núm.

19 (2015)
·1·

a
di
ig tí
m ma
al s
m bte
ue sa
nq is
ta m d
No bri
o

Treballem amb mútues.

Primera clínica dental SPA de Lleida
TRACTAMENTS: Odontologia general, implantologia i cirurgia oral,
Al portar
aquest retallable
obtindrà un
descompte del

5%

ortodòncia invisible, odontopediatria, homeopatia,
fisio-osteopatia, nutrició, medicina estètica facial.

i una

Samarreta
info@dentaloffice.cat
Av. de la Pau, 26 baixos, 25230 Mollerussa · T. 973 60 11 52 · 640 35 52 19
·2·

EDITORIAL I ÍNDEX
EDITORIAL I ÍNDEX ........................................................................................................................................................................ 3
Els colors, més vius que mai, vesteixen de primavera els
camps de cultiu que envolten la nostra localitat. La natura
ja s’ha despertat de la letargia hivernal i ens contagia la
seva energia. El poble també gaudeix d’aquesta explosió de
vida i ho festeja amb activitats diverses com Sant Jordi, les
Jornades Culturals, i la Festa Major de Maig.
Durant l’hivern, també hi ha hagut temps per a les
celebracions, amb el carnestoltes, i els actes organitzat en
motiu de les festes nadalenques. A més, al llarg d’aquests
mesos el municipi ha estat protagonista del programa
Divendres de TV3, i ha participat en la Marató amb les
aportacions recaptades durant l’escala en hi-fi solidari; la
formació sempre ha estat present a través de conferències,
jornades, taules rodones i tallers i des de les associacions ens
han arribat propostes engrescadores per passar una bona
estona i aplegar tot el veïnat.
En aquest nou número de la revista Del Poble hem fet un
petit recull de les variades activitats que s’han dut a terme
els mesos d’octubre a maig tot intentant transmetre aquesta
energia que caracteritza la nostra localitat.
Esperem que gaudiu passejant per aquestes pàgines i
recordant els bons moments que ens han acompanyat.
Deixeu-vos impregnar de l’energia primaveral i sigueu feliços!
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FESTES I TRADICIONS
LA FESTA MAJOR DE MAIG
El primer cap de setmana de maig la localitat de Bell-lloc es vesteix
de gala per celebrar la seva Festa Major petita, que enguany ha tingut
lloc al llarg dels dies 2 i 3 d’aquest mes.
Els menuts de casa van escalfar motors el dia 1 a la tarda amb el dia
de l’infant a les firetes i durant la celebració del cap de setmana van
poder gaudir amb activitats pensades especialment per a ells com la
cursa popular per categories, que va tenir lloc el dissabte al matí, al
camp de futbol. Al finalitzar la prova, tots els participants i públic
assistent van escoltar un contacontes musical. El diumenge la cita va
ser a la plaça Major amb el grup d’animació infantil els Paiaios, que
van oferir un espectacle d’allò més divertit.

tarda i el de nit del dissabte. A més, el grup de versions Tremendos va
ser el protagonista de la Nit del Jovent, seguit del Dj Tremendo, que va
repassar èxits de tots els temps i gustos, fins ben entrada la matinada.

Per a tots els públics va ser el ja tradicional tast de cassoles, que
enguany ha celebrat la seva dotzena edició i que va aconseguir reunir
més de tres-centes persones, a la carpa. En finalitzar el concurs i
el dinar, els comensals van gaudir amb l’actuació del Pau de Ponts,
cantautor revelació de la temporada, que posa lletres punxents a grans
èxits musicals.

Biblioteca també va presentar una exposició amb les darreres novetats
en llibres infantils, juvenils i per adults.

També hi va haver temps per a l’esport amb el partit de bàsquet sènior
femení entre el CB Bell-lloc i CN Tàrrega que es va disputar a les 16.30
hores al pavelló poliesportiu.
La música no hi pot faltar en una celebració i enguany va arribar de
la mà de l’orquestra Banda Sonora, encarregada de musicar el ball de
·4·

El diumenge el veïnat es va despertar amb l’animació matinal del
grup Bandarrastrofe, donant pas als actes de la jornada, entre els
quals destaquen la ballada de sardanes amb la Cobla Orquestra
Rosaleda, a la plaça Catalunya, i el lliurament de premis del 15è
Concurs de Fotografia, seguit de vermut de Festa Major, organitzat
per l’Associació de Dones. Cal citar que durant tota la Festa Major es
va poder visitar l’exposició de fotografies a l’edifici de la Costereta. La

L’orquestra Rosaleda va ser l’encarregada de clausurar la celebració de
la Festa Major amb una sessió llarga de ball, el diumenge a la tarda.@

FESTES I TRADICIONS
CASTANYADA
Són moltes les tradicions que celebrem al llarg de l’any
lligades a la natura i la seva transformació amb el pas de les
estacions. Quan les hores de sol comencen a minvar amb
l’arribada de la tardor, és temps de recolliment i record per
als que ja no hi són. En la religió catòlica aquest sentiment
es manifesta en el dia de Tots Sants, i la nit abans, no poden
faltar les castanyes, un dels fruits més característics de l’estació.

Amb el pas del temps, la castanyada s’ha convertit en
una festa popular que convida a reunir-se al voltant de
la taula amb familiars i amics per degustar les castanyes
després de sopar.
A Bell-lloc, els joves de l’Associació Esplai “la Costereta”
van ser els encarregats de mantenir viva aquesta tradició
amb la venda de castanyes recent fetes a la plaça Catalunya.@

FESTES DE NADAL I REIS
A finals d’any, el calendari es vesteix de festa per destacar nombroses
celebracions. Són dies de reunir-se en família però també de sortir
al carrer, tot i el fred, per gaudir de les diferents activitats que
s’organitzen des de les associacions i l’Ajuntament.
Així, el programa d’actes de Nadal i Reis 2014 es va inaugurar el 6 de
desembre amb la celebració del dia de l’orelleta a la Llar dels Jubilats.
També hi va haver espai per als balls de diumenge amb grups com
Art-Mans, Coral, o Alea; l’orquestra Banda Sonora va ser l’encarregada

d’amenitzar la tarda del dia de Sant Esteve; i la música més tradicional
va arribar el 4 de gener amb la missa i concert a càrrec de la Coral
Absis i la Coral Àuria a l’església de Sant Miquel Arcàngel.
Durant aquest dies, la solidaritat va estar més present que mai, el dia
13 de desembre, de la mà del tradicional escala en hi-fi per la Marató
de TV3, organitzat per l’Associació de Dones i en el qual s’hi van
implicar nombrosos bell-lloquins sobre l’escenari, interpretant temes
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FESTES I TRADICIONS

musicals diversos, i molts d’altres en les tasques d’organització de la
festa i com a públic assistent. Dos dies abans, el dr. Salvador Vila va
oferir una xerrada informativa sobre les malalties coronàries, el tema
que va tractar la Marató 2014.
El cap de setmana del 20 i 21 de desembre vam poder gaudir d’una
nova estrena del grup de teatre local Som els que som, que va
presentar l’obra “A Bell-lloc, cop de rock!”, una encertada versió pròpia
de l’obra de Dagoll Dagom que ens va fer reviure els millors temes
del rock català mentre ens emocionàvem amb una història d’amor,
il·lusions i desenganys.
El dia 21 de desembre, els més petits del poble, els menuts de la Llar
d’Infants Los Vailets, es van convertir
per una hora en pastorets, dimonis,
reis, àngels i sants, per protagonitzar
la 6a edició del Pessebre vivent, que un
any més va fer les delícies de tots els
assistents.
El 23 de desembre va ser el torn
dels nens i nenes de l’escola Ramon
Farrerons, que per segon any consecutiu
van fer un recital de nadales en indrets
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del poble com
l’Ajuntament, el parc
infantil i el mateix
recinte de l’escola.
Els nens i nenes
van ser també els
protagonistes i van
poder gaudir amb
l’animació infantil
del grup Boti-Boti,
que va tenir lloc el
dia 28 de desembre
a la Cultural. Un cop
finalitzada l’actuació
van entrar a la Sala els patges reials, encarregats de recollir les cartes
per lliurar-les a ses majestats els Reis Mags d’Orient.
La Sala de la Cultural va acollir també la celebració del cap d’any, amb
el tradicional sopar seguit de ball amb l’orquestra Banda Sonora, que
va amenitzar la benvinguda a aquest 2015.
I per tancar el programa d’activitats i les festes nadalenques va tenir
lloc un dels moments més esperats per petits, joves i grans: l’arribada
dels Reis Mags d’Orient, que van fer una passejada pel poble sobre tres
carrosses ornamentades amb motius
variats com Monsters University, LEGO
i Spiderman, omplint de colors i màgia
els carrers i places de Bell-lloc. Després
de la cavalcada, ses majestats van fer
un discurs des del balcó de l’Ajuntament
i van rebre la clau del poble de mans de
l’alcalde. Finalment, van passar casa per
casa a portar il·lusió i regals, mentre
desitjaven que passessin un bon any.@

