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l’espai de participació a Internet 

Registra’t i pren part en 
la presa de decisions de 
l’Ajuntament!
 
- Cartes a l’equip de govern personalitzades
- Qüestionaris
- Espais de participació
- Agenda de plens

www.consensus.cat/bell-lloc

consensus

La teva opinió també compta!
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El 2007 ha quedat enrere i ara comencem un nou any amb il·lusions 

renovades i nous reptes per assolir. 

Després de la inevitable reflexió i balanç de l’any que deixem, 

ens carreguem de bons propòsits i inaugurem calendari amb 

l’esperança que tot sigui millor.

Amb la intenció de recordar plegats alguns dels bons moments dels 

darrers mesos, us presentem una nova edició de la revista Del Poble, 

amb la qual podreu reviure les diferents activitats que s’han dut a 

terme en el nostre municipi. Desenvolupament, solidaritat i igualtat 

són alguns dels conceptes fets realitat aquests dies gràcies a trobades, 

jornades i actes festius en els quals ha col·laborat tot el veïnat.

Esperem que us agradi el recull i us desitgem un 2008 ple de vivències 

inoblidables.

 

Equip de redacció
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EQUIP DE GOVERN

LA DONA EN LA NOSTRA SOCIETAT

Des d’antic, el paper que ha jugat la dona en la societat ha estat 
rellevant i indispensable, però l’ha hagut de dur a terme des del silenci 
i l’anonimat. En un món anomenat d’homes, la dona ha estat una peça 
clau però invisible fins fa ben poc. 

Des de fa uns anys, aquesta condició que l’obligava a jugar en un 
segon terme, sempre eclipsada per la figura masculina, ha començat 
a canviar, però encara avui, en ple segle XXI, trobem estaments on els 
càrrecs principals estan reservats exclusivament per als homes; encara 
avui trobem normals els anuncis en favor de la igualtat que es duen a 
terme en diferents mitjans informatius i que tenen raó de ser perquè 
en un àmbit tan quotidià com el laboral la dona cobra, en alguns 
casos, fins a un 30% menys que l’home... ;encara avui són tantes les 
diferències que ens separen que de vegades sembla irreal, però forma 
part del nostre dia a dia.

És per aquests motius que arreu sorgeixen iniciatives per afavorir i 
lluitar en detriment d’aquestes diferències. En el cas que ens ocupa, el 
de la nostra localitat, des de fa uns anys podem gaudir d’una regidoria 
per promoure aquesta igualtat, la Regidoria de la Dona, que durant 
aquests últims mesos ha estat més activa que mai, amb jornades, 
ponències i activitats diverses, totes elles amb l’objectiu de promoure 

accions positives vers les dones i les seves possibilitats.
En aquest marc d’actuació cal destacar la formació del Consell Muni-
cipal de la Dona, la segona Trobada de Dones Rurals del Pla d’Urgell i 
les Jornades contra la violència de gènere.

EL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA

El passat dia 10 d’octubre el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, 
en sessió extraordinària, va aprovar la creació del Consell Municipal de 
la Dona i l’Aprovació de les seves normes reguladores.
El Consell Municipal de la Dona és un òrgan consultiu i de participació 
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integrat per dones de diferents àmbits socials, culturals i econòmics 
del municipi; la seva principal finalitat és la consulta, estudi i asses-
sorament per a la plena incorporació de la dona en la vida ciutadana. 
Així, aquest nou òrgan es crea per donar resposta a aquelles qüesti-
ons d’interès per a les dones de Bell-lloc d’Urgell i, en concret, per a 
aquelles competències i funcions que suposin una millora del benestar 
i de la qualitat de vida d’aquest sector de la població i que són pròpies 
del municipi.
Una quinzena de dones de Bell-lloc integren aquest Consell, que es 
reuneix habitualment per fomentar la participació de les dones en la 
localitat, debatre temes d’actualitat i afavorir la qualitat de vida i el 
benestar social de la població en general i de les dones en particular.

SEGONA TROBADA DE DONES RURALS

Com en tots els altres àmbits socials, el paper de la dona en el desen-
volupament rural ha estat clau: per això, amb la intenció de donar-lo 
a conèixer i seguint la línia d’actuació marcada per l’Ajuntament (que 
té com a objectiu trencar visions segmentades i parcials, lluitar contra 
els estereotips que condicionen les persones en funció del seu gène-
re i potenciar un model social on totes i tots hi tinguem cabuda), el 

passat dia 17 de novembre el pavelló poliesportiu de Bell-lloc d’Urgell 
va acollir la segona Trobada de Dones Rurals, amb èxit de públic i 
participació.

Sota el títol “El paper de la dona en el desenvolupament rural”, l’orga-
nització va aconseguir donar cita a un conjunt de ponents de primera 
categoria, des de representants d’estaments fins a emprenedores 
locals, que van aportar el seu testimoni en primera persona.
La trobada va començar a les nou del matí, amb l’arribada dels oients 
a l’acte, i va ser inaugurada oficialment a dos quarts de deu per part 
de l’alcalde de Bell-lloc d’Urgell, el senyor Ramon Cónsola, la regidora 
de la Dona, la senyora Montserrat Segura, i la presidenta de l’Institut 
Català de les Dones, la senyora Marta Selva i Masoliver. Els parlaments 
inaugurals van donar pas a les diferents ponències, que, amb una ex-
posició aproximada d’uns quaranta-cinc minuts, es van anar alternant 
a la sala del poliesportiu local, fins arribar a dos 
quarts de dues.
La primera ponència va córrer a càrrec de la 
coordinadora territorial de l’Institut Cata-
là de les Dones, la senyora Elena Fuses i 
Navarra, que va tracta el tema de “Les polí-
tiques de la Dona a la província de Lleida”.
Tot seguit la senyora Carme Rosell i Trullols, 
periodista local i cap de comunicació del 
JARC, va parlar sobre la dona en l’entorn rural. 
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La ponència que portava per títol “Dones Rurals, empenta i caràcter” 
es va centrar en les experiències viscudes durant el procés de docu-
mentació per al seu llibre Dones Rurals, on mostra les diferents vides 
de les dones entrevistades, totes elles vinculades al sector agrari.
Després d’aquestes dues ponències va tenir lloc una taula rodona 
sobre “Experiències de dones empresàries en l’àmbit rural lleidatà”, 
en la qual van participar la senyora Elisabet Altisent i Prunera, propi-
etària de Cal Temyr i sòcia de Mega Regal; la senyora Isabel Monell i 
Ramon, pagesa i propietària de l’allotjament rural Era de Cal Falillo, 
de Vilanova de Bellpuig; la senyora Anna Giribet, propietària d’una 
explotació de vaquí a Almacelles, i la senyora Cecília 

Caldés i Canela, propietària de l’empre-
sa Ilersap, de Mollerussa. Totes elles 
van aportar el seu testimoni com a 
dones i empresàries. Va moderar la 
taula rodona la senyora Nina Parra 
i Albà, representant de la Fundació 
Internacional de la Dona Empre-
nedora (FIDEM) a Lleida. 
La tercera ponència de la jor-
nada, “La conciliació entre vida 
laboral i familiar en l’àmbit 
rural”, va arribar de l’expe-
riència de la directora de 
la Fundació Maria Aurèlia 
Capmany, la senyora Rosa 

Maria Dumenjó i Martí.

