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Les pluges d’aquest hivern han propiciat un esclat de colors als 
camps i sobre les catifes verdes llueixen amb força les roselles ver-
melles; el groc i el lila també hi són presents, aquí i allà, configu-
rant un paisatge de conte que ens convida a somiar i a pensar que 
tot torna a ser possible. La grisor hivernal ha quedat enrere i ara és 
temps d’optimisme i il·lusió.

Amb aquesta energia primaveral us presentem una nova edició de 
la revista Del Poble, en la qual podreu descobrir actes i celebraci-
ons variades que tenen les bell-lloquines i els bell-lloquins com a 
protagonistes. Esperem que us divertiu recordant el Carnestoltes o 
la Festa Major, que gaudiu amb les diferents notícies de l’apartat 
cultural, sobretot amb una d’especial i rellevant, la distinció de 
doctor honoris causa que ha rebut, per part de la Universitat de 
Lleida, el lingüista local Joan Solà.

També us podreu posar al dia de les activitats que les entitats han 
dut a terme aquests mesos, gràcies a la força de voluntat i l’orga-
nització que les caracteritza. I a més, us posarem al corrent de les 
diferents novetats tecnològiques del municipi.

Tot plegat pretén ser un recull de fets agradables que té com a 
objectiu fer-vos passar una bona estona. 

Que gaudiu de la lectura, de les imatges, dels records i que passeu 

un estiu inoblidable!

Equip de redacció

D.L.: L-473-2007
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LA FESTA MAJOR DE MAIG

Els bell-lloquins festegem la primavera amb la Festa Major petita, però 
intensa.

Música, esports, activitats per a la quitxalla, cassoles i bon humor, 
configuren un programa que enguany ha durat tres dies, gràcies a les 
benevolences del calendari, que de vegades ens regala interessants 
ponts per gaudir intensament de les celebracions festives.

Així, com que l’1 de maig es va escaure en divendres, vam aprofitar per 
sumar un dia a la Festa Major, sense oblidar el caire reivindicatiu de la 
jornada, el dia internacional dels treballadors.

Inflables pe als menuts, una missa, un partit d’hoquei entre els vete-
rans del CP Bell-lloc i l’HJ Juneda i l’escala en Hi-Fi del jovent van ser 
les activitats de vigília de festa i van donar pas a un cap de setmana 
amb actes per a tots els gustos.

L’esport va ser el protagonista del dissabte al matí, amb l’onzena tirada 
de bitlles intermunicipal i la cursa popular per categories; a la tarda 
es va reservar el partit de quarts de final de bàsquet de la categoria 
Sènior Territorial Masculí entre el Restaurant Bòria Bell-lloc i el BAC 
Agramunt.

Com ja és tradició, al migdia va tenir lloc un dels actes més destacats 
del programa, el 6è Tast de Cassoles. Cal citar que ja des del matí es 
va poder copsar l’ambient festiu a la zona de la carpa, de la mà dels 
cuiners de l’àpat. Més de dos-centes cinquanta persones van poder 
degustar aquest plat típic de la terra i gaudir d’una sobretaula ben ani-
mada amb l’actuació del grup Benjing Acrobats.

L’orquestra Cadillac va ser l’encarregada de posar música a la jornada 
del dissabte, amb concert i ball de tarda i nit.

El jovent va prendre el relleu de la festa a les deu de la nit, després 
d’un emocionant Madrid – Barça, que, per alguns, va acabar d’arro-
donir la festivitat i va injectar una alta dosi d’eufòria als afeccionats 
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blaugrana, que van gaudir com mai del correfoc amb el grup de diables 
Keresus de Santa Coloma, del qual forma part el bell-lloquí Enric Taixà. 

La Nit del Jovent va continuar a la carpa fins a la matinada amb Dijous 
Paella, seguit de DJ Tasies i One Way.

La jornada del diumenge va començar amb la II Trobada de tractors i 
eines antigues, que els diferents vilatans van preparar per a l’ocasió i 
van desfilar pels carrers del poble.