FESTES I TRADICIONS
CARNESTOLTES
Tot i el vent, un gran nombre de bell-lloquins es van aplegar a la plaça
Catalunya per escoltar el discurs del Rei Carnestoltes, encarregat
d’inaugurar la celebració d’aquesta festa de color, gresca i disbauxa,
que va tenir lloc el dia 21 de febrer. Després del parlament es va
iniciar una rua pels carrers del poble, presidida pel Rei de la festa des
de la seva carreta, seguit per dues més carrosses més, la dels joves
de l’Esplai, repartint somriures i la de les petites marietes de l’escola
bressol Los Vailets; i acompanyat per tots els participants que anaven
a peu o en curiosos artefactes dissenyats especialment per a l’ocasió

de Ponts, que amb les enginyoses lletres de reconegudes cançons
famoses, va fer un repàs punyent a l’actualitat política i social, amb to
d’humor i un punt de reivindicació.
Finalment, a la mitjanit, es van fer el lliurament de premis a les millors
disfresses. Un any més, la celebració va ser un èxit i el que sembla
una festa per als més menuts sempre aconsegueix engrescar a pares,
padrins, veïns, amics i coneguts.@

Artefactes que, després de la rua, van participar en l’esbojarrada cursa
de llits. Tot seguit, uns i altres es van donar cita al parc municipal per
prendre una xocolata calenta mentre tenia lloc el concurs de truites i
pastissos.
Al vespre, el punt de trobada va ser la sala de Cultural, on es va
celebrar el tradicional sopar popular seguit del ball de disfresses.
Cal destacar que enguany, com a novetat, a la mitja part del ball va
tenir lloc l’actuació del cantautor revelació de la temporada, el Pau
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FESTES I TRADICIONS
JORNADES CULTURALS
L’arribada de la primavera és una explosió de colors, alegria i energia, i
per festejar-ho la localitat de Bell-lloc organitza les Jornades Culturals
amb un ampli programa configurat per les activitats que proposen
diferents entitats del poble juntament amb el consistori.
El programa d’actes es va inaugurar el dia 19 de març amb un concert
de l’Orfeó Lleidatà.

Al dia següent la Biblioteca Joan Solà va acollir la commemoració del
Dia Mundial de la Poesia amb una lectura del poema “Illa escrita”, del
sr. Jaume Pont, per part dels veïns del poble i en diferents llengües;
seguidament la sra. Rosa Montserrat va oferir un recital de poemes
dedicats a Bell-lloc.
El cap de setmana del 21 i 22 de març, i per tal de commemorar el Dia
Mundial del Teatre, la Companyia Jove del Grup de Teatre “Som els
que som” va presentar una singular adaptació de Hamlet, acollida amb
gran èxit pel públic assistent. La representació, a més, va tenir caire
solidari i la recaptació de les entrades es va destinar
íntegrament a “Tots amb la Laura”.
Per celebrar la primavera, els petits de la llar d’infants
el dia 9 d’abril, i els nens i nenes de l’escola Ramon
Farrerons, el 10, van fer una plantada de flors i arbres.
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Al llarg d’aquests dies s’han dut a terme també nombroses xerrades
com “Coaching: creixement personal”; “Actualitat del diàleg
interreligiós, reptes i propostes de futur” a càrrec de P.Jesús Sans;
“Resolució de conflictes mitjançant teatre-diàleg”; “Com treballem
amb la demència” a càrrec de la dra. Blanca Macías Martínez i la
infermera Pilar Mas Ferré; “Alimentació saludable”; o els “10 anys del
Club Alpí”, durant la qual es va fer un repàs fotogràfic als deu anys
d’història de l’entitat.
La formació va arribar amb la jornada “Musculant l’esperit emprenedor
dels i les joves”, celebrada a la incubadora d’empreses.
A més, vam poder gaudir de l’exposició “El món de les papallones”,
inaugurada pel seu autor el sr. Joan Condal que a més, va realitzar
visites guiades per tots els assistents, a la Biblioteca. Aquest mateix
espai va acollir la celebració de la
revetlla literària el dia 22 d’abril,
durant la qual, joves lectors belllloquins van recitar poemes de
Joana Raspall i Maria Mercè Marçal,
acompanyats dels comentaris del sr.
Moisés Selfa.
Durant la diada de Sant Jordi els joves de l’esplai la Costereta i els
pares i mares de l’AMPA de la llar d’infants Los Vailets, van vendre
llibres, roses i xapes realitzades per ells. I a la tarda, el sr. Jaume Cabús
va oferir una xerrada sobre “Flaixos de la història de Bell-lloc”.

FESTES I TRADICIONS

Un dels actes rellevants del programa de les Jornades Culturals va
arribar el dia 26 d’abril amb el lliurament de premis del Concurs de
Narrativa Breu Joan Solà. Acte musicat pels alumnes de l’escola
Bellsons, al llarg del qual es van guardonar les creacions literàries dels
guanyadors (que podeu consultar en aquesta mateixa pàgina).
La nit del 25 d’abril va arribar una de les estrenes més esperades, el
musical “Más de cien mentiras” a càrrec del grup local Muscuart, que

amb una fantàstica posada en escena i veus i piano en directe, van
sorprendre a tots els assistents.
El bon temps va convidar també a realitzar diverses sortides, com la
caminada popular del dia 30 d’abril. Els participants van sortir de la
plaça 11 de setembre i van anar fins a la nova zona enjardinada de “Els
Tossalets”, amb parada a berenar al mirador de la Pineda.
El dia 9 de maig va tenir lloc la tradicional sortida de les Jornades
Culturals, en aquesta edició es va anar al municipi de Cardona on van
visitar el Castell, les Mines de Sal i a Solsona, per descobrir el seu
centre històric.
Tot un seguit de propostes variades per celebrar, de manera cultural,
l’arribada del bon temps.@

SANT JORDI
La diada de Sant Jordi és una de les jornades més emblemàtiques del territori
català; és un dia impregnat de caràcter festiu, un dia per dir t’estimo amb un
llibre i una rosa, per sortir al carrer i passejar, per participar en les activitats
culturals, per llegir, per escoltar, per recitar, per compartir i per gaudir.
A Bell-lloc la celebració va començar el dia 22 d’abril amb la revetlla literària

quotidiana de Bell-lloc”, a la Sala Multifuncional.
Les celebracions van finalitzar el dia 26 d’abril amb l’acte de lliurament dels
premis del XI Concurs de Narrativa Breu Joan Solà, que en aquesta edició ha
premiat les creacions literàries de Marta Novell Prats, Ainhoa Felip Berengué,
Victor Cuenca Forcada, Àlex Creus Seró; Marta Folguera Montserrate, en
categoria B; Marcel Carbonell Madrid, Josep Carné Bosch, Marc Amorós
Llovera, Aina Regalado Panés, en la C; Aina Minguell Bosch i David Álvarez
Orna, en la D; Anna Bosch Gonzalez, a l’E; i David Creus Grifol i Carla Amorós
Torné, a la F . A tots ells, moltes felicitats!@

que va tenir lloc a la Biblioteca Joan Solà i en la qual van participar joves
lectors locals que van recitar poemes de Joana Raspall i Maria Mercè Marçal,
i van acompanyar al sr. Moisés Selfa, encarregat de fer comentaris i ressenyes
dels textos escollits.
Durant el dia de Sant Jordi, els joves de l’Esplai la Costereta, a la plaça
Catalunya, i els pares i mares de l’AMPA Los Vailets, davant de les escoles, van
vendre roses, llibres i xapes artesanals, realitzades per ells.
A la tarda el sr. Jaume Cabús va oferir una xerrada sobre “Flaixos de la història
·9·

CONEIXEMENT POPULAR
BARÇAKIDS VISITA L’ESCOLA RAMON FARRERONS
Barçakids és un programa desenvolupat per la Fundació del FC
Barcelona adreçat a nens i nenes de 6 a 12 anys, que pretén fomentar
i consolidar el sistema de valors dels infants a través dels principis
pedagògics de l’esport i el joc i de la participació activa i inclusiva.
Aquest programa fa un recorregut per diferents centres educatius de
parla catalana i enguany l’aventura esportiva va començar a l’escola
de la nostra localitat.
Era la primera vegada que l’escola Ramon Farrerons rebia la visita de
l’Edukit de Barçakids i l’experiència va ser d’allò més satisfactòria.
El tàndem valor-esport escollit pel centre va ser: el respecte i

