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Els camps ja s’han vestit de colors i el sol llueix carregant-nos d’ener-

gia i inconscientment, aportant-nos una dosi extra d’optimisme. 

Sembla que tot torna a ser possible, sobretot gràcies a les pluges 

d’aquest dies que han augmentat les reserves d’aigua dels pantans i 

han posat fi a la crisi plantejada a principi de primavera, finalment un 

raig d’esperança s’obre per a tots.

I així, en mig d’aquesta esplendor que anuncia l’arribada de l’estiu, 

surt al carrer el sisè número de la revista Del Poble.

En aquesta nova edició, les festes populars com el Carnestoltes, la Ma-

tança del Porc o la Festa Major, comparteixen protagonisme amb els 

actes de caràcter més cultural, com la celebració de la diada de Sant 

Jordi, el Concurs de Narrativa Breu Joan Solà i les Jornades Culturals. 

Els esports, sempre tan vius en el nostre poble, per la gran quantitat 

de clubs i associacions que els representen, prenen un relleu destacat 

en aquest número gràcies a la segona edició de la Festa de l’Esport, 

que una vegada més ha estat un èxit de públic i de participants. 

Entre festes, cultura i activitats esportives, cal destacar també les 

conferències, tallers, i propostes variades que, des de les associacions, 

s’encarreguen de teixir aquest tapís d’intensa activitat que és la nostra 

localitat.

Esperem que gaudiu recordant els actes celebrats i us desitgem, des 

d’aquestes pàgines, que passeu un molt bon estiu.

Equip de redacció

D.L.: L-473-2007
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L’ESPORT, PROTAGONISTA!

Després de l’èxit obtingut en la primera edició 
de la festa de l’esport, les diferents entitats es-
portives locals, en col·laboració amb la Regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament, van decidir organitzar-
ne una segona i de nou, va resultar un èxit total, 
tant pel que fa referència a la participació dels 
veïns com pel que fa a la implicació per part de to-
tes les associacions d’aquest món esportiu. Aquest 
darrer fet es va traduir en un augment del nombre 
d’activitats (moltes d’elles de competició federada) i 
de dies, passant d’una a dues jornades festives.

La II Festa de l’Esport, que va te-
nir lloc els dies 1 i 2 de març, 

es va inaugurar a dos quarts 
de nou del matí de dissabte amb una 
caminada popular pel terme municipal. Els 
del Club Alpí van sorprendre els camina-
dors amb una ruta pels racons de Bell-lloc 

menys freqüentats a l’hora d’anar estirar 
les cames una estona, arribant gairebé fins 

al municipi veí de Sidamon, tot gaudint d’aquest 

paisatge que ens és propi.
La caminada va finalitzar al pati de les escoles velles 
on la brasa ja feia una estona 
que daurava les llonganis-
ses per l’esmorzar popular, 
organitzat per la Societat 
de Caçadors i el Club Alpí. 
Entre mos i mos, o després 
d’endrapar l’entrepà, els 
qui ho van desitjar van 
poder participar en el tir 
amb carabina, organitzat 
també per la societat de 
Caçadors. 

Durant el matí del dissabte va tenir lloc tam-
bé la jornada de portes obertes de patinatge, 
al llarg de la qual vam poder veure sobre la 
pista els nostres esportistes locals d’aquesta 
modalitat, acompanyats pels espectadors 
més atrevits que van córrer a buscar uns 
patins per sumar-se a la jornada.



i casats, tot un clàssic que la festa ha recuperat de les festes majors 
de fa uns anys; el partit de futbol sala entre els bell-lloquins “Un altre 
i prou” i la Casa Canal i el partit d’exhibició d’ex-jugadors d’hoquei 
patins, que un any més ha esdevingut la millor excusa per calçar-se de 
nou les botes i recordar els bons moments viscuts.

Els amants dels animals, aquest 
any com a novetat, van poder 
gaudir (dissabte a la tarda i 
diumenge a primera hora) de la 
prova per a gossos de treball i 
utilitat, organitzada per l’As-
sociació Esportiva Canina. Una 
mostra de disciplina i saber fer 
que a més d’un va deixar
bocabadat.

Els partits de competició
Durant el cap de setmana van 
tenir lloc diferents partits de 
competició federada. El dissabte 
va ser el torn de l’hoquei patins. 
En categoria de 1ª catalana, els 
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A més, també es va poder gaudir d’altres activitats obertes, com 
els partits populars de frontennis o les pràctiques populars d’es-
calada en rocòdrom.

El rocòdrom, la principal novetat
Una de les novetats d’aquest any va arribar de la mà del 

Club Alpí amb la instal·lació d’un rocòdrom, muntat 
especialment per l’ocasió, darrera de la pista de fron-
tennis. Durant tot el cap de setmana els menuts van 
poder gaudir de l’esport de risc amb tota seguretat i 
també alguns més grandets es van atrevir a posar-se 
l’arnés i enfilar-se cap a munt.

El diumenge al matí va tenir lloc, en aquest espai, la 
competició d’escalada. El rocòdrom va ser una de les 
activitats que més expectació va aixecar durant la 
festa i a més, la seva estratègica situació, entre el 
pavelló i la pista de frontennis, el va convertir en un 
espai de parada quasi obligada, entre partit i partit 
de competició o exhibició.

Partits d’exhibició
Els partits d’exhibició també 

van tenir un paper destacat dins el programa 
de tot el cap de setmana i una vegada més van 
aconseguir reunir jugadors en actiu i altres ja 
retirats. En aquest àmbit cal citar els partits 
de bàsquet femení i 
masculí, amb les seves 
velles glòries, i també el 
de l’escola de bàsquet 
pre-mini; el partit
de futbol entre solters 
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locals es van enfrontar amb el PHC Sant Cugat en un pavelló ple de 
gom a gom.

El diumenge es van jugar dos partits més 
d’hoquei, un de categoria aleví contra el CP 
Sant Ramon i un de categoria infantil amb 
el CT Barcino.

Per altra banda, els jugadors del Club de 
Futbol Bell-lloc es van veure les cares amb 
els del CF Barbens a les quatre de la tarda. 
Mitja hora més tard, al pavelló, entraven a la 
pista les noies del bàsquet júnior, per jugar 
un partit de competició que en finalitzar 
va donar pas a l’enfrontament esportiu en 
categoria sènior masculí, també de bàsquet, dels equips Bòria Bell-lloc 
i Sefocat Sort Pallars Sobirà.