L’acte oficial de clausura de la jornada va comptar amb els parlaments 
de la senyora Pilar Pifarré i Matas, vicepresidenta de la comissió sobre 
els drets de les dones al Parlament de Catalunya, i del senyor Ramon 
Cónsola, alcalde de la localitat.
Durant la jornada hi va haver una exposició de Joves Agricultors i 
Ramaders de Catalunya: “Dones rurals, empenta i caràcter”.
A més, seguint la línia d’actuació ja esmentada i amb la intenció de 
facilitar la conciliació entre vida professional i familiar, durant l’acte hi 
va haver servei de guarderia.

JORNADES CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

La violència de gènere és actualment un problema social rellevant a 
causa del qual, des del 2004 fins al 2006, a l’Estat espanyol hi van 
haver més de dues-centes víctimes, i durant el passat 2007 una setan-
tena de persones més van perdre la vida a mans del seu agressor.
“Històricament, la violència de gènere ha estat tan arrelada en la nos-
tra societat que, a hores d’ara, ens costa identificar-la. Quan finalment 
ens adonem passa a denominar-se problema social, entès com aquell 
que el pateix de manera sistemàtica un tipus de col·lectiu. L’existència 
dels grups feministes han ajudat a assenyalar aquesta nova realitat i, 
juntament amb altres agents socials: mitjans de comunicació, asso-
ciacions de defensa dels drets humans, etc. han identificat aquest 
greu problema”, tal com afirmen Inés Alberdi i Natalia Matas en el seu 
article “La Violència domèstica: informe sobre els maltractaments a 
dones a Espanya”. Barcelona: Fundació “la Caixa”, 2002. 
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L’any 1993, l’ONU va reconèixer els drets 
de les dones com a drets humans i va 
declarar que la violència contra les 
dones suposa una violació dels drets 
humans. L’any 1995, a la Conferèn-
cia de Beijing de l’ONU, el fenomen 
de la violència de gènere es va 
consagrar internacionalment com 
un problema social.
Per tant, els drets humans i la 
seva necessitat de garantir-
los és l’única eina amb què 
es compta per tal de lluitar 
contra la violència de gène-
re. Si no queda definit que 

la violència contra les dones és 
un greu atemptat contra els drets humans, 

no es pot mesurar ni el seu abast ni la seva incidència.

Per tal de dur a terme una sensibilització social sobre aquest proble-
ma, i a banda de diferents campanyes com “Talla amb els mals rollos”, 
així com serveis d’atenció i legislació, prevenció, ja fa temps que es 
fa fixar una data per recordar aquest problema, i es creà així un dia 

internacional contra la violència de gènere. Per a aquesta data són 
moltes i variades les accions que es duen a terme amb objectius sen-
sibilitzadors amb la causa, a la nostra localitat. Els dies 22, 23, 24 i 25 
de novembre es van dur a terme unes jornades contra la violència de 
gènere configurades per tallers, xerrades i actes diversos, que van tenir 
una bona resposta per part dels ciutadans.

El dia 22 de novembre durant quatre hores la Sala de la Cultural va 
acollir un taller participatiu que va córrer a càrrec de l’Institut Català 
de les Dones i que, sota el títol “La violència en les relacions de pare-
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lla”, es va convertir en una taula de debat sobre les característiques 
dels comportaments abusius en la vida quotidiana i en les relacions de 
parella. La iniciativa està pensada per donar a conèixer els principals 
mites i creences que dificulten la identificació de la violència de gè-
nere, i pretén, a partir de l’explicació d’experiències, trobar eines que 
permetin abordar el problema.

El divendres va tenir lloc la xerrada “Violència de gènere, què fer i com 
afrontar-la”. Els encarregats d’oferir-la van ser els mossos d’esqua-
dra, ja que aquest és un problema que condiciona la integritat física i 
psicològica de les persones de totes les condicions socials. Per aquest 

motiu, s’han fet fins i tot pel·lícules que tracten aquesta realitat, una 
d’aquestes és la que es va projectar el dissabte a la Sala de la Costere-
ta: Te doy mis ojos, d’Icíar Bollaín.

Les jornades van finalitzar el dia 25 de novembre, dia internacional 
contra la violència de gènere, amb la concentració i lectura del mani-
fest per part d’Aurora Granell a la plaça Major.

Tot i dedicar una data concreta per a la sensibilització, aquest és un 
problema real, amb víctimes reals i un tema per pensar-hi cada dia de 
l’any. @
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XERRADA INFORMATIVA SOBRE ELS NOUS SERVEIS SOCIALS LOCALS

Els serveis socials són una peça clau dins 
l’evolució de qualsevol societat, una peça 
que garanteix el seu benestar. En aquest sen-
tit la localitat de Bell-lloc està molt ben pre-
parada i els seus ciutadans poden gaudir de 
diversos serveis que pretenen donar resposta 
a necessitats derivades de diferents situaci-
ons relacionades amb el benestar social.

Amb la intenció de donar a conèixer els variats serveis socials de què 
pot gaudir un bell-lloquí, el passat mes d’octubre va tenir lloc un 
xerrada informativa a la Sala de la Costereta. La regidora de benestar 
social, la senyora Montse Segura, va ser l’encarregada d’explicar, a 
més d’un centenar de persones aquests iniciatives, entre les quals des-
taca la Teleassistència Domiciliària, el Servei d’Assistència Domiciliària 
(SAD) i el Servei de Suport i Acompanyament.

La Teleassistència Domiciliària és un 
servei que Creu Roja posa a l’abast 
de totes aquelles persones que 
volen sentir-se segures i acompa-

nyades i continuar essent autòno-
mes i independents. El servei es presta en 

el mateix domicili de les persones durant les 24 
hores de dia, mitjançant la instal·lació d’un aparell 

a l’habitatge que connecta la línia telefònica (telèfon fix) 
amb una central de senyals d’emergència.

Cal destacar que aquest servei està subvencionat pel Consell Comar-
cal del Pla d’Urgell, que fa un seguiment de cada cas que presenta la 
sol·licitud. La subvenció pot arribar a ser del 100% de l’import total a 
pagar.