ALTRES ACTIVITATS A L’ESCOLA
Cal destacar que durant aquests mesos s’han dut a terme moltes
altres activitats a l’escola com per exemple la xerrada que va oferir
el sr. Carles Folguera, bell-lloquí de renom internacional, per la seva
vinculació al FC Barcelona com a director de la Masia.
Els alumnes a més van gaudir amb l’audició de la sra. Carme Bagué i la
sra. Eva Ruiz.
I el dia 24 d’abril van fer una excursió en bicicleta fins a la veïna
localitat Alcoletge.@
· 10 ·

l’atletisme, i durant tres productius dies del mes d’octubre, els nens
i nenes de l’escola van participar de les diferents activitats dirigides
pels educadors del programa Barçakids, en les quals es van involucrar
molt positivament, alumnes, mestres, equip directiu i fins i tot
familiars i amics.
A més de les activitats esportives, els participants van cantar, ballar,
navegar per la pàgina de Barçakids... i també hi van haver estones per
reflexionar sobre tot el que havien viscut i après al llarg d’aquells tres
intensos dies. El resultat va ser molt satisfactori. @

CONEIXEMENT POPULAR
RECONEIXEMENT PROFESSIONAL
El passat mes de juny l’Ajuntament de Bell-lloc i l’escola Ramon
Farrerrons van retre un petit homenatge a dues mestres, la senyoreta
Maria Gené i la senyoreta Cecília Martí, que durant anys han estat
educant a bell-lloquins i bell-lloquines de diverses generacions, i que
en finalitzar el curs 2014, es van jubilar.
Per tal d’agrair-los la seva tasca professional i humana, les autoritats
els van lliurar una placa commemorativa de la seva trajectòria.
Des d’aquestes pàgines volem desitjar-los el millor en aquesta nova etapa.@

VISITA NENS AJUNTAMENT
El passat 16 d’abril els alumnes de Cicle Inicial de l’escola Ramon
Farrerons van visitar l’Ajuntament i van poder recórrer les diferents
estances i departaments guiats pel sr. Alcalde, el qual els va explicar la
tasca de cadascun dels treballadors, els diferents grups polítics i com
es gestiona el consistori, entre d’altres. Temes que també van tractar
el dia 21 del mateix mes amb els alumnes de de 4t, 5è i 6è, que van
visitar la Casa de la Vila per entrevistar al seu màxim representant
a qui van poder preguntar tots els dubtes i curiositats que tenien
i també van aprofitar per fer-li algunes peticions i propostes
interessants.
L’entrevista formava part del projecte interdisciplinari que han realitzat
a l’escola durant aquest curs i que tenia com a centre d’interès el

poble de Bell-lloc. Els alumnes han treballat diferents aspectes de la
nostra localitat, investigant sobre la seva història, endinsant-se en les
tradicions i dibuixant alguns dels espais més emblemàtics com la plaça
de la Creu del Terme, el parc, l’edifici polivalent o l’Ajuntament.
Aquestes visites reforcen la salut democràtica del nostre municipi.@
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CONEIXEMENT POPULAR
BATEC CULTURAL A LA BIBLIOTECA
Un dels espais de la localitat on el batec cultural se sent amb força és
la biblioteca municipal Joan Solà.
A més de les activitats habituals de préstec, consulta, lectura i
reflexió, la biblioteca ofereix moltes altres propostes per a petits, joves
i grans, un exemple en pot ser l’Hora del Conte, que va inaugurar el
seu curs al mes d’octubre amb el relat En gatet i la pilota, explicat
amb entusiasme i il·lusió per part del sr. Moisés Selfa, professor de

les papallones. El seu autor, el sr. Joan Condal, és un gran estudiós
i coneixedor del món de les papallones i els insectes, i els més de
2.500 exemplars dels que constava l’exposició, totalment catalogats i
documentats, són el resultat de més de 25 anys de dedicació, segons
va explicar el responsable durant la inauguració i les visites guiades
que va realitzar per a tots els assistents i, durant dos dies, per a tots
els alumnes de l’escola Ramon Farrerons. Els visitants van poder

la UdL, a la Facultat de Ciències de l’Educació, davant dels petits
participants de P4, P5 i 1r de l’escola Ramon Farrerons i dels seus
alumnes de tercer del grau d’Educació Infantil, els quals han agafat
el relleu i dues vegades al mes fan viatjar als petits de Bell-lloc per la
màgia de les històries que ens expliquen els contes.

descobrir el món dels lepidòpters de la mà d’un expert en el tema, que
de manera didàctica i visual els va guiar entre els exemplars catalans
i els de molts altres països de món. Tot un espectacle de color per
inaugurar la primavera.
Durant aquest mesos també hi ha hagut temps per a les celebracions,
i n’han tingut lloc dues de ben rellevants: el Dia Mundial de la Poesia i
Sant Jordi.
Per commemorar el Dia Mundial de la Poesia va tenir lloc la lectura,
en diferents llengües i per part de veïns de Bell-lloc, del poema
L’Illa escrita del lleidatà Jaume Pont, escollit enguany per aquesta
diada i traduït a més de vint llengües. A continuació la sra. Rosa M.
Montserrat va oferir un recital dels seus poemes dedicats a la nostra
localitat.

Una de les novetats d’aquest darrers mesos ha estat el Club de
Lectura, organitzat per l’Associació de Dones i en col·laboració amb
la Biblioteca, que facilita tots els llibres als participants. La primera
obra escollida per aquest itinerari lector va ser La dona que fugia de
la boira, del lleidatà Albert Llimós. A partir de la seva lectura va tenir
lloc una tertúlia literària coordinada per la sra. Teresa Garcia Piqué,
encarregada de conduir el taller. L’activitat ha tingut una molt bona
acollida i ha esdevingut un punt de trobada on compartir impressions i
vivències que parteixen de la lectura d’un llibre en comú.
A la biblioteca podem gaudir també d’exposicions itinerants com
la que vam poder veure els mesos de març i abril sobre El món de
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El dia 22 d’abril la biblioteca va acollir la Revetlla literària durant la
qual el sr. Moisés Selfa, acompanyat de joves lectors bell-lloquins,
van realitzar una lectura de poemes de Lleida, inaugurant així les
celebracions del dia de Sant Jordi.@

CONEIXEMENT POPULAR
3A EDICIÓ DEL PREMI JOAN SOLÀ
L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i el Departament de Filologia
Catalana i Comunicació de la Universitat de Lleida (UdL) convoquen,
des de fa uns anys, el Premi
Internacional de Recerca en
Filologia Catalana Joan Solà.
La tercera edició del guardó, al
qual es van presentar nou treballs
inèdits, va premiar, el passat
8 d’octubre, un estudi sobre el
pallarès del filòleg lleidatà Isaac
Beà.
‘El lèxic del Pallars Sobirà i la Vall
Fosca a través de la seua fonètica’
és una obra que descriu i analitza

el lèxic pallarès des d’una perspectiva etimològica i semàntica, i busca
la relació que manté amb les llengües i dialectes veïns: el ribagorçà,
el lleidatà, el català de l’Alt Urgell
i d’Andorra, l’aragonès i sobretot
l’occità, en les seves variants
gascona i llenguadociana.
Destacar també que s’ha convocat
la 4a edició del premi, oberta a
estudis de recerca sobre fonètica
descriptiva, fonologia, ortoèpia i
morfologia; i amb data límit de
lliurament fins el 31 de desembre
de 2015.@

CAMPIONAT SOLIDARI DE BOTIFARRA
La sala de la Societat Cultural
Recreativa de Bell-lloc d’Urgell
va acollir el passat dia 22 de
novembre i per tercer any
consecutiu, un campionat
solidari del joc de la botifarra.
La cita de la nostra localitat
era la segona jornada de la 2a
Lliga Solidària que premiarà
als guanyadors amb un creuer, i de la qual cal destacar precisament
aquest caràcter solidari ja que els diners recaptats amb la inscripció

(15 euros per persona)
es destinaran al Centre
d’Iniciatives Solidàries Àngel
Olaran, que subvenciona
projectes de cooperació a
Etiòpia.
Sols ens resta mostrar el
nostre condol a l’entitat
(fent-lo també extensiu a
familiars i amics) per la pèrdua del seu president el sr. Àngel Pujol, el
passat mes de gener.@
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CONEIXEMENT POPULAR
BELL-LLOC, PROTAGONISTA DEL DIVENDRES