La nota esportiva tradicional i autòctona de les terres catalanes va 
córrer a càrrec del Club de Bitlles que el diu-
menge al matí van realitzar una tirada amb 
els membres del Club de la Portella.

Durant tot el cap de setmana l’ambient 
esportiu i festiu es podia palpar pels carrers, 
les places i els diferents espais públics; per 
acabar-ho d’arrodonir, el dissabte a la nit es 
va celebrar un sopar popular amb música 
ambiental, organitzat per totes les entitats 
esportives adherides a la Festa: Club Alpí, 
Club Patí, Club de Bàsquet, Club Esportiu, 
Club de Frontennis, Societat de Caçadors 
Sant Miquel, Club de Futbol, Club de Bitlles, 

l’Associació Esportiva Canina, “Un altre i prou” i 
Club del Jovent “Lo 
Local”, a totes 
elles, així com 
a tots els 
participants 
i públic en 
general, 
moltes 
felicitats.@



· 7 ·

eSPortS

BON PAPER DEL CLUB ESPORTIU BELL-LLOC EN LES 
DIFERENTS COMPETICIONS

Al llarg d’aquesta temporada els/les patinadors/es locals han viatjat 
arreu de Catalunya, participant en diferents campionats, i mostrant en 
tot moment les seves habilitats sobre la pista i la seva originalitat a 
l’hora de presentar les diferents coreografies.

Segona volta trofeu d’iniciació
Les competicions per terres catalanes també van tenir parada a casa i 
així, el passat diumenge 20 d’abril, Bell-lloc va acollir la 2a volta tro-
feu d’iniciació en la qual, la patinadora bell-lloquina Verònica Borrell 
es va classificar en segona posició en categoria debutant.

Copa catalana de grups shows
Al llarg d’aquests mesos, els locals han participat també en la copa 
catalana de grups shows amb l’espectacle cadet Esperit indi (història 
ambientada en poblat tribal) i amb el show Simulacre, Salvats per la 
campana (que explica la història d’unes hostesses de vol en pràcti-
ques).

El dissabte 17 de maig el pavelló poliesportiu de Bell-lloc va tornar 
a vestir-se de gala per acollir la Capa Catalana de Grups Show de 
Patinatge.

L’esdeveniment va ser tot un èxit, les grades es van omplir d’espec-
tadors i la pista d’imaginació i colors 

gràcies a les coreografies que havien 
preparat per a l’ocasió, els onze 

clubs participants i arribats de 
diferents punts de les terres 
catalanes. 

Així, des de les quatre i fins a 
les set de la tarda, els presents 
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EL PAVELLÓ ESTRENA MARCADOR

En el tram final de 
temporada les di-
ferents competici-
ons que s’han dut 
a terme al pavelló 
han gaudit d’un 
nou marcador que 
ha anat anotant 
les diferents victòries dels locals. @

eSPortS

LA BASE DEL CLUB DE BITLLES

Sempre és motiu de goig la gran activitat esportiva que 
té lloc a la localitat i la interrelació entre persones de di-
ferents edats que això implica. Un bon exemple d’aquesta 
relació la tenim al Club de Bitlles Sant Miquel, que des de 
fa uns mesos compta amb un base de menuts il·lusionats 
en aprendre aquest joc tradicional, i que el passat 19 
d’abril va participar al Campionat de Catalunya de Bitlles 
celebrat a Bellpuig en una jornada que va ser entranyable 
i divertida. @

van poder gaudir de les variades actuacions de les patinadores, en 
especial de les del Club Esportiu Bell-lloc, encarregades de representar 
les terres de ponent amb el seu show Simulacre, salvats per la campa-
na, show que els va valer el tercer lloc a la classificació, en categoria 
petits. El primer premi se’l va endur la Salle de Girona.

En categoria gran, el primer lloc va ser per al Club d’Olot i en cadet, el 
Reus Esportiu.
Les autoritats locals van ser les encarregades de lliurar els trofeus als 
guanyadors, acte amb el qual es va clausurar l’event i també la tempo-
rada esportiva.@
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MÉS TARD O MÉS MATINER, 
CARNAVAL DINS DEL FEBRER!

Segons expliquen els experts, la Setmana Santa no deixa de ser una 
celebració de l’arribada de la primavera que els primers cristians van 
reinterpretar i convertir en la festa de la resurrecció de Jesús. 

El càlcul de la pasqua va ser motiu de discrepància fins que es va esta-
blir de celebrar-la després de la primera lluna plena de primavera. 
Així, per calcular la data cal tenir en compte que el divendres sant 
sigui sempre el primer divendres després d’aquesta lluna. 

El carnestoltes i la Setmana Santa tenen una estreta relació: la cele-
bració del carnaval determina l’acabament d’un període d’ex-
cessos per donar pas a un de replegament, passats els quals 
s’inicia la Setmana Santa. Aquest any, ha tingut lloc just 
després de l’equinocci de primavera 
i és per aquest motiu que les festes 
de caire popular que vénen pre-
determinades per les celebracions 
cristianes han arribat força aviat. 

feSteS i tradiCioNS

Així, el carnestoltes ens sorprenia acabant encara de pair els exces-
sos nadalencs, però qualsevol data és bona per gaudir de la festa i 
celebrar-ho, per tant, els veïns de Bell-lloc és va sumar a la iniciativa 
proposada per l’Ajuntament en col·laboració amb l’AMPA del CEIP 
Ramon Farrerons i l’Associació de Dones, i van fer festa grossa. 

La celebració del carnestoltes va 
tenir lloc el passat 9 de febrer i 

es va inaugurar amb una acolorida 
desfilada que va comptar amb nombrosos 
vilatans petits i grans que recorrien els 

carrers al ritme de la música de la 
xaranga Para Papa Para Paxim, i 
també amb quatre carrosses que 
desprenien gresca i festa i que 
estaven engalanades amb motius 
inspirats en la natura, les tribus 
índies i les africanes i la ciutat de 
Venècia. 