El SAD és una iniciativa ofertada des de l’Ajuntament des de fa mesos, 
El preu és de 5 euros per hora i consisteix en la contractació d’una 
assistenta per a la higiene personal i alimentació.

Per la seva banda, el servei de suport i acompanyament té un preu de 
2 euros i consisteix a donar suport a aquelles famílies que no dispo-
sen de temps necessari per tenir cura d’aquells familiars, en situació 
desfavorida, les 24 hores del dia. Així, s’ofereix persona de suport que 
s’encarrega de realitzar la compra, recollir medicaments, etc. Des de 
l’inici d’aquest nou servei de suport el seu nombre d’usuaris ha aug-
mentat notablement, amb la qual cosa s’aconsegueix que el benestar 
de la nostra gent gran sigui més bo.

Per sol·licitar qualsevol dels serveis mencionats, l’Ajuntament s’ofereix 
d’intermediari i només cal sol·licitar hora amb la regidora de Benestar 
Social per pactar els horaris d’aquests. @

TELEASSISTÈNCIA 
MÒBIL
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REDUIR, REUTILITZAR I RECICLAR

Després d’haver malversat sense pensar-ho massa i de manera 
indiscriminada els recursos naturals del planeta, 
i amb l’esperança que no sigui massa tard, una 
part de la humanitat es mobilitza arreu convocant 
trobades, reunions, investigacions, signant proto-
cols, ideant plans de sensibilització vers l’entorn i 
el medi, mentre la resta continuen desgastant els 
recursos naturals amb motivacions econòmiques 
que semblen l’únic fi per justificar la seva causa.

Davant d’aquest panorama decebedor i amb la 
intenció de lluitar des de la nostra humil posició, us 
convidem a reciclar, una acció fàcil i útil per intentar 
oferir, als que vindran, una terra on encara es pugui 
viure, respirar i gaudir dels tons variats de la natura.
Al llarg de l’any que hem deixat enrere les sentències científiques 
presentades en forma d’estudi han posat el toc d’alerta a la societat i 
moltes nacions han endegat accions per frenar les repercusions noci-
ves sobre el planeta.

Una d’aquestes accions que ja fa temps es dur a terme és la recollida 
selectiva, que consisteix a recollir les diferents fraccions de residus 
municipals amb la finalitat de poder-les reciclar, una acció que permet 
estalviar recursos i part de l’energia necessària per a la fabricació dels 
productes a partir de matèries primeres.
Per tal de posar-ho fàcil als ciutadans, des del Consell Comarcal 
del Pla d’Urgell, en col·laboració amb els diferents ajuntments de la 
comarca, s’ha posat en funcionament un nou sistema de recollida 
selectiva amb contenidors soterrats.
El passat dia 12 de novembre la localitat de Bell-lloc va tenir el privile-
gi d’acollir l’acte de presentació oficial a nivell comarcal d’aquest nou 
servei, que entrarà en funcionament un cop estiguin habilitades totes 
les zones.

Prop d’un centenar de persones van assistir 
a aquesta conferència, que va córrer a 
càrrec del senyor Ramon Montserrat, 
coordinador de Serveis de Medi Ambient 
del Consell Comarcal. També hi van ser 
presents, presidint la taula,  l’alcalde de 
Bell-lloc d’Urgell, el Sr. Ramon Cònsola, 
el Sr. Joan Reñé, president del CCPU, i la 
Sra. Marlen Minguell, gerent del CCPU.

A més de la conferència, els assistents 
van poder fer un recorregut al llarg de 
l’evolució de la gestió dels residus mu-

nicipals a la comarca a través de transparències, on s’explica-
ven els motius pels quals cal recollir selectivament la fracció orgànica i 
la problemàtica i limitacions dels altres models de recollida. 
Ara només falta que tots aportem el nostre granet de sorra aplicant 

les tres erres a la nostra vida quotidiana: reduir, reutilitzar i reciclar.@
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VARIADA OFERTA FORMATIVA

La formació continuada és una eina indispensable per al desenvo-
lupament social de les persones. Des de fa uns anys, l’Ajuntament, 
en col·laboració amb diferents institucions i entitats, s’encarrega de 
gestionar, organitzar i donar a conèixer diferents opcions formatives 
per al seu veïnat.
En aquest període que ara tanquem han estat moltes les opcions 
proposades i gran part de l’èxit del projecte és que han estat molt ben 
rebudes, un fet que s’ha traduït amb un alt nombre de participació en 
tots els cursos.
Així, durant els darrers mesos s’han dut a terme cursos com el d’inicia-
ció a l’anglès per a treballadors i autònoms, i diferents cursos d’infor-
màtica.
Cal destacar que per a aquest nou any ja s’han obert les inscripcions 
a cursos com el d’aplicadors fitosanitaris de nivell qualificat i un curs 
d’iniciació al Flash MX dirigit a persones que vulguin introduir-se en el 

món de les animacions i el disseny de pàgines web amb aquest progra-
mari. Per realitzar aquest curs només es requereixen uns coneixements 
bàsics en el domini de l’entorn Windows.
A més, l’Ajuntament té pensat realitzar, en breu, un curs de català ni-
vell mitjà per a catalanoparlants, un d’informàtica bàsica per a jubilats 
i un d’informàtica bàsica per a dones.
Per realitzar les inscripcions, consultar o ampliar informació sobre els 
cursos ofertats, podeu consultar el web de l’Ajuntament, actualitzada 
diàriament. A més, des de fa uns dies, ja podeu expressar la vostra 
opinió sobre aquest tema (referent a preferències d’horari, cursos que 
us agradarien realitzar...) en l’espai de participació “Bell-lloc Forma!” 
del nou web de participació ciutadana que l’Ajuntament ha posat a 
disposició de tots els ciutadans: Consensus (en la secció de Noves 
Tecnologies d’aquesta revista trobareu més informació sobre el 
projecte). @

AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

El passat dia 28 d’octubre va tenir lloc la inauguració de les obres 
d’ampliació del cementiri municipal, acte al qual van assistir el senyor 
Tomàs Pujol, secretari general dels Serveis Territorials de Governació i 
Administracions Públiques a Lleida, i les autoritats locals.
Després de realitzar el projecte, les millores es poden observar a 

primer cop d’ull, ja que ara el cementiri gaudeix d’una nova tanca 
perimetral, a més de la conseqüent urbanització interior. Les obres han 
permès adequar l’espai i ajustar-lo a la normativa vigent pel que fa re-
ferència a barreres arquitectòniques; així garantit la seva funcionalitat 
i accessibilitat per a tothom. Amb l’ampliació, el cementiri disposa de 
tres accessos, un per nivell. La nova zona, que està connectada amb 
l’antic cementiri, compta amb quaranta-vuit nínxols nous, construïts 
segons la nova normativa actual, i té una capacitat per a la construc-
ció de 350 tombes més.
Cal destacar que per dur a terme aquesta ampliació i habilitació de 
l’espai s’ha comptat amb un pressupost total del 209.488,70 eu-
ros,  198.044,39 dels quals estan subvencionats pel Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya (PUOSC). Les obres van tenir lloc dins el termini 
establert i el cementiri va estar llest pel dia de Tots Sants, jornada al 

llarg de la qual tothom va poder gaudir de les millores. @
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PROJECTES DE FUTUR

Amb el desig d’evolucionar a un bon ritme i donar resposta a les dife-
rents necessitats que van sorgint a la 
localitat, l’Ajuntament està encaminant 
diferents projectes de futur relacionats 
amb la cultura, el medi ambient, la 
sanitat i el benestar social. 
Així, amb la intenció de dotar del 
màxim de serveis al poble, amb especial 
atenció a la gent gran i als menuts, 
l’Ajuntament ha sol·licitat una subven-
ció al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per a la realització del 
Centre Cívic i de 
Serveis.
 