Del 26 al 29 de gener la localitat de Bell-lloc va ser protagonista del
programa magazine Divendres de TV3.
L’equip del programa es va instal·lar durant tres dies al parc infantil
i van donar a conèixer la singularitat del nostre municipi a més de
500.000 espectadors d’arreu de Catalunya.
Al llarg de la seva estada, Espartac Peran i tot el seu equip van
entrevistar protagonistes anònims i d’altres més coneguts, com per
exemple el Salvador Escribà, cantant i fundador de l’orquestra la
Salseta del Poble Sec; ell i la seva banda van ser els encarregats, el
dia 28 de gener, de fer viatjar en el temps al públic a través d’un
recorregut pels èxits més rellevants dels seus 38 anys de trajectòria,
tot animant la jornada com si es tractés d’una Festa Major.
Destacar també la presència a Bell-lloc de la reconeguda il·lustradora
Pilarín Bayés i de la directora de la revista Cavall Fort, Mercè Canela,
que ens van parlar dels orígens d’aquesta publicació infantil i juvenil
profundament lligada a la nostra localitat gràcies a Ramon Fuster i
Rabés, bell-lloquí i un dels seus fundadors.
Per altra banda, Marc Cuenca va ser l’encarregat de donar a conèixer
els llocs més emblemàtics del nostre terme a través d’unes encertades
rutes que mostraven testimonis del passat i també les característiques
presents del nostre paisatge agrícola i ramader; a la vegada que feia
un repàs per associacions, festes i tradicions locals.
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També hi va haver temps per destacar la importància del Canal
d’Urgell, parlar de gastronomia i de la conservació dels aliments amb
la tupina, descobrir empreses i emprenedors locals i de la comarca, i
recordar paraules pròpies de la zona amb Màrius Serra.
El divendres, una cinquantena de bell-lloquins van assistir com a públic
al programa, acabant d’arrodonir així la setmana durant la qual
Bell-lloc va ser protagonista a TV3.@

CONEIXEMENT POPULAR
EL 9-N

El 9 de novembre tots els catalans i catalanes que així ho van desitjar,
van poder expressar-se a les urnes gràcies a un procés participatiu
endegat per l’ANC i que va comptar amb el recolzament d’una gran
majoria del poble català,
començant per les persones de
manera individual, continuant
per entitats, municipis... fins
arribar a la Generalitat.
El procés, impugnat pel govern
central i suspès pel Tribunal
Constitucional, va comptar amb
una participació de 2.344.828
persones, de les quals, el
80.76% van donar suport a la
independència de Catalunya.

Els bell-lloquins també van poder participar en aquesta trobada
democràtica gràcies a l’empenta de l’ANC local i dels seus voluntaris,
els quals van comptar amb el suport de l’Ajuntament que va cedir les
instal·lacions per realitzar la
consulta.
Així, un total de 1014 persones
van anar votar, obtenint els
següents resultats:
l’opció del Sí, Sí, 912 vots
l’opció Sí, No, 39
Sí, En blanc, 14
No, 13
En blanc, 11
altres opcions, 25.@

AINA ROCA,
FINALISTA DEL CERTAMEN DE LECTURA EN VEU ALTA
Des de fa tres anys, alumnes de l’escola Ramon Farrerons formen part
del programa ILEC que té per objectiu fomentar el gust per la lectura i
la millora de la comprensió lectora. Per aquest motiu, ja fa temps que
participen en el Certamen de Lectura en Veu Alta, una convocatòria
d’àmbit nacional.

En l’XI edició del Certamen, la representant
de Bell-lloc, Aina Roca, ha quedat finalista
per representar a la província de Lleida al
Teatre Nacional de Catalunya, acte que tindrà
lloc el proper 3 de juny.
Moltes felicitats i que vagi tot molt bé!@
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DES DE LES ASSOCIACIONS
EL PESSEBRE DE LOS VAILETS
Una de les activitats més entranyables de les
festes nadalanques és el pessebre vivent que
des de fa sis anys té lloc a la Llar d’Infants Los
Vailets. La característica més rellevant recau
en els seus petits grans protagonistes, els
alumnes de l’escola bressol que per un matí es
vesteixen de dimonis, àngels, artesans, pastors
i reis, per escenificar aquesta representació,
en principi estàtica, però més moguda que les
que estem acostumats a visitar. Els assistents fan un recorregut per
les tres escenes, ubicades a les diferents aules, i així poden viatjar per
l’infern, la terra i l’establia amb el naixement.

Destacar també, que des de l’AMPA de la Llar d’Infants
s’han organitzat diferents activitats per petits i grans.
Per una banda els menuts estan participant en una
extraescolar d’anglès English Children’s Nursery,
una hora a la setmana durant la qual canten, ballen
i interactuen en aquest idioma, guiats per una
professora; i per altra banda els pares van poder
assistir a les xerrades Créixer en família, un programa
formatiu impulsat des de la Secretaria de Benestar
i Família, que orienta als adults d’una manera
positiva sobre aspectes com la cura, l’educació i el
desenvolupament dels fills i filles.
Finalment, el dia de Sant Jordi, es va muntar una paradeta per celebrar
la diada venent llibres, roses, dracs, cavallers i princeses. @

MUSCUART
Más de 100 mentiras, el musical.
El dia 25 d’abril l’associació musical, cultural
i artística, Muscuart, va presentar el seu nou
espectacle, ‘Más de 100 mentiras’, “un thriller
d’amor, comèdia i desig, encarnat pels personatges
nascuts i inspirats en l’extensa obra musical i poètica
de Joaquín Sabina”, tal com ells defineixen.
Els petits actors locals, amb la seva actuació musical,
van ser els encarregats d’aixecar el teló i donar pas al
seus companys més grans.
Protegits per la complicitat de la nit i de la mà dels
quaranta actors i actrius de la companyia, els espectadors
van col·lar-se en un bar suburbial, el Darlling’s, escenari
on va
transcórrer gran part de la història al llarg de la qual es van cantar, en
directe, disset cançons, que prèviament la productora La Gata Roja de
Castellserà n’havia enregistrat les bases per poder fer la interpretació.
A més, el músic David Pradas va estar en tot moment a l’escenari
acompanyant la història amb música de piano en directe.
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La fantàstica posada en escena, l’energia dels seus intèrprets,
i el gran treball de l’equip tècnic, encapçalat per Àlex Garcia
a la direcció i coreografia i Dúnia Carulla a les tasques de
coaching interpretatiu, van fer vibrar al públic assistent
amb aquest musical inspirat en el ric imaginari de Joaquín
Sabina.
Felicitats per aquest nou
èxit!@

DES DE LES ASSOCIACIONS
ASSOCIACIÓ DE DONES
El passat 8 de març, en el marc
del dinar celebrat en motiu del
Dia de la Dona Treballadora, es va
presentar formalment la nova junta
de l’Associació de Dones Flor de Lis; una de les entitats més actives del
poble, la qual organitza variades activitats i participa, amb diferents
propostes, en els programes festius de la localitat.
Entre aquestes activitats podem destacar les que formen part de la
tradició de l’entitat com per exemple el concurs i degustació de truites
i pastissos del Carnestoltes o el concurs de fotografia, que en l’edició
d’aquest 2015 s’han adjudicat: 1r Dolors Nadal, 2n Marta Panés, 3r
Enric Cerqueda i que vam poder veure exposades durant tota la Festa
Major de Maig.
Menció especial requereix, per emblemàtic i rellevant, l’escala en hi-fi,
que des de fa molts anys s’organitza en motiu de la Marató de TV3, i
que gràcies a la tasca de tots i totes les implicades tan sobre l’escenari
com en l’organització, i gràcies també a la bona predisposició del
públic assistent, aquesta passada edició, celebrada el dia 13 de
desembre va poder recollir 3.806,82€ que les mateixes membres de la
junta, amb l’alcalde i la regidora de l’àrea de la dona, van portar fins al
programa de la Marató, on a més, van ser els encarregats d’actualitzar
el marcador (podeu reviure el moment cercant a TV3 a la carta,
programa de la Marató de TV3, franja horària de 17.00 a 18.00 minut 49).
Uns dies abans de l’escala en hi-fi, el doctor Salvador Vila, va oferir
una conferència informativa sobre les malalties coronàries, el tema de
la Marató 2014.
També al mes de desembre va tenir lloc el curs de cuina de fusió a
càrrec de la bell-lloquina Núria Arnau.
Durant aquests mesos s’han organitzat també xerrades informatives
molt variades i interessants com la de cuina vegetariana i

macrobiòtica, altres sobre dietètica i nutrició, i una altra sobre
coaching.
Al novembre es va realitzar una sortida cultural a Horticultura Pàmies
de Balaguer, on es va realitzar una visita guiada per les instal·lacions,
entre flors comestibles, herbes per amanides, plantes medicinals,
aromàtiques, hortalisses i productes ecològics diversos i artesanals,
tot un imaginari natural d’allò més interessant.
Mencionar finalment que encara s’estan duent a terme les activitats
pròpies del curs com zumba, salsa, pilates, ioga, country, body
combat, gimnàstica de manteniment, pintura a l’oli, labors i la
novetat més rellevant d’enguany, acollida amb molt d’èxit, el taller de
lectura per a adults.
Moltes felicitats per aquesta energia.@

TALLER MECÀNIC, ELECTRICITAT, XAPA I PINTURA.
LINEA I.T.V.
VEHICLE DE SUBSTITUCIÓ.
NETEJA D’INTERIORS.
TRANSPORT DE TOT TIPUS DE VEHICLES,
MAQUINÀRIA I FARRATGES.

tel. i fax 973 56 00 65 · gruesamoros@gmail.com
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DES DE LES ASSOCIACIONS
DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA VIAL
Des de fa uns anys, impulsat des de l’Associació de Joves
Bell-lloquins, el 17 de novembre la localitat participa en la
commemoració del dia mundial en record de les víctimes
de la violència vial amb un minut de silenci i una ofrena
floral al monument del parc infantil.