· 10 ·

La desfilada va donar pas a 
la tradicional cursa de llits, 
tota una mostra de dissenys 
enginyosos sobre rodes que 
van haver de superar diferents 
obstacles i proves d’allò més 
divertides. 
En acabar, per tal de recupe-
rar les forces, va tenir lloc una 
xocolatada popular al pati de les 
escoles velles, on es va celebrar 
també un altre dels clàssics de 
la festa: el concurs de truites i 
pastissos, que després tothom 
va poder degustar.

feSteS i tradiCioNS
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Unes hores després, els bell-lloquins es van donar cita a la sala de la 
Cultural per celebrar el sopar popular i gaudir del gran ball de disfres-
ses amenitzat pel duo Doble Veu. A la mitja part del ball va tenir lloc 
el lliurament de premis de la cursa de llits i a les millors disfresses. I és 
que encara que aquest any el carnestoltes fos matiner, els participants 
a la festa es van vestir amb les disfresses més originals. @

feSteS i tradiCioNS
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FESTA I GRESCA AL MAIG!!!

El primer cap de setmana de maig, el calendari local està pintat de 
festiu intens.

Com si es tractés de celebrar una festa per donar la benvinguda al bon 
temps, la localitat es vesteix de gala amb les senyeres als balcons, i les 
activitats més variades prenen places i carrers.

Un any més, el tret de sortida de la Festa Major el va donar l’Escala 
en hi-fi del Club del Jovent que va tenir lloc el dijous, dia 1 de maig, a 
les deu del vespre. Els artistes locals van demostrar les seves habilitats 
sobre l’escenari davant un públic lliurat i amb ganes de gresca, que va 

poder gaudir dels balls i dels 
ritmes de tots els temps.

La jornada del divendres 
va començar amb la Cursa 
Popular per categories, 
organitzada per l’Ampa. Els 
alumnes del CEIP Ramon 
Farrerons van afanyar-se 
l’esmorzar practicant una 
mica d’esport pels carrers 

del poble, amb el nucli central de celebració a la plaça Catalunya. 
En acabar, va tenir lloc la inauguració del 8è concurs de Fotografia 
organitzat per l’Associació de Dones Flor de Lis, que al llarg de tota 
la Festa Major es va poder visitar a la Sala de la Costereta. Els mo-
tius florals i els colors de la primavera que reflectien les fotografies 
participants, van aconseguir teixir un mural d’intensitats cromàtiques 
variades que era digne de veure i admirar.

El mateix divendres, a la tarda, la música va fer acte de presència de la 
mà de l’orquestra Liberty que va oferir una sessió llarga de ball a tots 
els assistents. 

A la nit la sala de la cul-
tural va acollir el Show 
de varietats amb 
David & Lex i amb Jordi 
LP, que va aconseguir di-
buixar força somriures en 
els rostres dels presents 
i arrencar unes quantes 
rialles.

feSteS i tradiCioNS
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Les sessions de ball de 
Festa Major són una de 
les activitats més concor-
regudes per petits, joves i 
grans. Des de sempre, els 
balls han marcat el ritme 
de la festa, compartint 
protagonisme amb la resta 
d’activitats tradicionals 
diürnes, però des d’antic, 

els balls, tenen un pes important dins el programa i també una doble 
funció: a més de la que li és pròpia, tenen la funció social de retro-
bament entre tot el veïnat, que aprofiten l’ocasió per conversar de 
manera distesa.

És precisament per la seva tradicional importància que cada dia de 
festa hi va haver sessió de ball. La del dissabte va córrer a càrrec de la 
CO Amoga que a més, a les dotze de la nit va oferir un concert seguit 
de ball. Per la seva banda, la formació Musicalia va ser l’encarregada 
de posar ritme al diumenge amb un concert a les sis de la tarda i una 
sessió llarga a partir de dos quarts de vuit.

Els més joves també van poder gaudir de la seva música. El divendres 
va ser el torn de la Festa Electrònica a la carpa amb Solis, Calero i els 
DJ’s locals Marc Cuenca i Albert Torné.

El dissabte, la Nit del Jovent va estar amenitzada pel Show Tropical de 
les espikers Teresa i Mariona que va donar pas al grup de versions La 
Banda del Coche Rojo, que carregats d’energia van fer un repàs a les 
cançons més emblemàtiques dels setanta fins als nostres dies...i per 
acabar la nit, o començar el matí, Disco Mòbil fins que va aguantar el 
cos. 
Però abans de la festa musical, els Diables Keresus van envair els 
carrers de Bell-lloc a cop de timbal i petard, omplint de foc la màgica 

nit festiva. Els més atrevits, que es van acostar a les criatures diabòli-
ques, van saltar a toc d’espurna i van gaudir de l’espectacle en primera 
persona, d’altres van decidir mirar-s’ho de darrera els timbalers, una 
opció prou bona però amb menys dosi d’adrenalina.

Reprenent el programa diürn, cal fer un repàs a les activitats del 
dissabte: a primera hora, el camp de futbol va acollir la desena tirada 
de bitlles intermunicipal, organitzada pel club d’aquesta modalitat 
esportiva i tradicional.

I a partir de la una del migdia es va celebrar, a la carpa, el cinquè tast 
de cassoles, que va aconseguir aplegar més de quatre-centes perso-
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TRADICIONS DE PAGÈS: LA MATANÇA DEL PORC

La festa de la matança del porc, 
que des de fa uns anys se celebra a 
la localitat de Bell-lloc, és un clar 
exemple de les tradicions de les 
terres catalanes de pagès.

Antigament la gent de camp, i entre 
ells els nostres avantpassats, realit-
zaven aquest sacrifici per assegurar-
se que podrien menjar carn durant 

uns mesos i per bastir-se de greixos per cuinar. El dia de la matança 
era dia de festa grossa, de reunió familiar i amb els amics, que arri-
baven a la llar per ajudar i compartir aliments. La jornada començava 
ben aviat al matí i acabava al voltant d’una taula ben parada.
Per tal de reviure aquesta tradició tan nostrada, el passat 29 de març, 
al pati de les escoles velles, a primera hora ja es podia veure, en direc-

te, la preparació i ela-
boració dels diferents 
productes derivats dels 
porc. Com no podia 
ser d’una altra manera, 
els presents van poder 
realitzar un tastet de 
xulla, un dels àpats més emblemàtics dels dies de matança, preparat a 
base de carn magra tallada a trossets, amanida i cuinada.