El nou edifici, 
que s’emplaçaria 
on actualment hi 
ha les antigues 
escoles del carrer 
Via Ferrea,  es 
convertiria en el 
centre neuràlgic 
del benestar social, 
la sanitat i la cul-
tura, de la loca-
litat. A la planta 
baixa, totalment 
renovada i ampli-
ada, se situarien el 
dispensari mèdic, 
que disposaria de diferents sales de consulta, infermeria, sala d’espera 
i arxiu, s’hi podria accedir per dues entrades, la principal i una altra 
reservada per a les urgències. En aquesta mateixa planta hi hauria el 

centre de dia per a la gent gran, amb bar, cuina, menjador, gimnàs, 
sala de televisió, àrea d’esbarjo i també 
serveis com el de podologia, bugaderia, 
i benestar social (amb serveis com el 
d’higiene personal, gràcies a una sala 
amb dutxa mecanitzada). En aquesta 
part de l’edifici hi trobaríem també la 
zona per a l’assistent social i els jutjats. 
Un ascensor ens conduiria fins a la pri-
mera planta de l’edifici on s’ubicaria la 

biblioteca municipal, així com aules per a la formació, espais per a les 
associacions, una 
sala de reunions i 
una altra d’infor-
màtica.

L’estructura de 
l’edifici quedaria 
preparada per a la 
possible cons-
trucció de més 
plantes segons les 
necessitats que 
vagin sorgint al 
llarg dels anys, i, 
a més, tindria una 
connexió directa 
amb els pisos 
que actualment 
trobem al costat 

de les escoles (facilitant així possibles ampliacions).
El parc s’engrandiria i s’integraria a aquest espai de serveis i cultural, 

convertint-se en una de les zones verdes d’accés a l’edifici. @
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DES DE LES ASSOCIACIONS

MÚSICA, LLUM I ESPECTACLE SOLIDARI

El passat dissabte dia 15 de desembre els bell-lloquins es van solida-
ritzar un any més amb la causa proposada per la Marató de TV3: les 
malalties cardiovasculars. 

Per tal de recaptar fons l’Associació de Dones amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, va organitzar el ja tradicional escala en hi-fi, però abans, 
el dia 13 de desembre, amb la intenció de donar a conèixer la realitat 
de les malalties del cor, el doctor Salvador Vila va oferir una xerrada 
sobre el tema al local de la Costereta.

El dia 15, els cors dels bell-lloquins van bategar d’emoció a la Sala de 
la Cultural gràcies a cançons com “No llores 
por mi Argenti- na”, “Per tu ploro”, 
“Un pont de mar blava” o 
“Evocació al Pirineu”, 
entre moltes 
altres, interpre-
tades pels seus 
veïns, que van 
dei- xar la 
ver- gonya a 
banda i van pujar 
a l’es- cenari per 
delectar- nos amb les 
seves dots artístiques. 
Ritmes actu- als i clàssics van 
sonar durant la nit i van propiciar que 
s’aconseguís la important quantitat de 4.730€ que es van transferir a 
la Fundació de la Marató de TV3.

Una vegada més la solidaritat ha fet acte de presència a la nostra 
localitat. @
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DES DE LES ASSOCIACIONS

UNA NOVA EDICIÓ DEL CORRELLENGUA A BELL-LLOC

El Correllengua és 
una iniciativa a favor 
de la nostra llengua i 
cultura sorgida de la 
societat civil catalana. És una pro-
posta per la defensa i promoció de la llengua catalana, transversal, 
oberta, participativa i popular, que té com a objectius fomentar l’ús 
social de la llengua en tots els àmbits. També és una eina per donar a 
conèixer la nostra llengua i cultura a les persones que, nouvingudes o 
no, encara no la coneixen, i una manera festiva i oberta de celebrar la 
catalanitat, al carrer, de manera desacomplexada i en positiu. El Cor-
rellengua es vertebra amb el pas de la flama, que és l’element simbòlic 
i cohesionador de tota aquesta iniciativa, per les diferents poblaci-
ons del país. Al seu pas es llegeix el Manifest del Correllengua, i es 
realitzen, en l’àmbit local, tota mena d’activitats de caire lúdic, festiu, 
pedagògic i reivindicatiu: xerrades, taules rodones, programes de ràdio 
i televisió, música i balls populars, actes gastronòmics, cercaviles, 
teatre al carrer, concerts..., amb l’objectiu de mostrar la vitalitat de la 
nostra llengua i cultura, així com d’’implicar tothom en la defensa de 
la llengua catalana. (informació extreta de la pàgina web de la CAL).

Un any més, la localitat de Bell-lloc va celebrar el Correllengua amb 
un programa d’actes culturals variats organitzat per un grup de joves 
emprenedors i compromesos que van comptar amb la col·laboració 
de les diferents associacions locals; així, la suma dels esforços de tots 
plegats va fer possible una nova edició, la cinquena, amb motiu de 

la qual es van fer unes 
samarretes commemo-
ratives.

Una caminada popu-
lar nocturna fins a la 
Pineda, organitzada pel 
Club Alpí, va inaugurar 

la cinquena edició del Correllengua el divendres dia 26 d’octubre. Tot 
seguit, més de quatre-centes persones es van donar cita a la Sala de la 
Cultural, on va tenir lloc l’arribada de la flama i la lectura del manifest 
a càrrec de la presidenta de la Coral Noves Veus, la senyora Aurora 
Granell. Per acabar-ho d’arrodonir: llonganissada popular, amb la col-
laboració de l’Associació de Caçadors, i concert a càrrec del cantautor 
lleidatà El Fill del Mestre.