L’Associació s’involucra a més en diverses activitats, així
en els darrers mesos han dut a terme la divertida cursa
de llits del carnestoltes, convertida en tot un repte i un
clàssic per als més joves; i han participat també en les
diferents celebracions de la localitat de manera activa,
en aquest sentit cal destacar que recentment, durant la
Festa Major de Maig, van ser els encarregats d’organitzar
la Nit del Jovent.@

HOMENATGE A LA GENT GRAN
El 19 d’octubre va tenir lloc la XVIa edició del tradicional homenatge
a la gent gran, una celebració que per un dia posa de manifest la
importància de tota una trajectòria vital, la dels nostres padrins, la de
les persones grans que ens fan costat i ens acompanyen des de la seva
experiència plena de vivències en tots els sentits.
L’homenatge va comptar amb un dinar de germanor durant el
transcurs del qual va tenir
lloc el lliurament de plaques
commemoratives a tots els
distingits, que durant el 2014
van celebrar 84 i 85 anys,
i opcionalment a les seves
parelles, i que en aquesta
edició van ser: Francisco
Nadal Guiu, Pilar Castellví
Muniesa, Miguela Vaquerizo
Santos, Josep Mª Sans Agulló,
Mercedes Mor Serrat, Maria
Cabús Gené, Francisco Rabés Altisent, Santiago Llop Ferrán, Joaquin
Flamis Coll, Mercedes Solé Cunillera, Cayetano Palau Galcerán,
Victoria Boté Drudis, Magdalena Morera Gené, Antonio Agulló Carné,
Bernardo Toldrá Pijuán, Maria Carulla Gou, Teresa Cugat Gironés,
Amadeo Mayoral Copons, Francisca Orrit Sirera, Jaume Llobet Trilla,
Carmen Simó Arnau, Dorotea Fábregas Prats, Blas Garrancho Marín,
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Maria Vilchez Martínez, Josep Martret Puig, Carmen Brangolí Ibós, i
Antonieta Oliva Solsona.
Mencionar també, que l’Ajuntament va atorgar plaques
commemoratives als veïns de Bell-lloc que durant el 2014 celebraven
els 85 anys: Francisco Arnau Baiget, Rafael Castellví Muniesa, Jaime
Fa Secanell, José Jurado
Garcia, Montserrat Mirada
Roma, Carolina Papiol Escribà,
Maria Plana Arqués, Juan
Seyós Carbonell, Santiago
Sobreval Amorós, i M.
Mercedes Vergé Rauric.
A totes i tots, moltes
felicitats!
Cal destacar que el passat
2014, la Llar del Jubilat va
celebrar els seus 30 anys, i que l’entitat està més activa que mai,
organitzant xerrades informatives com la que va tractar de l’actualitat
del diàleg interreligiós, reptes i propostes de futur, a càrrec de P. Jesús
Sans, el passat 26 de març; excursions, com la que va tenir lloc el dia
de la mona a Monzon; i fent celebracions com la del 6 de desembre,
dia de l’orelleta, tot participant de i en les activitats del poble.@

DES DE LES ASSOCIACIONS
SOM ELS QUE SOM
A BELL-LLOC, COP DE ROCK!
El cap de setmana del 20 i 21 de desembre vam poder gaudir d’una
nova estrena del Grup de Teatre local “Som els que som”, que va
presentar l’obra ‘A Bell-lloc, Cop de Rock!’. Es tracta d’una encertada
versió pròpia de l’obra que Dagoll Dagom va escenificar ara fa uns
anys i que ens va fer reviure els millors temes del rock català mentre
ens t’emociona amb una història d’amor, il·lusions i desenganys,
testimoni de l’impacte que va tenir aquella música en la vida de moltes
persones.

HAMLET, EN EL DIA MUNDIAL DEL TEATRE
En el marc de les Jornades Culturals de Bell-lloc d’Urgell i per
commemorar el Dia Mundial del Teatre, el cap de setmana del 21 i
22 de març, la Companyia Jove del Grup de Teatre “Som els que som”
va presentar una singular adaptació de Hamlet, acollida amb gran
èxit pel públic assistent gràcies a les fantàstiques habilitats i dots
d’interpretació d’aquests actors i actrius novells que van actuar com
veritables professionals.

Només entrar a la sala vam poder sentir-nos per uns instants estrelles
del panorama musical fent-nos fotos amb unes guitarres que ens
van ajudar a treure el nostre esperit més roquer, esperit que ens va
acompanyar tota la nit gràcies a la fantàstica posada en escena
dels artistes locals, amb acurada escenografia, il·luminació, efectes
especials i so, elements a través dels quals vam viatjar per les cançons
més popular de l’era daurada del rock català.
Una vegada més, el grup “Som els que som”, ens va sorprendre i
captivar amb el seu treball en equip tan ben preparat i portat a terme.
I gràcies al seu esforç i dedicació, la versió bell-lloquina de ‘A cop
de Rock’, està girant per les terres de Lleida. Ha estat l’encarregada
d’inaugurar la temporada del Teatre de l’Amistat de Mollerussa i de
moment s’ha pogut veure a localitats com Artesa de Lleida o Juneda.

Aquesta companyia aplega a 14 joves que van estar preparant l’obra
des del setembre de l’any passat, amb el gran repte que suposa
i basant-se en la versió que en va fer fa uns anys la ‘Companyia
Petiestable 12’ de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida.
Apta per tots els públics, l’obra manté la trama que Shakespeare va
escriure però amb ‘girs’ força còmics, moments que van fer passar una
estona ben divertida al públic.
A més, la representació va tenir caire solidari i la recaptació de les
entrades (2.350 euros) es va destinar íntegrament a “Tots amb la
Laura”.
Felicitats per aquests èxits i per molts anys!@
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ESPORTS
12A TROBADA DE BÀSQUET
El diumenge dia 8 de març el poliesportiu municipal de Bell-lloc
d’Urgell es va convertir en centre neuràlgic de la celebració de la 12a
Trobada Oberta de Bàsquet en la qual hi van participar un total de
vint-i-un equips.

La cita esportiva va tenir lloc simultàniament en dues seus: Agramunt
i Bell-lloc d’Urgell, i tots els participants van poder gaudir del joc i
habilitats exhibides dels menuts en els diferents partits 4x4.
Com en altres edicions, a
més del servei de barra,
durant tot el matí, la junta
del Club Bàsquet Belllloc va fer entrepans de
llonganissa i cansalada a
la brasa, arrodonint així la
trobada festiva, que un any
més, va ser tot un èxit.@