La festa va acabar al vespre, i també al voltant de la taula. La sala 
de la Cultural va acollir el sopar a base de carn a la brasa i tastet de 
cassola de llom. La música va arribar de la mà de l’orquestra Menta. 
I finalment, durant el ball, va tenir lloc el sorteig del recapte de la 
matança entre tots els assistents, una manera de mantenir viu l’esperit 
de compartir que caracteritzava, antigament, la jornada. @

nes. Un sol de justícia va acompanyar la festa, que va acabar amb una 
actuació de l’Escola de Dansa de Mollerussa.
A la tarda, l’esport va ser el prota-
gonista, amb un partit d’hoquei de 1ª 
catalana entre l’Aracena Bell-lloc i el 
Terrassa.

El diumenge, el soroll dels motors dels 
tractors antics va despertar als bell-
lloquins. Durant la primera trobada de 
tractors i eines antigues més d’una de-
sena d’aquestes màquines agrícoles van 
recórrer els carrers del poble fins arribar 
a la plaça Catalunya on es van estar 
parats una estona en exposició.

El matí del diumenge la plaça Catalunya va ser el centre neuràlgic de 
la celebració. La tractorada va donar pas a la ballada de 
sardanes amenitzada per la cobla Tàrrega Jove. Entre 
sardana i sardana va tenir lloc el lliurament de premis 
del 8é concurs de fotografia i tot seguit es va celebrar 
el vermut popular. Molts dels assistents van aprofi-
tar l’ocasió per visitar les diferents exposicions, la de 
fotografia i també la dels dibuixos de l’hora del conte, 
ubicades a l’edifici de la Costereta. A la tarda, l’esport 
va tornar a fer acte de presència amb un partit de 
bàsquet en categoria júnior femení entre el Restaurant 
CB Bell-lloc i l’Hogartis CB Bellpuig. 
I així, entre esports, música, tradicions, trobades i 
tastets van transcórrer tres dies de festa grossa i 
diversions. @
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CoNeiXeMeNt PoPUlar

1es. JORNADES CULTURALS A BELL-LLOC D’URGELL

Aquest any, els actes culturals previs a la diada de Sant Jordi que pre-
para la Regidoria de Cultura i que generalment es desenvolupaven al 
llarg d’aquella mateixa setmana, han configurat un programa d’actes 
tan intens que s’han dut a terme al llarg de gairebé un més.

El cicle d’audiovisuals
L’agenda cultural, caracteritzada per conferències, tallers, música, 
exposicions i concursos, es va inaugurar el divendres dia 28 de març 
amb una conferència de l’alpinista Oriol Baró. Durant la xerrada, el 
muntanyenc de Taüll va mostrar diferents fotografies que il·lustraven 
les seves escalades a la Patagònia, i alhora endinsaven als presents 
en la vida quotidiana d’un expedicionari solitari, durant una part del 
seu viatge. Dues conferències més de muntanya van formar el cicle 
organitzat pel Club Alpí en col·laboració amb la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament i que va comptar amb ponents de reconeguda trajectòria 
dins el món de l’escalada i l’alpinisme. 

Així, la segona ponència va estar protagonitzada per un alpinista de 
renom i prestigi, l’Òscar Cadiach. Al seu currículum hi figuren cims 
d’alçada de tots els continents; fins a Bell-lloc va portar la seva ex-
periència al K-2, al qual van ascendir un grup de catalans l’any 2004 
per la via Magic line. La seva conferència va anar acompanyada de 
fotografies i un reportatge on es copsaven les diferents adversitats 

que van haver de superar. L’encarregat de 
tancar el cicle va ser Sergi Ricart un mun-
tanyenc lleidatà que va sorprendre a tots 
els assistents amb una audiovisual creada 
magistralment a partir de les fotografies que 
va realitzar durant la seva estada de sis mesos 
per l’Índia i el Nepal. Imatges, so i ritme aconsegui-
en submergir l’espectador en la fugacitat de cada instant. Davant unes 
fotografies tan impressionants, sobraven les paraules.

Sortides culturals
Dins l’agenda també hi va haver lloc per les sortides culturals organit-
zades per aquesta regidoria. La primera es va realitzar el dijous dia 3 
d’abril i el destí escollit va ser l’auditori Enric Granados de Lleida, on 
tots els assistents van gaudir del concert ofert per l’Orquestra Simfò-
nica de Barcelona i Nacional de Catalunya.

La segona sortida va dur als participants fins al Museu Diocesà de 
Lleida on van poder realitzar una visita guiada a través de les diferents 
obres que el configuren.
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de les activitats extra-escolars no esportives, organitzades per l’Ampa 
al llarg d’aquest curs acadèmic. Dansa, sardanes i psicomúsica van 
prendre l’escenari de la cultural per delectar els assistents durant una 
bona estona.

CoNeiXeMeNt PoPUlar

Tallers artesanals
La Regidoria de Cultura va organitzar també una tarda de tallers al 
llarg de la qual es va poder participar en activitats tan diverses com la 
realització de centres florals, joieria, cuina, punta al coixí...

Els menuts també van tenir el seu espai dins el programa, i les seves 
creacions en modalitats com la pintura i les manualitats, van ser les 
protagonistes del diumenge 13 d’abril. La sala de la Costereta va acollir 
aquesta exposició dels joves artistes locals.

Concurs de narrativa breu Joan Solà
Un dels esdeveniments més relle-
vants que es van dur a terme en 
el marc de les Jornades Culturals, 
va ser el lliurament de premis del 
IV Concurs de Narrativa Breu Joan 
Solà, un certamen literari que 
anualment organitza la Regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament i que té 

com a objectiu fomentar l’esperit cultural entre joves i grans. Es tracta 
d’un concurs obert a tots els vilatans que vulguin presentar les seves 
creacions literàries. El tema proposat per aquesta edició va ser una 
història, llegenda o relat que hagi succeït a Bell-lloc d’Urgell.
L’acte va tenir lloc el dissabte dia 19 d’abril i els escriptors premiats 
van ser: Categoria B: Anna Arenas / Núria Carné / Dana Carvajal
Categoria C: Helena Bòria / Marta Fa / Laia Felip
Categoria D: Àlex García / Manel Fa / Carla Amorós
Categoria E: reconeixement per Alina Bros
Categoria F: Montse Segarra / Gemma Salvia / Facundo Salvia.