El dissabte al matí i a 
primera hora de la tarda, 
l’esport va ser el protago-
nista. Al matí va tenir lloc 
una trobada escolar de bàs-
quet amb esmorzar popular 
i a la tarda es va jugar un 
partit d’hoquei infantil entre 
el Bell-lloc i el Vila-sana. A 
partir de dos quarts de cinc 

de la tarda, el pati de les escoles velles va acollir nombrosos tallers 
tradicionals preparats i guiats per les associacions locals, des de les 
sardanes fins a les bitlles, passant per la punta al coixí i un concurs de 
dibuix. A les sis es va llegir el manifest infantil, que va donar pas a la 
xocolatada popular.
Al vespre l’historiador Ramon Usall i Santa va oferir una xerrada sobre 
la situació dels països catalans al llarg dels últims tres-cents anys 
“1707-2007: 300 anys d’ocupació, 300 anys de resistència”.

El diumenge al matí els menuts van poder gaudir d’una sessió de cine-
ma en català a la sala de la Costereta. Els d’esperit jove es van donar 
cita al camp de futbol a les quatre de la tarda per jugar un partit que 
va enfrontar els seguidors del Barça amb els del Madrid. La celebració 
va acabar a la Sala de la Cultural amb un concert de la coral Noves 
Veus, seguit d’un magnífic espectacle poeticomusical, “i diuen al-
guns...”, a càrrec de Núria Miret i David Pradas. 
Abans de marxar cap a casa, tots els qui ho van desitjar van poder 
gaudir d’un vaset de rom cremat. @
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FESTA DE LA GENT GRAN

En totes les societats la gent gran ha estat respectada per tot el que 
simbolitzaven: una font de saviesa, que els ha vingut donada per la 
seva edat i les experiències que han anat acumulant al llarg d’aquest 
viatge per la vida.
Els padrins són els encarregats de 
donar testimoni d’un temps que tot 
i no ser molt llunyà ha canviat molt; 
són els encarregats de transmetre 
bona part d’un cultura podríem dir 
popular, que no està escrita en cap 
costumari però que forma part de la 
identitat de cada poble.
És per aquest motiu que civilitzaci-
ons molt distants de les nostres en 
el temps recorrien al consell dels savis, dels ancians, abans de pren-
dre decisions importants; els més grans, com ja hem esmentat, eren 
respectats i escoltats. 
Per molt temps que passi i per molt que canviïn les societats, aquesta 
condició d’acumulació d’experiència i coneixement esdevé un tresor 
que es va aconseguint amb els anys i que mai ningú ens podrà pren-
dre, i és per això que encara avui es reconeix la trajectòria vital de les 
persones rendint-los un homenatge.
El passat 21 d’octubre la Llar de Jubilats de Bell-lloc d’Urgell va cele-
brar la Festa de la Gent Gran amb un dinar homenatge als socis que 
el passat 2007 van celebrar el seu 85 i 90 aniversari. L’acte va estar 
presidit pel senyor Àngel Vidal, vicepresident de la Diputació de Lledia, 
les autoritats locals i tots el membres de la Junta, acompanyants pels 
homenatjats, socis, familiars i amics.
Durant el transcurs de la celebració va tenir lloc el lliurament de pla-

ques als assistents a l’acte i la resta van ser lliurades directament als 
destinataris en el seu domicili. 

Així van rebre aquest homenatge pels seus 85 anys: 
Concepció Solé Morell, José Monstserrate Monforte, Palmira Fité Jové, 
Josep M. Olivé Bellet, Rosa Romà Niubó, Rosa Bergé Bernaus, Josep 
M. Soleda Nadal i Enriqueta Queralt Blanch (tots ells socis de l’enti-
tat); i també Juan Alias Gòmez, Luís Broto Callen, Jaime Caba Bosch, 
Genoveva Fabrega Planchería, Josep M. Finestres Sabaté, Rufino Fol-
guera Baradat, Araceli Miquel Zarza, Rosa Pons Falcó, Teresa Queralt 

Salvia, Josefa Sobrevals Jovells, 
Mario Soleda Salvia, Teresa Tardà 
Queralt i Rosa Maria Torres Malet.

Pels seus noranta anys:
David Agulló Mesegué, Brígida 
Argudo Saez, Teresa Olivé Bellet 
i Rosa Gual Comaposada van ser 
designats socis d’honor.

El lliurament de plaques és una 
manera de donar les gràcies a aquestes persones per aportar la seva 
experiència i coneixements a la nostra societat. @
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NOVES TECNOLOGIES

ÈXIT D’ACOLLIDA DE LA IDENTIFICACIÓ DIGITAL

Segons un estudi publicat recentment i realitzat per l’Agència Ca-
talana de Certificació CATCERT, l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell és 
l’entitat de registre que encapçala la llista de tot Catalunya referent a 
l’índex de lliurament de clauers idCat per ciutadà. 
Segons aquesta comparativa, entre les diferents entitats que ofereixen 
aquest servei, la localitat de Bell-lloc se situa en primera posició amb 
4,63 clauers lliurats per cada 100 habitants. 

Així, l’Ajuntament ha distribuït en els darrers 6 mesos prop de 120 
Certificats Digitals idCat, de manera gratüita i que assegura la integri-
tat i confidencialitat de les transaccions electròniques i garanteix la 
identitat dels usuaris.

Recordem que per obtenir aquest dispositiu només cal adreçar-se 
personalment a l’Ajuntament amb el DNI o NIE i 

disposar d’una adreça de correu 
electrònic personal. Us animem 

a sumar-vos 
a aquesta 
iniciativa. @

CONSENSUS BELL-LLOC: 
L’AJUNTAMENT FACILITA LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
ALS BELL-LLOQUINS

En un any de funcionament del servei de “Línia directa amb l’alcalde”, 
l’Ajuntament ha pogut comprovar el gran interès dels bell-lloquins i 
bell-lloquines en l’ús dels mitjans telemàtics per transmetre a l’equip 
de govern les seves principals preocupacions, queixes o suggeriments . 

Consensus Bell-lloc és un portal web que porta el concepte de parti-
cipació ciutadana una mica més enllà, i que substitueix, entre altres, 
cal servei citat anteriorment; ja que, en aquest cas, les cartes es poden 
adreçar tant a l’Alcaldia com a la resta d’àrees de l’Ajuntament, de 
manera personalitzada i amb total transparència per a la resta de na-
vegants. De fet, els ciutadans han continuat enviant cartes a l’alcalde 
un cop s’havia donat per finalitzat l’anterior servei, i aquestes, ara, són 
les primeres contestades a Consensus.

A banda de l’enviament de cartes, també hi ha espai per a qüestio-
naris, fòrums de debat, agenda de plens, recollida de signatures ... No 
obstant això, l’eina estrella de Consensus són els espais de participa-
ció; espais virtuals per permetre l’organització dels ciutadans i ciuta-
danes en comunitats d’interès amb l’objectiu de promoure la corres-
ponsabilització i la participació a través d’Internet. D’aquesta manera, 
els bell-lloquins podran donar la seva opinió sobre com organitzar un 
event, marcar-ne els horaris, expressar els seus interessos, etc. 