RAL·LI PLA D’URGELL
El terme municipal de Bell-lloc d’Urgell va acollir, el passat 11 d’abril,
la sisena edició del Ral·li Pla d’Urgell, puntuable pel Campionat de
Catalunya de Ral·lis, la Copa de Catalunya de Ral·lis de Terra, i l’Open
Catalunya i Trofeu Júnior de Ral·lisprints de terra, a més del Volant
RACC i la Challenge Focuxtreme.
Organitzat per l’escuderia Mollerussa, el ral·li va aplegar prop d’una
cinquantena de participants i un gran nombre de curiosos locals
que van pujar cap a la zona del pla per poder veure en directe una
espectacular competició per diferents camins del terme.@
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ESPORTS
10 ANYS DEL CLUB ALPÍ
El Club Alpí està de celebració, deu anys d’història, de pujar cims,
baixar barrancs, escalar parets i blocs, pedalar per les terres de
ponent, caminar i descobrir racons naturals, i donar suport, des
d’una associació local, a totes i tots els qui estimen la natura i
l’esport.
Aquests deu anys d’història es van poder veure en el recull
fotogràfic i xerrada que va tenir lloc el dia 27 d’abril, dins el
programa de la Jornades Culturals, donant sortida així als actes
i activitats que s’estan preparant per celebrar aquest aniversari i
entre els que podem destacar un dinar, obert a tothom, que tindrà
lloc el dia 7 de juny.
El plat fort de l’aniversari arribarà el dia 6 de setembre: 10 anys 10
cims, activitat que constarà en tenir diferents membres del club a
les 12h del migdia en 10 cims diferents, havent pujat en diverses
disciplines i que des de dalt d’aquests cims es vegin els uns als altres, i
que uneixin el nostre poble fins al sostre de Catalunya, la Pica d’Estats.
Un repte original i molt simbòlic del qual estarem pendents.
Però l’activitat al Club Alpí no s’atura i durant aquest mesos han
celebrat diverses sortides i excursions entre les quals podem destacar
la caminada al Congost de Mu, una de les joies naturals que tenim
al costat de casa, entre Camarasa i Alòs de Balaguer, vorejant el riu
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Segre; la sortida de dos dies en BTT per recórrer els escenaris de la
Batalla de l’Ebre: el coll del moro i la reraguarda nacional, i el fort de
Millet,; la participació en la jornada de formació sobre seguretat en
allaus organitzada per la FEEC i l’ACNA; l’ascensió al pic Gallina Pelada
de 2.322 metres; el circuit circular de la Ruta del Ferro a la Mussara;
una sortida en BTT pels volcans de la Garrotxa; i la sortida hivernal al
Tuc de la Cometa 2.446 metres, bony d’altars i Lo Tossal.
A més, una vintena d’esportistes locals van participar, el passat 26
en la VIII edició de la Catigat, la tradicional pedalada popular en BTT
que realitza un recorregut per tots els pobles del Pla d’Urgell. Una cita
anual consolidada que ha aconseguit reunir més de 1.000 participants,
i en l’organització de la qual també s’hi suma el Club Alpí Bell-lloc. @

a
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ESPORTS
PRESENTACIÓ DE LA CURSA A LA DIPUTACIÓ
Destacar finalment que la cursa té un
caràcter solidari i els diners recaptats
es destinaran, en aquesta ocasió, a
l’Associació Talma de Juneda, una
associació sense afany de lucre que
treballa en l’atenció, el suport i la
prestació de tot tipus de serveis a
persones amb discapacitats, trastorn
mental i/o risc d’exclusió social de la
comarca de Les Garrigues, per tal de millorar-ne la qualitat de vida.

El 15 d’abril es va presentar, a la Diputació de Lleida,
la 7a edició de la Cursa Solidària. A l’acte hi van
assistir el vicepresident primer de la Diputació de
Lleida, Miquel Padilla; l’alcalde de Bell-lloc, Ramon
Cònsola; els representants del Club Alpí Bell-lloc,
Jordi Boadella, Josep Maria Romà i Josep Maria
Roure, l’atleta Jackson Quiñonez i la
seva entrenadora Ascensión
Ibáñez.
El Club Alpí és actualment, (i
després d’agafar el relleu del
consistori) l’entitat responsable
de l’organització d’aquesta trobada
esportiva que des de fa un uns
anys, i amb la intenció d’obrir-la
al màxim nombre de persones, va
incorporar una caminada popular de 5
quilòmetres.

Les inscripcions ja estan obertes al públic mitjançant la pàgina web
www.cursabell-lloc.com.
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ACTE PREVI
Finalment cal destacar que l’organització ha preparat un acte previ a
la cursa. Es tracta d’una caminada popular, gratuïta i sense inscripció
prèvia, que tindrà lloc el dia 6 de juny i farà el mateix recorregut
que el del dia 4 de juliol d’una manera distesa i no competitiva. La
caminada compta amb la col·laboració de la Societat de Caçadors
Sant Miquel, que oferirà una degustació a la meitat del recorregut@

Plaça de l’Esport, 1
25230 Mollerussa (Lleida)
tel. 973 60 11 00
www.prefabricatspujol.com
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EQUIP DE GOVERN
PARC DE NADAL
La 14a edició del Parc de Nadal va comptar amb un gran nombre de
petits i joves inscrits d’edats compreses entre els 3 i els13 anys que,
des del 24 de desembre fins el 7 de gener,
van participar de variades activitats
proposades per monitors i monitores
especialitzats en diferents temàtiques.
Durant els matins van poder dibuixar,
pintar, gaudir de sessions de cinema,
construir joguines reciclades i realitzar
manualitats diverses totes relacionades
amb les festes nadalenques: la nit de

Nadal, el dia dels innocents, la nit de cap d’any i l’arribada dels Reis
Mags, fins i tot van elaborar torrons artesanals.
A les tardes, al pavelló poliesportiu,
l’esport prenia el relleu i el protagonisme
amb activitats relacionades amb el
futbol, el bàsquet, l’hoquei, el tennis, les
gimcanes i els jocs alternatius.
Un any més, el Parc de Nadal va oferir
una oferta variada per gaudir encara més
intensament dels dies de festa. @

CASAL DE SETMANA SANTA
Del 30 de març al 2 d’abril va tenir lloc la vuitena edició del Casal
de Setmana Santa, una activitat pautada per monitores i monitores
especialitzats en l’educació en el lleure que té per objectiu que els
petits gaudeixin d’unes vacances actives.
En horari de matí i tarda, els menuts van realitzar tallers, gimcanes,
jocs i sortides pel poble, com la visita a una granja de vedells o

l’excursió fins al parc del carrer la Mina. Totes les propostes comptaven
amb unes programacions adaptades i vinculades a les tradicions de
l’època, així l’últim dia al matí van fer un taller d’elaboració de mones
i a la tarda van anar a degustar les seves creacions al parc que hi ha
prop de la carretera de Bellvís.
Tot en conjunt els va fer viure experiències d’allò més enriquidores..@
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EQUIP DE GOVERN
ADEQUACIÓ D’ESPAIS NATURALS
L’Ajuntament de Bell-lloc ha endegat un projecte d’adequació i
recuperació de diferents
espais naturals del
municipi. Entre les diferents
actuacions que s’han dut
a terme cal mencionar,
per la seva senzillesa i bon
resultat, la que ha tingut

lloc a la zona que limita amb la plaça Onze de Setembre on s’hi
ha plantat unes seguit
d’oliveres enjardinant una
zona que estava en desús.
El cost de la intervenció
no ha suposat cap tipus de
despesa.@

BELL-LLOC, MUNICIPI CARDIOPROTEGIT
Des de fa unes setmanes Bell-lloc d’Urgell és un municipi
cardioprotegit gràcies a la instal·lació de dos aparells desfibril·ladors
que donaran una resposta ràpida en cas d’urgència per aturada
cardíaca. Els llocs escollits per la seva col·locació han estat el
consultori mèdic i el pavelló poliesportiu, espais on s’hi concentra un
elevat nombre de persones, i on s’hi desenvolupen variades activitats.
Els desfibril·ladors instal·lats són uns aparells lleugers i fàcils de fer
servir, per tal que ciutadans sense formació mèdica puguin fer les
maniobres de reanimació necessàries abans no arriben els equips
d’emergència. Per aquest motiu, les persones responsables de les
entitats esportives i/o vinculades a les instal·lacions on s’han ubicat els
aparells han rebut formació sobre el funcionament dels desfibril·ladors.

