ajudar a entendre la
factura de la llum i gestionar la nostra despesa.

EQUIP DE GOVERN

Cal destacar també que els dilluns i dijous d’octubre i fins al 3 de
novembre s’està duent a terme un curs de creació i gestió d’empreses.
Cal fer esment també dels diferents cursos sobre eines informàtiques
que han tingut lloc al llarg de l’any. Durant el mesos d’abril i maig es
va dur a terme un curs de presentacions amb Prezi, una eina de suport
audiovisual per presentacions que ha vingut a donar un aire fresc a les
clàssiques diapositives de Powerpoint o Keynote. Al juny va tenir lloc
un curs sobre internet, correu electrònic i xarxes socials. I aquest mes
de setembre i octubre té lloc el curs d’Excel i d’Excel avançat; a més
d’un taller de Vídeomàrketing.

empreses de Bell-lloc d’Urgell, com el cas del director general del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, el Sr. Miquel Molins que va visitar la Malteria la Moravia,
Semillas Batlle i Biològic Kali. També el Conseller del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Felip Puig
va inaugurar l’ampliació de l’empresa Biològic Kali.
Empreses que són un clar exemple i exponent de la cultura
emprenedora a la localitat.@

Com hem pogut comprovar, l’àrea de promoció econòmica i la
Incubadora d’Empreses segueixen aquest any amb l’execució
d’activitats i projectes que permetin millorar la competitivitat de les
empreses i, alhora, contribueixin a crear una cultura emprenedora
capaç de regenerar el teixit econòmic i social. S’han iniciat
programes i accions formatives que tenen com objectiu donar suport
a les empreses i emprenedors/es perquè consolidin o segueixin
desenvolupant la seva activitat per mitjà d’una direcció estratègica en
clau de competències.
En aquest fil conductor, diverses administracions catalanes han visitat
· 25 ·

EQUIP DE GOVERN
MULLA’T
La vint-i-unena edició del Mullat’t per l’esclerosi múltiple ha comptat
amb més de 70.000 participants en un total de 615 piscines catalanes
entre les quals, un any més, hi ha hagut la de Bell-lloc d’Urgell.

Cal destacar a més, que els nens i nenes del Casal d’Estiu es van
sumar a aquesta cita solidària anual, realitzant diferents manualitats
com posavasos, imans de nevera, quadres i fotos, que van vendre el

Aquesta cita solidària anual es va celebrar el dia 13 de juliol i al llarg
de la jornada es van poder comprar el marxandatge elaborat per la
FEM (samarretes, gorres, xancles, tovalloles...), i també fer donatius en
una urna situada al recinte de les piscines.

divendres anterior, dia 11.
Gràcies a la col·laboració d’uns i altres, i de tots els voluntaris
i participants d’arreu, el Mulla’t és el segon acte solidari més
multitudinari a Catalunya.@

RENOVADA CULTURAL
En el marc dels actes de la Festa Major va tenir lloc la inauguració, per
part de l’Il·lm. Sr. Joan Reñé, President de la Diputació de Lleida, de
les obres de remodelació de la sala de la Cultural, un dels espais més
emblemàtics de la localitat que actua com a centre neuràlgic de les
celebracions festives, culturals i populars del municipi.
Les obres de renovació i millora han consistit en la reconstrucció de
l’antic sostre amb material aïllant que a més millora notablement
l’acústica del recinte; s’ha instal·lat un sistema d’il·luminació amb leds,
un nou equip de megafonia, i s’ha ampliat l’escenari, s’hi ha situat dues
escales laterals i s’han renovat els vestidors. L’actuació ha permès obrir
dues portes d’emergència, complint amb la normativa vigent, i s’han
pintat les parets i les llotges.
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Les obres de remodelació han suposat una inversió de 110.000 euros,
dels que 80.000 han estat finançats per la Diputació de Lleida i 9.000
per la Generalitat de Catalunya.@
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CENTRE MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS
Des del mes d’abril els bell-lloquins gaudeixen d’un nou servei a la
localitat, es tracta del Centre Municipal de Serveis Socials, ubicat a
l’edifici del Centre Cívic, al carrer la Mina, amb entrada pel parc.
El Centre ofereix diversos recursos a
la població, que tenen com a objectiu
participar en la millora de la qualitat
de vida de les persones grans, oferint
un envelliment el més actiu possible.
Entre els diferent serveis tenim el
centre de dia, el menjador, el servei
d’higiene personal i bugaderia, a
més, dels serveis de fisioteràpia,
podologia, pedicura, psicologia,
tallers d’estimulació de la memòria
i estimulació cognitiva, gimnàstica
assistida, així com servei d’infermeria,
SAD i treball social.
El centre, gestionat per la Fundació
Serveis de Suport en col·laboració amb l’Ajuntament de Bell-lloc, es va
inaugurar a l’abril amb unes jornades de portes obertes acompanyades