Bell-lloc és el primer municipi de la província de Lleida a adherir-se i 
posar en funcionament aquest projecte, promogut pel Consorci Local-
ret. No obstant això, cal mencionar també que està en fase de proves i 
s’hi aniran introduint mesures des del Consorci Localret en funció dels 
suggeriments de cada ajuntament. @

1r Bell-lloc..........4,63%
6è Tàrrega...........1,17%
7è Granollers......0,80% 
Valls.....................0,78%
Sabadell............. 0,25%
Terrassa.............. 0,24%
32è Balaguer......0,20% 
42è Almacelles...0,02%

consensus
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NOVES TECNOLOGIES

LES ENTITATS CREEN LES SEVES WEBS 

El Portal d’entitats ha arrelat amb força a la nostra localitat, i ac-
tualment, un cop acabat el període de formació gratuït, una desena 
d’associacions locals disposen ja de la seva pròpia web, entre elles cal 
destacar:
·AMPA del CEIP Ramon Farrerons 
·Associació de Fruticultors El Sitjar  
·Club de Futbol Bell-lloc     
·Club Bàsquet Bell-lloc     
·Club de Bitlles             
·Coral Noves Veus   
·Llar dels Jubilats     
·Acció Cultural 
·Puntaires de Santa Úrsula de Bell-lloc

A les quals podem sumar el Club Alpí Bell-lloc (que ja disposava de 
web des de feia uns anys i que recenment l’ha renovat) i el Club Patí, 
que es troba en la mateixa situació que l’anterior.

Aquesta bona resposta. per part de les entitats a la iniciativa sorgida 
des de l’Ajuntament ha permès situar una vegada més la localitat de 
Bell-lloc en posició capdavantera en l’ús de les noves tecnologies, per 
damunt de localitats com Mollerussa. @

www.bllc.cat/ampa
www.bllc.cat/allotjament
www.bllc.cat/futbol
www.bllc.cat/basquet
www.bllc.cat/bitlles
www.bllc.cat/coralnovesveus
www.bllc.cat/jubilats
www.bllc.cat/acr
www.bllc.cat/santaursula
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CREIX LA SECCIÓ AUDIOVISUAL

La localitat de Bell-lloc gaudeix, des de l’any 1969, d’una biblioteca 
pública on tot el veïnat pot anar a consultar i a agafar en préstec 
llibres i publicacions variades que periòdicament s’actualitzen i es 
renoven. La biblioteca, a més, ha sabut adaptar-se als nous temps, i 
des de fa uns anys, en el mateix espai, s’hi ha ubicat el telecentre amb 
4 PC. amb programari lliure i 2 impressores i 2 PC amb paquet office 
2003 i 1 impressora.

Des de fa uns mesos, la biblioteca ha sumat una nova secció a les ja 
existents, la secció d’audiovisuals, que va començar amb una oferta 
reduïda però que des del passat mes de novembre s’ha vist ampliada 
notablement amb més d’una cinquantena de títols com Alatriste, El 
Reino de los Cielos, Salvador Puig Antich, Volver, Casino Royal, Harry 
Potter y la piedra filosofal, El zoo d’en Pitus... i un llarg etcètera on 
tenen cabuda tots els gustos i edats. A més, també hi ha a disposició 
dels usuaris els 100 millors jocs musicals dels Otijocs en CD-ROM i una 
gran oferta musical, que s’anirà ampliant.

Cal destacar que el préstec és gratuït i que per fer-se el carnet de la 
biblioteca només cal portar dues fotografies. @

VISITA DEL CEIP RAMON FARRERONS A L’AJUNTAMENT

Una vegada més, i com ja va sent habitual en els darrers anys, una 
representació d’alumnes del CEIP Ramon Farrerons va visitar l’Ajunta-
ment de la localitat.
En aquesta ocasió van ser els alumnes de tercer de primària els qui, 
acompanyats pel seu professor, el senyor Josep Maria Torra i el senyor 
Xavier professor d’edu-
cació física, van passejar 
per les instal·lacions 
atents a les explica-
cions del tutor, van 
poder viure en primera 
persona com és un dia 
dins d’aquesta institució 
local, van veure com s’hi 
treballa, què es gestiona 
des la Casa de la Vila 
i finalment van obrir 
un torn de preguntes amb l’alcalde, que, amablement, els va donar 
resposta a tots els dubtes i curiositats.
Per acabar la visita, res millor que un petit refrigeri amb pica-pica i re-
frescos. Aquesta és una iniciativa interessant que aproxima els menuts 
a una realitat del dia a dia local. @
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FESTES I TRADICIONS

TRADICIONS NADALENQUES

El mes de desembre és un mes de celebracions, de reunions, de retro-
baments i bons propòsits. El poble es vesteix de gala amb les seves 
llums ornamentals als carrers; els veïns també contribueixen a vestir 
de festa la localitat tot engalanant les façanes amb motius nadalencs 
i alguns fins i tot mostren la seva creativitat amb la configuració de 
pessebres exteriors, com per exemple el dels veïns del carrer Teuleria, 
que pengen les figures que ells mateixos han confeccionat al balcó per 
escenificar el naixement, i n´hi ha un altre que s’ha convertit ja en tota 
una tradició i punt de parada obligatòria tant la nit de Nadal com la 
de Reis; ens referim a la representació del  misteri de Nadal instal·lada 
al carrer dels Doctors Torrebadella.
A més, durant aquests dies tothom se suma a la celebració gràcies a 
una agenda festiva que no deixa res que desitjar, i en la qual trobem 
actes per a tots els gustos i edats, actes que impliquen a tot un poble 
que té ganes de celebrar les festes més tradicionals de l’any.
Uns dels que viuen més intensament aquests dies festius són els 
menuts de la casa. Per això s’organitzen actes a la seva mida; el més 
destacat és el Parc de Nadal.