Per finalitzar l’acte de 
lliurament de premis, 
els alumnes del CEIP 
Ramon Farrerons van 
fer una representació 



· 17 ·

Per festejar la diada de 
Sant Jordi la Regidoria de 
Cultura juntament amb 
el Consell Municipal de 
la Dona van organitzar 
una tarda dedicada a la 
cultura que es va obrir 
amb el parlament d’Imma 
Creus, lingüísta, estudi-
osa de la llengua catalana, i filla de Bell-lloc d’Urgell. En finalitzar, la 
Coral Noves Veus va oferir un concert amb el millor del seu repertori i 
finalment va tenir lloc la cloenda poètica.
Al llarg del matí, els membres de l’organització del Correllengua a Bell-
lloc, van vendre roses a la plaça Catalunya.

El dia 24 d’abril la vessant literària va arribar de la mà de l’Associació 
de Dones que van organitzar un recital de poesia i un concurs de cen-
tres decoratius naturals. Per finalitzar, cafè, dolços i obsequi de llibres 
per a tots els assistents.

La cloenda, pels més menuts
La cloenda de les jornades va tenir lloc el dissabte 26 d’abril amb 
activitats per als menuts: inflables, cars i balanzbikes instal·lats al 
camp de futbol, van fer les delícies dels petits de la casa i van posar 
fi a l’agenda d’aquest 
mes, al llarg del qual, 
veïns de totes les 
edats van participar en 
les activitats cultu-
rals organitzades per 
diferents associacions 
i per l’Ajuntament, 
activitats que van es-
devenir tot un èxit.@

CoNeiXeMeNt PoPUlar

Concurs de cartells
En aquest marc d’habilitats artístiques cal 
destacar també el concurs de cartells de 
Festa Major. La iniciativa, que té per objectiu 
escollir una creació plàstica per promocionar 
la festivitat local, va sorgir el passat mes de 
setembre. Amb la intenció de donar-li conti-
nuïtat, la Regidoria de Cultura n’ha convocat 
una nova edició, en aquest cas per als alum-
nes del CEIP Ramon Farrerons. 
Aquest any, la guanyadora del cartell de Festa 
Major ha estat la Mariona Arnau Garcia amb 

una obra plena de colors i bon gust que tothom ha pogut admirar en 
el programa de festes. 
També van rebre premi: Ares Bertran (3r de primària), 
Anna Bosch (4t de primària) i Marta Fa (5è de primària).

La diada de Sant Jordi
La vigília de Sant Jordi, l’escriptora Marta Alòs va mostrar la seva visió 
de “la literatura amb ulls de dona”. Aquesta lleidatana, enamorada 
“d’enfilar paraules” en una pàgina en blanc, es va convertir en una 
ponent de luxe per a la vespreda que precedeix la jornada més literària 
de Catalunya.
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LA REGIDORIA DE LA DONA I 
EL CONSELL MUNICIPAL DE DONES

La Regidoria de la Dona i el Consell Municipal de Dones de l’Ajunta-
ment amb l’objectiu de promoure la plena implicació de les dones en 
la vida diària del municipi, han organitzat, al llarg d’aquests mesos, 
variades activitats.

Taller Dones i Salut
La primera va tenir lloc el 18 de gener a la Cultural i va comptar amb 
la col·laboració de l’Institut Català de les Dones. 

Sota el títol “Dones i Salut”, es va oferir un taller que pretenia sub-
ministrar, a la població femenina, diferents eines d’autoconeixement, 
informació i participació en relació a la seva salut. A través de temes 
com el coneixement del seu cos, l’exploració de la seva sexualitat i 
sensualitat, la reflexió sobre el propi desig i la decisió lliure sobre ser 
o no ser mares, entre d’altres, el taller es va convertir en una eina 
d’autoreflexió per a totes les participants.

Cap de Setmana Solidari
Una altra activitat a destacar és el Cap de 
Setmana Solidari. Amb el lema “Mou-te 
contra les desigualtats” es van organitzar 
tot un seguit de propostes que tenien com 
a objectiu sensibilitzar els ciutadans sobre 
temàtiques com els drets humans, la solida-
ritat i la igualtat entre pobles.

Així, durant els dies 16 i 17 de febrer, la 
Cultural va acollir dues exposicions, una 
de  fotogràfica: BEKA (paraula que en etíop 
significa “prou”), del fotoperiodista Josep 
Anton Pérez i una altra de la Creu Roja sobre 
“els 8 objectius del Mil·leni”. A més, en el 
programa d’actes també hi van haver xer-

rades informatives a càrrec 
de persones vinculades amb 
el món solidari com la de 
la Rosa Maria Niubó i la de 
Sònia Àngel, presidenta i co-
ordinadora, respectivament, 
de la Creu Roja de Mollerus-
sa; la xerrada de la Fundació 
Proide, a càrrec de Francesc 
Pla, voluntari d’aquesta 
associació; i les ofertes pel 
Col·lectiu de suport a Àngel 
Olarán, amb Àngel Pujol 
(president del Col·lectiu) i 
Josep Anton Pérez (respon-
sable de comunicació), com a 
representants.
Durant el matí del diumenge va tenir lloc la recollida de material soli-
dari. El resultat va ser un èxit.
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Taller Migració-mediació
En aquesta línia de treball de la Regidoria de la Dona i del Consell 
Municipal de Dona de Bell-lloc d’Urgell, el passat dia 14 de març, es 
va celebrar el taller “Migració-mediació: les dones com a ponts de 
cultura”. L’activitat proposada consistia en analitzar i vincular concep-
tes com ara el fluxos migratoris, l’experiència de la llibertat femenina 
i les relacions entre les dones nadiues i les noves veïnes. La trobada es 
va desenvolupar en un marc de respecte i coneixement mutu, aconse-
guint aprendre de cada experiència.