Des de l’equip de govern
s’ha considerat oportuna
la instal·lació d’aquests
aparells per establir uns
mecanismes de seguretat per
a la ciutadania que estiguin
a l’abast, i esdevenir així un
municipi cardioprotegit; ja que
quan una persona pateix una
aturada cardiorespiratòria, els
primers minuts són essencials i
una ràpida reacció pot ser fonamental per tal de salvar una vida.@

EL POLÍGON REP LES DUES PRIMERES EMPRESES

primers treballs a la zona després de rebre la pertinent llicència
municipal i la previsió és acabar la construcció d’una nau d’uns mil
metres quadrats a finals d’estiu. L’altra, és la bell-lloquina Regs del
Segrià, dedicada a la fabricació de sistemes de reg.
Amb aquestes empreses s’inaugura l’activitat del polígon de les Vinyes
del Mig el qual compta amb una superfície total de 60 hectàrees, la
zona industrial més gran de Lleida, després de les àrees de la capital
provincial.@

Comença l’activitat al polígon Vinyes del Mig de Bell-lloc d’Urgell
després que dues empreses que van adquirir terrenys d’aquesta
zona industrial, han decidit fer el pas definitiu per instal·lar-s’hi i ja
compten amb la llicència d’obres del consistori per iniciar els treballs
de construcció de les naus. La primera, dedicada a la fabricació i
reparació de maquinària agrícola i industrial, Talleres Miranda de
Maquinaria Industrial SL, amb seu a Mollerussa, ja ha iniciat els
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EQUIP DE GOVERN
OBRES DE REMODELACIÓ DELS CARRERS
Durant el passat mes d’octubre van tenir lloc les obres de remodelació
de prop d’una quinzena de carrers del municipi, una actuació del tot
imprescindible pel deteriorat estat del paviment.
Les vies en els quals es va
realitzar la remodelació van
ser: Alfons XIII, Enric Granados,
Miquel Parcerissa, Pompeu
Fabra, Pau Casals, La Mina,
Plaça Lluís Companys, Joan
Oró, Ponent, Travessia Carrer

Major, Ramon Fuster i Rabés i Ramon Felip
Galícia, carrers molt transitats en els que
no s’havia actuat des de feia pràcticament
cinquanta anys.
Les obres van comptar amb un pressupost
de 100.000 euros, finançats amb el
suport dels Plans d’Obres i Serveis de la
Generalitat i de la Diputació de Lleida, així
com per una part dels recursos propis del
consistori.@

RECUPERACIÓ DELS TOSSALETS
L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell ha iniciat el projecte de conservació
i restauració de l’espai paisatgístic de la zona dels Tossalets.
Aquest emplaçament, elevat al sud del poble, compta amb una
ubicació privilegiada des d’on es pot gaudir d’una vista panoràmica de
bona part del municipi i del terme.
En aquest espai tindrà lloc també la recuperació i conservació de
plantes autòctones que han anat desapareixent per la transformació
agrícola de la comarca. A més, la zona serà un dels destins dels
diferents recorreguts a peu pel terme; formarà part del que va fins a la
Pineda municipal i que ja és un punt de referència en el recorregut en
bicicleta fins a la localitat
veïna de Sidamon.

conveni de col·laboració en matèria d’espai naturals, signat a finals del
2014, entre el president de la Diputació de Lleida, sr. Joan Reñé, i el
director territorial de ‘la Caixa’ a Catalunya, Jaume Masana.
La recuperació dels Tossalets és un dels onze projectes de recuperació
d’àrees naturals de la demarcació de Lleida que sumen, entre tots, un
pressupost de 450.000 euros.@

El projecte de recuperació
paisatgística dels Tossalets
compta amb un pressupost
de 30.000 euros i té lloc
gràcies a la renovació del

instalacions1999@yahoo.es
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EQUIP DE GOVERN
JOVES EMPRENEDORS
El dia 25 d’abril la Incubadora d’Empreses de Bell-lloc d’Urgell va
acollir una jornada dedicada a la joventut emprenedora, i va posar de
manifest la importància de potenciar i cultivar l’esperit emprenedor
de les persones, facilitant-los espais i recursos per poder desenvolupar
aquesta capacitat amb total normalitat, com qui cursa una
assignatura més de l’escola de la vida.
Sota el títol “Musculant l’esperit emprenedor dels i de les joves”,
personalitats destacades del món empresarial i educatiu van compartir
amb els assistents els seus coneixements en la matèria.

CURSOS, JORNADES TÈCNIQUES I TALLERS A L’IDA
Durant aquest mesos, conservant l’esperit formatiu i divulgatiu, l’IDA
ha acollit nombrosos cursos, jornades tècniques i tallers per donar
eines i recursos específics als emprenedors i a tothom que tingui
curiositat per algun dels temes tractats, per exemple en les jornades
tècniques: “La factura de la Llum. Com entendre-la i gestionar la
nostra despesa”, “Com optimitzar les xarxes socials per donar visibilitat
a una empresa rural”; “El CV, d’avorrit res de res!”; “Reempresa,
l’alternativa a la creació d’una empresa”; “Networking i gestió de
contactes per emprenedors”, o “Musculant l’esperit emprenedor dels i
les joves”.
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Així, la sra. Marta Granó, investigadora d’iniciativa emprenedora i
professora d’ESADE, va parlar sobre “Talent jove i emprenedoria”; i
el sr. Albert Riba, Fundador i Dynamic Partner, Inpreneur, autor de
diversos llibres i col·laborar de mitjans de comunicació com RAC1, ens
va explicar “El cicle vital de l’emprenedoria”
El debat va estar presenta a les taules rodones, una sobre “Formació
en l’esperit emprenedor als instituts de Lleida amb professors i
professores i alumnes dels centres”, configurada per Esther Pintó,
Cap d’Estudis de l’INS Terres de Ponent; Ismael Montoro, coordinador
d’FP de l’INS La Salle; Olga Castilla, coordinadora d’emprenedoria i
membre de l’equip ID7 de l’INS Escola del Treball; i Maria Farrera, de
l’INS Ronda, professora d’economia, projecte IDEA. I una segona taula
rodona amb sis joves, Belena Gaynor, Youtuber de Guissona; David
Biela. Ecnor Service SL. Incubadora d’Empreses Bell-lloc d’Urgell;
Abel Sanchez. Cervesa Pirineus SL de la Pobla de Segur. Premi jove
emprenedor del Pallars Jussà 2014; Marc Llobet. Cervera Aventura.
Cervera. Premi Jove Emprenedor la Segarra 2014; César Montejano.
Taller Mecànic de Mollerussa; i Anna Torres. Retaste Spain. Balaguer.
Premi LO Jove Emprenedora 2014 de la Diputació de Lleida; els quals
van intercanviar opinions sobre “Talent jove i motivació”.@

També s’han organitzat tallers com els d’”Economia social i
cooperativa” o el de “Coaching i xarxes socials: com ens poden ajudar
a trobar feina”. I cursos sobre “Com elaborar un pla d’empresa”,
d’“Excel avançat”, de “Disseny de pàgines web” i de “Creació de vídeo
digital”. Podeu seguir aquesta activitat formativa a la pàgina de l’IDA:
www.ida.cat.@

EQUIP DE GOVERN
LA NOVA PLAÇA SANT JORDI
Els veïns de Bell-lloc gaudiran, a partir de mitjans de maig, d’un nou
espai enjardinat i d’esbarjo per a petits, joves i grans. De disseny rústic
i actual, amb un mur de pedra d’una cantera de Maials que tanca el
parc amb el carrer Sant Jordi, al qual s’hi accedeix mitjançant unes
travesses de fusta que fan d’escala; i dos espais diferenciats però
complementaris: la zona de gespa i bancs i un gran sorral on s’hi han
instal·lat jocs diversos per a nens, gronxadors i un parell de tobogans,
recuperats d’altres espais en desús; i dos jocs nous de motlles per als
més petits.
Els arbres de la nova plaça formaven part de la zona enjardinada
pròxima al pont de Bellvís, un espai en previsió d’obres
d’eixamplament, per aquest motiu s’han traslladat.
Aquest projecte ha comptat amb un pressupost de 15.000 euros,
finançats amb fons propis i s’ha actuat sobre un terreny la meitat del
qual va ser cedit quan es van construir les cases que limiten amb la

plaça i l’altra meitat és una cessió anticipada de l’espai per part de
Soluciones Urbanas, empresa propietària del terreny que limita, al
nord, amb la plaça Sant Jordi.
Cal mencionar que en aquesta zona ha tingut lloc també el
planejament del carrer paral·lel al Sant Jordi, eliminant el talús de
terra i obrint així carrer transitable per a veïns i vehicles.@

HOMENATGE A LA SRA. MARIA BOBET,
PEL SEU CENTENARI
Les persones grans són testimonis directes d’una part de la nostra
història, a la qual podem accedir en primera persona gràcies a les
seves experiències i vivències
acumulades al llarg del seu camí
per la vida. Els nostres padrins
s’encarreguen de mantenir viu
un llegat que va passant de
generació en generació i que de
vegades és només a través de
l’oralitat que sobreviu al temps.
En totes les societats, passades
i presents, les persones grans
ocupen un lloc de referència i

respecte; i en la nostra això no és pas una excepció. És per aquest
motiu que el passat dia 3 de maig el sr. Alcalde Ramon Cònsola
acompanyat de la regidora de
Benestar Social, i en representació
de tot el poble de Bell-lloc, van
lliurar una placa commemorativa a la
sra. Maria Bobet, com a homenatge i
respecte per la seva trajectòria vital
centenària.
Des de les pàgines d’aquesta revista
també volem desitjar-li moltes
felicitats i per molts anys!@
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EL TEU RACÓ
Aquesta secció ha estat pensada per a la gent de Bell-lloc, a qui li agradi escriure i estigui interessada a publicar les seves creacions,
tot col·laborant en aquesta revista d’àmbit local oberta a tothom.
Podeu enviar els vostres escrits a l’adreça electrònica ajuntament@bell-lloc.cat o fer-los arribar personalment a les oficines de l’Ajuntament.
Sant Miquel Arcàngel, de Marcel Carbonell Madrid i Llegenda del Gegant del Pla, de la Marta Novell Prats,
han estat les obres guanyadores en categoria B i C, respectivament, de la XIa edició del Concurs de Narrativa Breu Joan Solà