de diferents xerrades. La primera, a càrrec de Josep Mª Magriña i
Montse Mateus, gerent de la Fundació i treballadora social del centre,
respectivament, van presentar el nou servei i va donar a conèixer la
Fundació Serveis de Suport, una entitat
sense afany de lucre especialitzada en
la prestació de serveis a les persones a
domicili.
Al llarg dels quatre dimecres del mes
d’abril es van anar succeint ponències
com “Fer-se gran i mantenir la ment en
forma” a càrrec de la psicòloga Anna
Carné; “La recepta del psicobenestar”
amb l’infermera Sandra Serra o “La
clau d’un bon manteniment físic” amb
el fisioterapeuta bell-lloquí Gabriel
Maldonado.
Actualment el Centre Municipal de
Serveis Social està en ple funcionament i periòdicament s’informa als
vilatans de les diferents propostes que ofereixen.@

CASAL DE SETMANA SANTA
La setena edició del Casal de Setmana va tenir lloc del 14 al 17 d’abril i
va comptar amb la participació de més d’una trentena de nens i nenes
de tres a dotze anys.
Com ja és habitual, el casal va tenir horari de matí i tarda, oferint
tallers de manualitats variades relacionades amb les tradicions
d’aquesta època, durant el matí, i a les tardes, estades esportives al
pavelló municipal. Configurant així una oferta divertida per gaudir del
lleure.@

anar hora:
+ info i dem

50
T.973 111 2

bell-lloc.social@fundaciosuport.org
C. La Mina (Parc Municipal) 25220 Bell-lloc
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ESTIU AL CASAL
El Casal d’estiu és una alternativa lúdica i refrescant per gaudir de les
vacances a Bell-lloc. Els nens i nenes en són els protagonistes i les
diferents activitats que proposen les monitores i monitors tenen com
a objectiu propiciar un espai per a la construcció de relacions, per a
l’experimentació, la creació, la diversió i l’educació en el lleure.
Més d’una setantena de nens i nenes d’entre 3 i 12 anys, han
participat aquest estiu en el Casal i han viatjat per diferents cultures
construint tipis, descobrint els cowboys, endinsant-se virtualment en
la ciutat de Londres, fins i tot, en la tradicional excursió que cada any
els porta a passar una nit acampats a la pineda municipal, van dormir
en una autèntica haima.
Durant l’estiu també hi ha hagut temps per a l’estudi, doncs la
programació del Casal inclou l’hora dels deures, anglès i cursets de
natació.
I la solidaritat ha arribat de la mà del Mulla’t per l’esclerosi múltiple,
activitat en la que cada any participen realitzant manualitats; enguany
han fet posa vasos, imants de nevera, quadres i fotos de grup, que
van vendre el divendres anterior al cap de setmana del
Mulla’t, aportant així el seu granet
de sorra per la causa.
Destacar també que dins del Casal
d’Estiu ha tingut lloc, durant quatre
setmanes diferents, el Casal Jove,
amb èxit de participació i propostes
engrescadores com sortides en BTT,
passeig en canoa per Montrebei, visita
al centre de tecnificació
de tennis taula de les Borges
Blanques, caminada al Salt del Durant
de Mollerussa,
visita al Tossal de la Mort (d’ Alcoletge)....entre d’altres.
Així un any més, els bell-lloquins més joves han gaudit d’unes
vacances d’estiu actives i divertides.@
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ARA TOCA... OFICIS
LA MARIA DE CAL FERRO,
PROFESSORA DE MODISTES
La Maria Borrell, més coneguda com la Maria de cal Ferro, va néixer un
13 d’abril d’ara fa noranta anys, a Bell-lloc.
De petita volia estudiar i no ho va tenir fàcil doncs just s’acabava la
guerra i totes les noies anaven a treballar a la fàbrica de lli, però sortosament, la Maria va poder anar a estudiar a Barcelona, a l’acadèmia Martí.
Marxava amb el tren cap a la capital i allí aprenia costura i s’estava a
casa d’una família de Lleida instal·
lada a Barcelona amb qui tenien una
gran amistat.
De la seva passió va fer el seu estil
de vida, va ser modista, especialitzada en senyores, durant més de
quaranta anys. De les seves mans van
sortir vestits jaqueta, abrics, cotilles,
vestits de comunió de sotana... i
més de cinquanta vestits de núvia,
de color blanc però també molts de
negres, doncs en aquella època s’estilava que les senyores es casessin
d’aquest color, a més ho feien molt
aviat al matí per poder marxar a fer
la “passejada” i tenir temps d’agafar
el “ligero”. Entre les diferents anècdotes que ha viscut recorda que en
una ocasió va anar a portar un vestit
de núvia el mateix dia que es casaven, cosa que avui seria impensable.
Ens explica que el món de la moda
ha canviat moltíssim durant aquests
anys, i recorda que quan va començar les dones portaven la roba a casa
seva perquè els hi tallés i els fes el