I properament...
En aquest apartat cal avançar un esdeveniment rellevant que se ce-
lebrarà el proper dia 7 de juny a la localitat i del qual tindreu extensa 
informació en el proper número de la revista, és tracta del 1r Congrés 
de Polítiques d’Igualtat de gènere Dones/Homes de Catalunya, durant 
el qual tindran lloc diferents ponències i taules rodones al voltant de 
les quals es debatran temes com la discriminació de gènere, la violèn-
cia o la conciliació.

Com a novetat a nivell municipal cal mencionar que tothom qui estigui 
interessat en participar en el Congrés ja pot realitzar la seva inscripció 
a la web de l’Ajuntament.@

NoM de la SeCCio  raeSSeNiaMet NoNSeqUiSit NoNSeCeqUiP de goverN

Exposició Frederica Montseny 1905-1994
Dins dels actes de commemoració 
del dia Internacional de la Dona, 
es va fer l’exposició “Federica 
Montseny 1905-1994”, facilitada 
per l’Institut Català de les Dones. 
L’acte inaugural va tenir lloc el 
dia 3 de març a dos quarts de nou 
del vespre a la sala de la Societat 

Cultural i Recreativa de la localitat, i va comptar amb la presència de 
l’Alcalde, la Regidora de Cultura i altres autoritats locals, les membres 
del Consell Municipal de la Dona i diverses dones sindicalistes de les 
nostres contrades com la Rosa Palau d’UGT, la Imma Romero de CCOO, 
la Nati Gonzàlez de CGT i la Carme Rosell del JARC, les quals van oferir 
la seva visió sobre el paper de les dones sindicalistes, en una petita 
taula rodona.

L’exposició, que es va poder visitar al llarg de tota la setmana, consta-
va de diferents plafons amb imatges de la seva biografia i les diverses 
facetes de les activitats realitzades per Frederica Montseny com a 
ministra, feminista, escriptora i filòsofa. 
Els textos de l’exposició van ser elaborats per l’escriptora Antonina 
Rodrigo, la historiadora Mary Nash, la filòloga Montserrat Palau i la 
filòsofa Fina Birulés. Les fotografies provenien dels arxius personals 
d’Antonina Rodrigo, Maria Batet, Pepe Encina, Pilar Aymerich i l’Arxiu 
Nacional de Catalunya.

Federica Montseny volia ser, essencialment, escriptora, però la lluita 
política es va imposar i va marcar la seva existència. Des de la seva 
posició de política i sindicalista, Federica Montseny va qüestionar el 
model patriarcal, que encara avui restringeix les llibertats de les dones, 
i va dedicar la seva vida a la recerca d’una autonomia individual per a 
ella i per a totes les seves contemporànies. La seva trajectòria, avan-
çada pel seu temps, la portà a convertir-se en la primera dona ministra 
de l’Estat espanyol, fet que va significar una ruptura i un important 
pas endavant per a totes les dones. 
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FORMACIÓ ACTIVA

Al llarg de l’any, l’Ajuntament de Bell-lloc en col·laboració amb dife-
rents institucions i entitats, organitza diversos cursos per donar res-
posta a la constant demanda de formació i actualització que requereix 
la nostra societat.
En aquest sentit, durant els primers mesos d’aquest 2008, s’han dut 
a terme tres cursos d’informàtica bàsica, un per a jubilats i els altres 
dos, amb el mateix programa però celebrat en dates diferents, obert a 
persones de totes les edats. 

A més a més, seguint amb la dinàmica de dur a terme accions per 
fomentar l’ús social del català, es va realitzar un curs de 65 hores, per 
a treballadors i autònoms que ja tinguessin coneixement de la llengua 
catalana. També en el marc de la formació lingüística, va tenir lloc un 
curs d’iniciació a l’anglès, per a treballadors/es i autònoms/es, amb 
una durada de 50 hores. I durant aquests dies s’estan realitzant un 
curs d’iniciació a la informàtica, obert a tothom, i un de català bàsic, 
per a nou vinguts.

Curs de creació i gestió d’empreses
Per la seva rellevància, ja que és la primera vegada, al Pla d’Urgell, que 
des d’un municipi s’impulsa un curs d’aquestes característiques, cal 
destacar el curs de Creació i Gestió d’Empreses que va començar el 
passat 14 d’abril i que tindrà lloc fins al 26 de maig. 

Aquest curs ha estat organitzat per l’Ajuntament de Bell-lloc en col-
laboració amb la Diputació de Lleida i compta amb el suport de CP’AP 
(Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya) 
i la UdL. El seu objectiu és dotar a emprenedors i empresaris dels 
coneixements i les tècniques necessàries per desenvolupar un projecte 
empresarial amb garanties d'èxit.
Els prop de quinze alumnes que el segueixen, es mostren satisfets de 
les informacions i consells rebuts per part dels professors. Ara només 
els resta posar-les en pràctica en  el seu projecte.

Per més informació sobre els cursos de formació i sobre noves pro-
postes, podeu consultar l'apartat del web cursos de formació. També 
podeu debatre sobre aquest tema dins l'espai de participació "Bell-lloc 
Forma!" del nou web de participació ciutadana Consensus.@
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COMENCEN LES OBRES DEL POLÍGON INDUSTRIAL 

La privilegiada situació 
geogràfica de la localitat de 
Bell-lloc, sumada a la promoció 
municipal que s’impulsa des 
de l’Ajuntament, donen com a 
resultat un futur prometedor.
Les diferents línies d’actuació 
que s’han traçat per fer realitat 
aquesta projecció local a nivell 
comarcal, i fins i tot auto-

nòmic, passen per la construcció d’un polígon industrial de gairebé 
600.000 m2 i del qual, el passat mes de febrer ja es van iniciar les 
obres.
El futur polígon industrial Vinyes del Mig, situat al nord del munici-
pi, gaudirà de tots els privilegis que els industrials poden necessitar, 
i d’entre aquests cal destacar el seu accés directe a l’eix viari més 
important de les terres de ponent, l’autovia A2.