Al llarg del matí es van realitzar també una ballada de sardanes a 
la plaça de Catalunya i el lliurament dels premis del 9è Concurs de 

fotografia organitzat per l’associació de dones, la guanyadora del qual 
va ser Agnès Ribolleda. Les diferents creacions presentades al concurs 
van ser exposades durant els dos dies de festa en una de les sales de 
l’edifici de la Costereta. També durant la Festa Major es van poder 
veure, a la biblioteca municipal, els dibuixos de l’activitat L’hora del 
conte i les darreres novetats en llibres infantils, juvenils i adults.

Després de dinar va tenir lloc un emocionant partit de futbol de 3a 
regional que va enfrontar el CF Bell-lloc i el CF Arbeca.

La música també hi va ser present el diumenge, de la mà de l’orquestra 
Blanes, que va cloure la Festa Major amb una sessió llarga de ball. @
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LA DIADA DE SANT JORDI

L’ambient festiu es podia respirar al municipi el dia de Sant Jordi, una 
data assenyalada en el nostre calendari. Durant el matí, la gent va 
passejar i comprar roses i llibres a les diferents paradetes muntades 
per l’AMPA de la Llar d’Infants Los Vailets i pel jovent del Correllengua, 
entre d’altres. 

Les roses i els llibres van ser protagonistes d’una jornada que va 
culminar el seu esperit festiu amb l’actuació de la Coral Noves Veus 
de Bell-lloc a la Sala de la Cultural, on va tenir lloc també un recital 
poètic que va aportar el punt literari que correspon al Dia Internacio-
nal del Llibre. @

Plaça de l’Esport, 1 
25230 Mollerussa (Lleida) 
tel. 973 60 11 00
www.prefabricatspujol.com
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LA FESTA DE LA DISBAUXA: EL CARNESTOLTES

El Carnestoltes és la festa per excel·lència del mes de febrer, una ce-
lebració on tot s’hi val, on la imaginació, els colors, la música i el bon 
humor ens fan oblidar per unes hores les boires i els dies grisos per 
submergir-nos en la festa de la disbauxa.

La localitat de Bell-lloc es va impregnar d’aquest ambient carnavalesc 
el dia 28 de febrer i va organitzar per a l’ocasió un programa d’actes 
variats en el qual van participar des dels més menuts fins al més grans.
Per començar la celebració va tenir lloc una desfilada pels carrers del 
poble. Petits i grans, mares i pares empenyent cotxets, joves i 
padrins, a peu i en carretes amb motius com Holywood, el Circ, Pirates 
o AMPAleta, van ballar i cantar al ritme de la xaranga “Para papa para 
paxim” per arribar fins al parc infantil, on tenia lloc la sortida d’una 
cursa de llits per als més atrevits i en la qual van participar una desena 
de colles amb els artefactes més originals i estrambòtics.

Per tal de recuperar forces, l’AMPA va organitzar una xocolatada 
popular i els assistents van poder degustar també les truites i pastissos 
presentats al concurs organtizat per l’Associació de Dones Flor de Lis.

A la nit, a la Sala de la Cultural, va tenir lloc el sopar de Carnestoltes i 
el tradicional concurs i ball de disfresses amenitzat pel Trio Iris. @
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NOUS RECURSOS EN XARXA 
A LA BIBLIOTECA

Des del passat mes d’abril la Biblioteca Sant Miquel de Bell-lloc 
oferta un ampli ventall de serveis que cal sumar als ja 
existents fins al moment, i millorar així 
els recursos de què poden disposar els 
seus usuaris.

Entre els nous serveis cal destacar els 
recursos d’informació electrònica, als quals 
podreu accedir gratuïtament des de qualse-
vol PC de la biblioteca, gràcies a la subscrip-
ció que ha realitzat la Subdirecció General de 
Biblioteques. 