vestit, fins i tot n’hi havia que anaven a tallar-se la roba a ca la Maria i
després es feien elles el vestit. En aquell temps només tenien un vestit bo
d’estiu i un d’hivern, en canvi actualment...
Però a més de cosir, la Maria era professora titulada de patronatge, tall
i confecció; podia donar classes i examinar, i va formar, a més de cent
noies. Els ensenyava tot el que feia referència a aquest ofici: patrons tipus, modisteria,
sastreria, llenceria i cotilleria, i després les
examinava. La prova a superar constava
de la confecció de diverses peces, entre les
quals hi havia : vestit jaqueta, abric, una
brusa, un sostenidor, una camisa de dormir
i un mostrari de butxaques de totes classes,
tipus sastre i normals. Peces que es posaven
dins una maleta i s’enviaven a Barcelona a
l’acadèmia Martí, per superar la prova final.
La Maria va ser una dona treballadora i
alegre, molt unida a la seva família, sobretot
a les seves germanes Leandra i Magdalena.
Es va casar amb l’Hermenegildo i van tenir
dos fills, que va pujar mentre portava la casa
i es dedicava a la seva feina de modista, al
matí ensenyant costura, a la tarda realitzant
els diferents encàrrecs que li havien fet i de
vegades havia hagut de cosir tota la nit per
poder entregar les peces a temps.
Repassant la seva trajectòria personal i professional es mostrava satisfeta doncs havia
sabut compaginar família i feina i dedicar el
seu temps i esforç al que més li agradava.@
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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
Escola Ramon Farrerons 973 560611
Centre Municipal de Serveis Socials 973 111250
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

AGRUPACIÓ SARDANISTA
Enric Cerqueda 973 717 088
AMPA LOS VAILETS
Alba Secanell

ampalosvailets@gmail.com

AMPA Escola Ramon Farrerons
Albert Mayoral 660 509 988
ESPLAI LA COSTERETA
Maria Rosa Mazarico 646 479 946
LLAR DEL JUBILAT

Ramon Prats 973 560 404

CLUB DE BÀSQUET
cbbelllloc@gmail.com
CLUB PATÍ BELL-LLOC

David Marimon 678 609 083

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

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 .

SOCIETAT DE CAÇADORS
Miquel Bargalló 676 978 101
ASSOCIACIÓ DE DONES FLOR DE LIS
Rosa Fernandez 627 441 027
CLUB DE BITLLES
CLUB DEL BILLAR

Francesc Rabés 973 560 260

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

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

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

ASSOCIACIÓ DE JOVES BELL-LLOQUINS
Íngrid Palau 690871870

Brigit Jubillar i Jové
bjubillar@bell-lloc.cat

ASSOCIACIÓ MUSCUART

Regidoria de la Pau, Noves Tecnologies,
Medi Ambient, Joventut

Àlex Garcia 639 817 950
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Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell

Associació Puntàires
“SANTA ÚRSULA”
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Club del Billar