EL SERVEI D’ATENCIÓ AL CONSUMIDOR

L'Ajuntament, conjuntament amb la Unió de Consumidors de Catalunya 
i la Diputació de Lleida, amb la intenció de fomentar el desenvolupa-
ment de polítiques de defensa dels drets de la ciutadania en l'àmbit 
de consum, han iniciat un programa per promoure en la societat i en 
l'Administració actituds de consum responsable.
En aquesta línia d’actuació, el passat divendres 14 de març, coincidint 
amb el dia mundial del consumidor, entre les 10 i les 14 hores va estar 
oberta als baixos de l'Ajuntament, una oficina d'atenció al consumidor 
per atendre i tramitar qualsevol queixa sobre telefonia, compres en 
botigues, llum, etc..

De totes maneres el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb seu al car-
rer Prat de la Riba 1, Can Niubó, disposa d’una OCIC (Oficina Comarcal 
d’informació al consumidor), adscrita a aquesta entitat.
Les OCIC són organismes comarcals que informen les persones con-
sumidores sobre els seus drets i deures i tramiten les seves queixes, 
reclamacions, denúncies i sol·licituds d'arbitratge. Així mateix desen-
volupen tasques de mediació per resoldre els conflictes entre consu-
midors i agents econòmics. El seu objectiu és informar i vetllar pels 
ciutadans en els diferents temes relacionats amb el consum.@

La seva tipologia d’edificació amb parcel·les petites, mitjanes i grans, 
donarà resposta a tot tipus de demandes, tant les de les empreses 
locals com les d’empreses comarcals o supracomarcals i a més es 
convertira en una alternativa que complementarà la base econòmica 
agrícola que fins ara ha sustentat la localitat.

En un futur, el projecte finalitzarà amb una 2a fase de 150.000 m2 al 
poligon Vinyes Velles.@
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OBERTA LA PREINSCRIPCIÓ A LA NOVA 
LLAR D'INFANTS MUNICIPAL (LOS VAILETS) 

Bell-lloc d’Urgell necessitava disposar pel curs escolar 2008-2009 
d’una Llar d’Infants Municipal per tal d’impartir el primer cicle d’edu-
cació infantil, donant resposta, així, a la forta demanda social que hi 
ha d’aquest servei al municipi.

En gestió directa pel propi ens local, la Llar d’Infants Municipal serà 
un centre educatiu que comptarà amb 41 places per tenir cura dels 
infants de fins a 3 anys, amb l’objectiu essencial de contribuir a la seva 
educació en mútua col·laboració entre els pares i els professionals.

Per formalitzar la preinscripció, fins el dia 6 de juny, cal omplir un for-
mulari (que podeu trobar a les oficines de l’Ajuntament o descarregar-
lo del portal web municipal www.bell-lloc.cat) i lliurar-lo a les oficines 
del consistori degudament emplenat. 
En el proper número d’aquesta publicació us oferirem tota la informa-
ció relativa a la seva inauguració i posada en funcionament. @

S’INAUGURA EL CASAL DE SETMANA SANTA

El Casal de Setmana Santa, igual que d’altres activitats impulsades des 
de l’Ajuntament durant les festes de nadal i les vacances d’estiu, sor-
geix amb l’objectiu de facilitar als pares i mares un espai on els nens i 
nenes puguin gaudir activament d’aquest període de descans escolar.
Així, una vegada més, el pavelló poliesportiu i les escoles es van 

omplir de joves i nens per participar en les activitats programades per 
monitors especialitzats en l’educació en el lleure i que van constar de 
variats tallers, jocs, gimcanes, sortides pel poble i molt més.
Una gran festa va posar el punt i final a tota una setmana d’activitats 
engrescadores.@



AGENDA INTENSA DES DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES

Prova del dinamisme d’aquesta entitat són les variades activitats que 
organitzen durant l’any i que des de fa uns mesos, podem consultar a 
la seva pàgina web www.bllc.cat/dones.

Tot seguit us oferim un breu recull de la seva agenda.
Per començar, cal citar les activitats que es duen a terme setmanal-
ment, i que marquen el ritme de la vida 
quotidiana de les seves associades. Entre 
aquestes trobem: ioga, pilates, labors, 
pintura, manualitats, dansa del ventre, 
les caminades del divendres “camina 
i fes salut” i el curset de sardanes per 
adults (tot un èxit de participació que va 
quedar demostrat el diumenge de Festa 
Major durant la ballada de sardanes).

Però a més, les dates destacades del calendari festiu, són motiu de 
celebració. Així, per Carnestoltes, l’associació va organitzar el tradi-
cional concurs de truites i pastissos; per la Festa Major, el concurs de 
fotografia; i per Sant Jordi un recital poètic i un concurs de centres 
decoratius (per més informació sobre aquests temes consultar els seus 
apartats).

El dia de la dona treballadora, com ja és habitual, es va organitzar un 
berenar-sopar seguit de ball amb el Duo Coral. L’acte va tenir lloc a la 
sala de la Cultural on les dones es van donar cita per celebrar aquesta 
data destacada, el sentit de la qual respon a la lluita de les treballa-
dores per tal d’obtenir millores laborals i socials. Abans del sopar, es 
van presentar les noves membres de la junta, elegides en l’Assemblea 

General celebrada el dia 16 de febrer. 

Conferències i xerrades
L’Associació ha organtizat també conferències i xerrades 
sobre temes vinculats estretament amb les dones, com 
per exemple la xerrada col·loqui sobre la fibromiàlgia i la 
fàtiga crònica, durant la qual tres membres de l’Associ-
ació “Fibromiàlgia i el síndrome de fàtiga crònica de les 
terres de Lleida”, van explicar les seves vivències sobre el 

tema. També hi va haver una xerrada sobre la Llei de Dependència que 
va córrer a càrrec de la treballadora social Sònia Oriola.
A més, hi ha hagut temps pels viatges culturals, com el que es va dur 
a terme a Barcelona per veure l’obra de teatre “ Ex” amb els actors 
catalans Àngels Gonyalons i Abel Folk com a protagonistes. 
Des d’aquestes pàgines us felicitem i us animem a continuar tan actives.@

deS de leS aSSoCiaCioNS

· 23 ·



· 24 ·

deS de leS aSSoCiaCioNS

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

L’AMPA DEL CEIP RAMON FARRERONS

El col·lectiu de mares i pares del CEIP Ramon Farrerons, associats i re-
presentats des de l’AMPA, tenen com a objectiu participar activament 
en l’educació dels seus fills mitjançant activitats diverses i accions de 
suport vers l’alumnat i el professorat. 