7è PARC DE NADAL

Des del dia 21 de 
desembre fins al dia 5 
de gener ha tingut lloc 
a les antigues escoles 
Ramon Farrerons i al 
Poliesportiu local la 
setena edició del Parc 
de Nadal de Bell-lloc 
d’Urgell, una iniciativa 
impulsada per l’Ajun-

tament i que es tradueix en un espai pensat perquè els més joves 
gaudeixin activament de les seves vacances gràcies a les variades 

propostes dels moni-
tors, especialistes en 
educació en el lleure.
Gràcies a aquesta 
iniciativa, més d’un 
centenar de joves 
d’entre 3 i 13 anys 
han passat les seves 
vacances nadalenques 
realitzant activitats 
creatives i esportives. 
Als matins han pogut 
dibuixar, pintar, construir joguines i gaudir del millor cinema, tot amb 
un centre d’interès comú: les tradicions nadalenques. A les tardes han 
pogut posar-se en forma amb activitats com futbol, bàsquet, hoquei, 
gimnàstica esportiva, gimcanes, tennis i molts altres jocs alternatius; 
la millor fórmula per viure intensament el temps lliure. Aquest any, la 
cloenda del Parc de Nadal va tenir lloc el dissabte dia 5 de gener amb 
una festa al pavelló poliesportiu, on el grup d’animació Xip Xap va 
posar la nota imaginativa amb el seu espectacle de titelles La carta als 
Reis, que va deixar bocabadats petits i grans. Finalment les autoritats 
van repartir llaminadures entre tots els assistents.
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A més del Parc de Nadal els menuts van vibrar amb la visita dels pat-
ges reials, que van arribar a la localitat el primer dia d’any nou, amb 
la intenció de recollir els desitjos de petits i grans; els dels menuts els 
van recollir a la Sala de la Cutural, i, per acabar d’arrodonir la festa, 
els assistents a l’acte van gaudir amb l’animació d’En Gil & els Rata-
taplam, que van posar una nota d’humor a la festa.  Tot seguit, els 
missatgers reials van visitar la Llar dels Jubilats per agafar les cartes 
dels més grans. 

SES MAJESTATS ELS REIS 
D’ORIENT

Sens dubte, el dia més màgic 
per a tots plegats va ser el 
dia 5 de gener amb l’arriba-
da de Ses Majestats els Reis 
d’Orient. 

Aquest cop Ses Majestats 
van arribar en quad des 
d’Orient fins a la plaça Lluís 
Companys, on els espera-
ven tres carrosses de luxe, 
ornamentades amb il·lusió 
i bon gust. Prèviament, i 
amb la intenció de fer més 
suportable l’espera, va tenir 
lloc un espectacle d’ani-
mació infantil amb el grup 
Fan Fan Show, amb berenar 
popular inclòs, a la Sala de la 
Cultural.
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Els Reis, acompanyats dels patges i tota una cort reial de torxers, van 
passejar pels carrers de Bell-lloc damunt d’un espectacular vaixell, una 
caseta de llaminadures i els personatges de la pel·lícula Ratatouille; al 
seu pas l’emoció es dibuixava en els rostres de tots els veïns, que cada 
any gaudeixen amb emoció d’aquest dia. Després de la cavalcada pel 
poble, Ses Majestats van baixar de les carrosses per adorar el nen del 
pessebre del carrer Doctors Torrebadella i van acabar a peu el recor-

regut fins a la plaça Major, on van pujar a l’Ajuntament per saludar les 
autoritats locals, llegir els seus discursos i continuar la llarga tasca de 
la nit, repartir els regals per totes les cases.
El dia següent, l’equip de govern va visitar la Residència 

Pla d’Urgell de Bell-lloc per oferir als padrins 
els regals que havien deixat els Reis a 

l’Ajuntament.
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MÚSICA, BALLS I FESTA
La música va jugar també un paper destacat dins l’agenda festiva, amb 
variades sessions de ball a càrrec d’orquestres com De Gala, Banda 
Sonora o Tribanda. 

A més, per celebrar l’arribada del nou any, i com ja és tradició, va tenir 
lloc un sopar de Cap d’Any a la Sala de la Cultural i tot seguit ressopó 
fins a la matinada, amenitzat per l’orquestra Cafè Latino.
Dins el panorama musical, mereix una menció especial el concert de 
Nadal que va oferir la coral Noves Veus de Bell-lloc a l’Església Par-
roquial de Sant Miquel, acompanyada en aquesta ocasió per un grup 

de cinc joves músics de la vila, el Guillem Torné Sabaté, l’Arnau Torné 
Sabaté, la Carla Amorós Torné, l’Aura Amorós Torné i la Júlia Amo-
rós Binefa, encarregats d’interpretar més d’una desena de peces. Un 
cop finalitzat el repertori, es va repartir cava i torrons entre tots els 
assistents, a la Sala de la Costereta. Cal mencionar que el mateix dia. 
la Coral va oferir el seu primer concert de Nadal a la Llar de Jubilats de 
Vila-sana.

Cal destacar també que els dies 27 i 28 de novembre va tenir lloc un 
curs de cuina nadalenca organitzat per l’Associació de Dones.

I així, entre música, somriures i il·lusions, es va anar desglossant 
l’agenda festiva de la localitat de Bell-lloc. @
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EL TEU RACÓ

PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE

Cada cinc dies mor una dona a Espanya assassinada pel seu marit o 
company.
Cada any hi ha més de mig milió d’agressions a dones de totes les 
edats dins l’àmbit familiar.
Malgrat els avenços obtinguts en la igualtat de drets, es continuen 
aplicant des d’una perspectiva patriarcal els paràmetres d’una societat 
estructurada a partir del desequilibri de les relacions entre dones i 
homes.
Les dones patim molts tipus de violència: la violència econòmica, de 
classes, la tortura, la bèl·lica... Però hi ha, a més a més, una violèn-

En aquest número de la revista Del Poble hem donat una rellevància especial als temes relacionats amb la dona 
a la nostra localitat; per aquest motiu hem cregut convenient utilitzar aquesta secció per transcriure el manifest 

que el passat dia 25 de novembre (Dia Internacional contra la Violència de Gènere) l’Aurora Granell, en representació 
dels veïns de Bell-lloc, va llegir a la plaça Major.

cia específica contra les dones i que s’ha emprat com instrument per 
mantenir la discriminació, la desigualtat, les relacions jeràrquiques i el 
poder dels homes sobre les dones: la violència de gènere.
No només hi ha maltractaments dins l’àmbit domèstic, sinó també al 
treball i a la societat: mutilacions sexuals, avortaments selectius per 
raó de sexe, maltractaments psicològics i l’assetjament sexual, entre 
d’altres tipus de violència.

Davant d’aquesta colpidora situació, només hi cap la denúncia i el 
rebuig, el posicionament i l’acció.

Volem sensibilitzar la ciutadania:
• Desvetllant les creences i els estereotips culturals que sustenten la 
violència vers les dones i que es transmeten de generació en genera-
ció.
• Posant de manifest la necessitat de mesures de prevenció educatives 
i socialitzadores que aturin aquesta violència.
• Mostrant la nostra posició ferma sempre a favor de les víctimes i de 
les persones i dels col·lectius que les recolzen i en contra els maltrac-
tadors.
• Potenciant la denúncia dels casos de maltractament que són a prop 
nostre, ajudant a trencar el silenci.