SANT MIQUEL ARCÀNGEL
En temps en que els padrins dels meus padrins eren
joves treballadors del camp, succeí una història que
ha estat explicada al llarg dels anys en la nostra
família.
Doncs bé, diu aquesta llegenda que als voltants de l’any
1350, arribà la pesta negra a les terres de Lleida, abans
ja era a Barcino, procedent de França. I Belloloco, una
vila propera, no en quedà exempta doncs per allí passava
la via romana.
Com tots sabem, la pesta disminuí dràsticament la
població, va afectar a tot el poble, a persones grans i als
nens petits, als rics i als pobres... Els que no morien per
contagi, morien per la contaminació de l’aigua dels pous.
Els habitants d’aquella petita vila estaven desesperats,
ja no sabien què més fer. Els metges d’aquella època van
intentar combatre-la però sense èxit. La mortaldat va
portar a la població temor i tensió. Els conreus també
se’n van veure afectats i en els camps gairebé no creixia
cap aliment. Els masos i masies del poble de Belloloco
quedaven abandonats doncs molta gent va decidir fugir
deixant tot el que tenien.
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Una de les famílies més afectades va ser la d’un pagès
de renom Valent, el qual tenia tots els fills i la seva
dona afectats amb uns grans de pus enormes i veia
impotent com poc a poc s’estaven morint. En Sisquet
no era molt creient però sabia que havia de fer el que
calgués per ajudar a la seva família. Un matí, després
d’una nit complicada i de molta angoixa va anar decidit
a pregar a l’església del poble. Amb molta humilitat,
s’agenollà davant a figura de Sant Miquel i li digué:
-Estic disposat a tot, et confio la meva ànima, no
desitjo res més que salvar la meva família i al meu
poble, te la dono tot l’amor del que sóc capaç.
Estava convençut que havia de fer el que calgués
per salvar la seva família i ajudar als seus veïns. Les
llàgrimes no el deixaven veure la imatge del Sant però
sentia una presència al seu
costat que li donava força.

Fragment de la llegenda
escrita per
Marcel Carbonell Madrid.@

EL TEU RACÓ

LLEGENDA DEL GEGANT DEL PLA
Diu la llegenda que fa molts i molts anys al poble de
Bell-lloc hi vivia un gegant, l’anomenaven el Gegant
del Pla, perquè habitava les terres del Pla de Vencilló.
Era solitari i fins i tot una mica malcarat, per això
els veïns del poble li tenien una mica de por i només
anaven cap al Pla quan era realment necessari, deien
que menjava persones, i bous i mules i tot el que se li
fiqués per davant.
El Gegant del Pla tenia un nas enorme que li
permetia sentir qualsevol olor o pudor a molt i mots
quilòmetres de distància, en realitat no era
pas tan mal home, només que era molt
gros, i com que vivia sol no tenia amics i no
sabia com fer-ho per tenir-ne ja que tothom
li tenia por, i quan s’acostava a algú aquest
fugia cames ajudeu-me.
Un dia una donzella del poble anomenada
Maria de la Casa Nova del carrer de Dalt va
sortir de casa seva amb un cistell decidida
a buscar caragols, ja que tota la nit havia
estat plovent i segurament els caragols
correrien molt aquell matí. De cop va trobar-se el
Gegant cara a cara, primer va tenir un ensurt però de
seguida, només en mirar els ulls d’aquell gegant va
endevinar que era un bon home i que seria incapaç de

fer-li cap mal.
Van buscar caragols els dos junts, fins que de cop
el Gegant va avisar a la Maria que sentia olor de
socarrim i que aquest olor venia del poble de Belllloc, van arrancar a córrer cap al poble i van veure
una gran foguera al mig de la plaça Major, i tots els
veïns atabalats corrent d’un lloc a l’altre carregats
amb galledes plenes d’aigua per apagar aquell foc
que ficava en perill totes les cases, animals i veïns del
poble.
El Gegant va tenir una idea, va agafar aire
i més aire i més aire dins els seus grans
pulmons i d’una sola bufada va apagar
aquell foc que tenia a tots els veïns del poble
aterrats.
Des d’aquell dia el Gegant del Pla va ser
benvingut i estimat per tot el poble de Belllloc, i fins i tot explica la llegenda que era un
gran cuiner de caragols, feia uns caragols
boníssims com mai ningú n’havia tastat, en
sentir-se tan ben acollit pels vilatans de Belllloc els va explicar la recepta dels seus caragols,
els van anomenar caragols a la gormanda, i des
d’aleshores a Bell-lloc es cuinen un caragols a la
gormanda com enlloc els haureu tastat.@
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ARA TOCA...
MARIA BOBET, 100 ANYS D’EXPERIÈNCIES
La protagonista d’aquest número és la Maria Bobet. Va celebrar el seu
aniversari el dia 3 de maig, cent anys de vida i experiències que molt
amablement ha acceptat compartir amb nosaltres.

i allí la Maria va treballar a l’ajuntament, s’encarregava d’ajudar a escriure
les cartilles de raccionament i encara avui recorda tots els cognoms del
poble.

La Maria ens ha obert les portes de casa seva i del seu cor, i durant una
agradable conversa, fent un repàs a la seva trajectòria vital, vam poder
reviure també una bona part de la història del nostre país, marcat per
una Guerra Civil que a ella la va
afectar molt de prop i en la qual va
perdre un germà i el seu marit, en
Carmelo Prim, que morí l’any 1939
a Puigcerdà, i a qui recorda en tot
moment i defineix com un bon home,
treballador i respectuós. Ens mostra
una pinzellada de la seva història en
el llibre Mai més!, on es repassa la
biografia de cadascun del morts del
Segrià durant la guerra.

El 1958 la Maria i la seva mare van venir a viure a Bell-lloc on es va
instal·lar la Mª del Carme al casar-se amb el José.

La Maria Bobet Capdevila va néixer
a Montoliu de Lleida i des de petita
sempre va anar a estudi, i estudiava
en català, fins que es va casar, el
1935, amb el Carmelo, un noi del
poble, amant del futbol; de viatge de
nuvis van anar a Barcelona, i allí van
assistir a un partit del Barça al Camp
de les Corts. Fruit del seu amor va
néixer la seva filla Mª del Carme. La
guerra els va truncar la felicitat, els
va prendre tot el que estimaven i el
que tenien i van haver de refugiar-se
a Aspa i després a Manresa. Van tornar a Montoliu durant la post guerra,
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Ens explica que en aquell temps encara no
hi havia aigua corrent i anaven a buscar-ne
a la plaça de les monges (Creu del Terme)
per cuinar, i l’altra l’agafaven de la lletra,
que passa prop de casa seva. Riem recordant
quan va arribar la primera televisió a casa,
i ens confessa que la seva mare es pensava que les persones que hi sortien la veien
també a ella. La Maria ha sabut adaptar-se
molt bé al pas dels anys i ara ella maneja
millor que ningú una ràdio cd on hi escolta
el rosari.
Ha estat sempre una gran cosidora, feia
camises, calçotets, tallava les teles per fer
matalassos...; va treballar per una important
modista de Lleida i ha fet aixovars per tota
la família, els dos néts, i els quatre bésnets. I
cal destacar que des de fa uns mesos és rebesàvia: cinc generacions d’una gran família.

www.creacio.es

Maria, gràcies per compartir les teves vivències i moltes felicitats per aquests cent anys
tan ben portats!@

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
112
MOSSOS D’ESQUADRA
Lleida 973 700050
Mollerussa 973 701685
Lleida 091
POLICIA
POLICIA MUNICIPAL Lleida 092
Mollerussa 973 602000
GUÀRDIA CIVIL Balaguer 973 445950
BOMBERS		112
Lleida 973 242397
Mollerussa 973 601080
Mollerussa 973 711282
CREU ROJA
ICS (CAP)
Mollerussa 973 711164
Bell-lloc 973 560706
CORREUS

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
Aurora Granell 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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Associació Puntàires
“SANTA ÚRSULA”
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Club del Billar