En aquest sentit són moltes les propostes que neixen i es duen a terme 
des de l’AMPA i que abarquen des de la gestió d’activitats extraes-
colars i del menjador fins a dotacions d’elements relacionats amb 
l’educació en el centre, passant per reunions informatives, millores en 
les instal·lacions... totes elles amb un alt grau d’implicació directa.

Aquest curs 07/08, a més de participar en les festes populars locals 
amb la carrossa de carnestoltes, la xocolatada del Correllengua, la 
cursa de Festa Major o l’espectacle artístic de les jornades culturals, 
ha dotat a l’escola amb catorze ordinadors Pentium i material didàc-
tic divers, i s’ha gestionat la instal·lació d’una malla per proporcionar 
ombra a una part del patí, i així protegir els alumnes del sol.

Tota aquesta informació i molta més es pot consultar a la seva pàgina 
web www.bllc.cat/ampa.@

LO LOKAL CELEBRA EL SEU TERCER ANIVERSARI

El passat dissabte 16 de febrer 
el jovent va celebrar que 
des de fa tres anys disposen 
d’un local on reunir-se i 
gaudir de les seves estones de lleure.

Com no podia ser d’una altra manera, 
el bon ambient i la música no hi van 
faltar;  aquesta última va arribar de la 
mà dels DJ’s:
Pisuke, 
Albert Torné i 
Marc Cuenca.@
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el teU raCó

JOVES COMPROMESOS

Som lo que sembrem és una iniciativa legislativa popular (ILP), una 
eina de participació regulada per la Llei 1/2006 de la Comunitat Autò-
noma de Catalunya, que permet que un grup de persones puguin pro-
posar una llei i aquesta pugui ser discutida al Parlament. Per tal fi, cal 
un suport de 50.000 signatures recollides en un període de 120 dies. 
La proposició de Llei d’aquesta ILP té quatre línies bàsiques: declarar 
Catalunya lliure de conreus transgènics, prohibir el cultiu de productes 
modificats genèticament, l’etiquetatge clar dels productes i la investi-
gació dels efectes dels transgènics en la salut, ecosistemes, biodiversi-
tat i àmbit socioeconòmic. Per més informació podeu consultar el seu 
web www.somloquesembrem.org.

El passat dia 9 de març, aprofitant el moviment de gent que comporten unes eleccions generals, 
un grup de jove de Bell-lloc va decidir donar-se cita al parc infantil municipal per procedir a informar i 

recollir signatures per dues causes de compromís social: Som lo que sembrem i la Plataforma pel Dret de Decidir.

La plataforma pel Dret de Decidir és una agrupació de diverses entitats 
i membres de la societat civil d’arreu dels Països Catalans, que neix al 
final del 2005 amb l’objectiu principal de fer una gran manifestació 
sota el lema “Som una nació i tenim el dret de decidir” per reclamar 
que, com a nació, el poble català ha de poder decidir el seu futur lliu-
rement i que per tant s’ha de respectar l’Estatut d’Autonomia aprovat 
pel Parlament de Catalunya el 30 de setembre del 2005. A partir d’aquí 
s’han convocat diferents manifestacions de denúncia social com per 
exemple la propiciada pel caos ferroviari de Barcelona.

La pluja i el mal temps van enfosquir la jornada, però durant les dues 
hores que els joves van estar en el parc públic, van aconseguir recollir 
un centenar de signatures per cadascuna de les causes. @

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. 



ara toCa... aroMeS feStiUS
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Ara toca...
Aromes festius, amb el Jaume Arnau

Enfilem el carrer Teuleria i truquem al timbre del 
número 26; molt amablement, el Jaume ens obra 
les portes de casa seva i ens deixa entrar en els 
seus records. 

El Jaumet és un dels bell-lloquins més polifacètics 
que coneixem. Al llarg de la seva vida ha fet de 
pagès durant més de 25 anys, ofici que compa-
ginava amb la seva gran afecció des de petit, 
des dels 15 anys: la música. Una afecció que el 
va portar a recórrer pobles de tota Catalunya, i 
també de Navarra i Aragó, com a cantant i bateria 
de l’orquestra Romaní, en uns temps en els que 
encara no hi havia micròfons i cantaven amb un 
embut! La seva música també sonava a Bell-lloc, 
concretament al Bar Modern, on s’aplegaven joves 
i grans per ballar al ritme que marcava.

El Jaumet a més va treballar a la farinera, i 
després a la Daicar; durant catorze anys es va encarregar del mante-
niment del poble formant part de la brigada municipal... però de ben 

segur tots el recordem per les seves patates de 
xurrero i els seus deliciosos pollastres a l’ast.

La vitalitat que el caracteritza el va portar fins 
a Barcelona, on hi vivia el germà de la seva Car-
meta, i amb quinze dies, durant unes vacances, 
va aprendre l’ofici que l’ha fet popular.  El 1976 
van obrir la xurreria a Bell-lloc i durant més de 
vint anys, el Jaumet i la Carmeta es van encar-
regar d’omplir d’aromes festius totes les llars del 
poble. I és que els seus pollastres feien dia de 
festa! 

Ben aviat el nostre protagonista es va convertir 
en mestre artesà i oferia una carta d’elaboració 
pròpia en la qual hi figuraven xurros, xuxos, 
pestinyos i altres dolços, però els grans protago-
nistes eren els pollastres que de bon matí, a les 
cinc, ja es començaven a coure i eren amanits 

amb una barreja d’espècies que ell mateix va crear; un cop cuits els 
guardava en bidons condicionats per mantenir l’àpat calent, i cap 
al migdia, petits i grans feien carrereta pel carrer Teuleria per poder 
degustar aqueslls pollastres a l’ast.

El secret del seu èxit: treballar amb els millors productes, de manera 
artesanal i oferir-los als clients amb una bona dosi de simpatia, bon 
humor i saber fer.

A tots dos, moltes felicitats per aquest intens camí que heu recorregut 
junts.@
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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.

Ramon Cadens
rcadens@bell-lloc.cat
Agricultura, Ramaderia i Sanitat.
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