Exigim TOLERÀNCIA ZERO ALS MALTRACTAMENTS. @

Aquesta secció ha estat pensada per a la gent de Bell-lloc, a qui li agradi escriure i estigui interessada a publicar les seves creacions, 
tot col·laborant en aquesta revista d’àmbit local oberta a tothom. 
Podeu enviar els vostres escrits a l’adreça electrònica delpoble@bell-lloc.cat o fer-los arribar personalment a les oficines de l’Ajuntament. 
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ARA TOCA... TESTIMONI DE GUERRA
El dia 2-11-1937 passats dos quarts de 
quatre de la tarda, l’aviació italiana, alia-
da del bàndol franquista, va deixar caure 
12.000 kg de bombes sobre Lleida, sembrà 
el pànic i la destrucció i deixà al seu pas 
nombroses víctimes, entre les quals cal 
recordar molts dels alumnes i profes-
sors del Liceu Escolar (el primer centre 
educatiu de la demarcació de Lleida que 
formava part del moviment de l’Esco-
la Nova, una institució que defensava 
l’educació laica i mixta i que apostava per 
una pedagogia novedosa). Setanta anys 
després, a la localitat de Bell-lloc trobem 
un d’aquells alumnes del Liceu Escolar que 
va sobreviure al bombardeig, el Josep Piró, 
actualment un dels tres alumnes en vida. Parlem amb el Pepe i gen-
tilment ens obre les portes de casa seva, ens deixa entrar en la seva 
maleta, on guarda fotografies, textos, diaris... i retalls de vida, i ens 
acompanya en un viatge per la història. Tal com ell diu, el passat dia 2 
de novembre va celebrar el seu setanta aniversari, ja que després del 
bombardeig, a causa de les ferides que tenia per tot el cos i sobretot 
una de greu al cap, es va quedar inconscient i el van donar per mort, 

“sort que algú va veure que respirava” i el van traslladar fins 
a un hospital. Uns anys després, va venir a viure a Bell-lloc a 
poc a poc va anar refent la seva vida, una vida que ha viscut 
intensament, fruit de la seva personalitat inquieta. D’entre 
les nombroses experiències i anècdotes, cal esmentar-ne una 
que succeí quan treballava a Suïssa, on va acabar coneixent i 
parlant amb un dels aviadors que van bombardejar Lleida i a 
qui li preguntà pel motiu de la matança.  Per tal que aquesta 
part de la història no caigui en l’oblit, el passat 13 de febrer 
el Josep Piró va cedir, a l’Institut Municipal d’Educació de 
Lleida (IME), per a finalitats museístiques, tots els llibres de 
quan estudiava al Liceu (excepte tres, els tres que tenia a 
classe durant el bombardeig i que es van destruir), a més de 
fotografies tant del l’edifici com dels alumnes, dos exemplars 
del setmanari que s’editava al Liceu i un tríptic d’homenatge 
a l’escola. Durant molts anys, els antics alumnes del Liceu 
Escolar han anat realitzant trobades i han cedit, a l’IME, 

material com el pendó, el llibre d’actes i el llibre d’honor del Liceu. 
Per saber una mica més d’aquesta història que ens és tan propera i 
realitzar un homenatge a les víctimes del bombardeig, el grup Segre 
ha editat el llibre Lleida sota les bombes, i el passat dia 2 de novembre 
Lleida TV va oferir el documental “El braç de les fúries”, en el qual vam 
poder descobrir, entre altres, el nostre protagonista local, 
el Josep Piró.@
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INFORMACIÓ

TELÈFONS D’INTERÈS

AJUNTAMENT DE BELL-LLOC
 Oficines 973 560100
 Fax 973 560562
 Dispensari mèdic 973 717200
 Veu pública 973 717010
 Escoles 973 560611
 Escoles (parvulari) 973 717186
 Pavelló poliesportiu 607 320 409  
 Cultural (SCR) 973 717090
 Piscines 662 340 775
 Allotjament 662 196 329
TAXI  636 213070
CONSELL COMARCAL PLA D’URGELL
 Mollerussa 973 711313
EMERGÈNCIES  112 
ATENCIÓ CIUTADANA  012 
MOSSOS D’ESQUADRA  088
 Lleida 973 700050
 Mollerussa 973 701685
POLICIA Lleida 091
POLICIA MUNICIPAL Lleida 092
 Mollerussa 973 602000
GUÀRDIA CIVIL Balaguer 973 445353
BOMBERS  085
 Lleida 973 706080
 Mollerussa 973 601080
CREU ROJA Mollerussa 973 602525
ICS (CAP) Mollerussa 973 711164
CORREUS Bell-lloc 973 560706

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

AGRUPACIÓ SARDANISTA
 Enric Cerqueda 973 717 088

AMICS DE LA MOTO
 Ramon Cunillera 615 378 426

AMPA 
 Francesc Palau 660 509 988

CLUB DE JOVENT
 Marc Cuenca 677 698 210

MOVIMENT INFANTIL PARROQUIAL
 Josep Anton Lapena 629 312 614
 
LLAR DEL JUBILAT
 Ceferí Llanes 973 560 389

CLUB DE BÀSQUET
 Carles Folguera 637 520 205

CLUB PATÍ BELL-LLOC
 Salustiano Arenas 679 343 535

SOCIETAT DE CAÇADORS
 Francisco Ezquerra 677 443 948

CORAL NOVES VEUS
 Aurora Granell 973 560 632

ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER
 Paqui Arenas 973 560 484     
 Rosa Altisent 973 560 266

ASSOCIACIÓ DE DONES FLOR DE LIS
 Antonieta Vilagrasa 627 441 027

CLUB DE BITLLES
 Francesc Rabés 973 560 260

PENYA DEL BARÇA NICOLAU CASAUS
 Francisco Carbonell 973 560 416

AGRUPACIÓ FRUCTICULTORS EL SITJAR
 Ferran Seyós 630 701 303

ASSOCIACIÓ PUNTAIRES SANTA ÚRSULA
 Teresa Solsona 973 560 661

CLUB ESPORTIU BELL-LLOC
 Montse Urbano 687 567 893

CLUB ALPÍ BELL-LLOC
 Miquel Angel Jovells 660 080 805

CLUB DE FUTBOL BELL-LLOC
 Ramon Andrés 610 750 432

Ramon Cònsola
rconsola@bell-lloc.cat
Urbanisme, Economia, Indústria, 
Medi Ambient i Obres i Serveis .

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

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

Rosa M. Buira i Castell
rbuira@bell-lloc.cat
Cultura, Ensenyament, 
Noves Tecnologies i representant 
al Consell Escolar.

Francesc X. Regalado i Sànchez
xregalado@bell-lloc.cat
Esports.

Brigit Jubillar i Jové
bjubillar@bell-lloc.cat
Joventut.

Josep Lluís Grifol i Aldabó
jgrifol@bell-lloc.cat
Agricultura, Ramaderia i Sanitat.
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