Per tenir accés a les diferents informacions, cal 
entrar al portal de Biblioteques Públiques de Ca-
talunya i des d’aquest podreu consultar el Quiosc.
cat, el CER (Compendio Educativa en Red), la ver-
sió electrònica de l’Enciclopèdia Catalana i també 
de l’Enciclopèdia Britànica. Aquesta darrera permet 
realitzar cerques a altres fonts, com el Diccionari i 
Tesaurus Merriam-Webster’s, el World Data Anaylist i 
el Timelines, entre altres. 

A més, els nous recursos electrònics permeten entrar a bases de dades 
documentals, com Iconoce, on es recuperen les edicions digitals dels 
principals diaris estatals i estrangers des del 2001, bases de dades 
específiques per als pares (Oceano Padres), per als estudiants i profes-
sionals de l’economia (Oceano Administración de Empresas) i bases de 
dades relacionades amb temes de salut (Ocenet Salus).

Un altre dels nous serveis que ofereix la biblioteca és el préstec inter-
bibliotecari, que permet als usuaris demanar en préstec qualsevol 

document que es trobi disponible al Catàleg del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya, a la 
Biblioteca de Catalunya, a la Biblioteca Pública de 
Lleida o a la Biblioteca Pública de Girona.

Per gaudir d’aquesta àmplia oferta la biblioteca 
està oberta, des del mes de maig, en un nou 
horari: 
de dilluns a divendres, de les 17.30 h a les 
20.30 h.

Cal citar que properament hi haurà un 
carnet unificat de les biblioteques públi-
ques de Catalunya, que s’anirà substitu-
int a mesura que els lectors utilitzin els 
diferents serveis de la biblioteca, uns 
serveis que de ben segur contribuiran 
a millorar l’accés dels bell-lloquins a 
la informació, la formació, l’oci i la 

cultura. @
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JOAN SOLÀ, NOU DOCTOR HONORIS CAUSA DE
LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

El passat dia 7 de maig, la Universitat de Lleida va investir doctor 
honoris causa el lingüista bell-lloquí Joan Solà i 
Cortassa.
Doctor honoris causa és la màxima distinció 
que la Universitat concedeix a una persona en 
reconeixement de la seva trajectòria científica, 
universitària i, en general, d'uns valors que de 
forma manifesta s'identifiquen amb la pròpia 
institució; persones de gran rellevància que per 
la seva especial vinculació a la universitat, per la 
seva aportació al progrés, la ciència i la cultura o, 
simplement, per la seva integritat personal ocu-
pen llocs preferents en la vida de cada universitat.
La Universitat de Lleida ha investit fins avui 
vint-i-quatre doctors honoris causa; el darrer ha 
estat aquest bell-lloquí il·lustre, catedràtic de la 
Universitat de Barcelona, Joan Solà.

La cerimònia solemne, que va tenir lloc a la Sala 
d'Actes de l'edifici del Rectorat, va ser presidida 
pel rector de la Universitat de Lleida, Joan Viñas, 
el president del Consell Social, Ramon Roca, i la secretària general, 
Ana Romero. A l’acte hi van assistir també professors de la UB i molts 
veïns de Bell-lloc que van voler acompanyar Solà en un reconeixement 
que va qualificar d'inesperat i que rep "amb emoció i satisfacció", 
segons informació extreta dels Serveis de Comunicació i Premsa de la 
UdL. 

Joan Solà, que va ser apadrinat pel catedràtic de Filologia Catalana de 
la UdL Joan Julià Muné, va pronunciar un discurs titulat “De la poesia 
a la gramàtica generativa. Els homenots que més m'han influït”, durant 
el qual va esmentar els diferents escriptors i lingüistes que més han 
marcat la seva carrera.

Aquest bell-lloquí, a qui l'Ajuntament dedica anualment el Concurs 
de Narrativa Breu, està considerat com el més influent gramatòleg, 

sintactista, gramàtic i historiador de la lingüística 
catalana en actiu als Països Catalans. 

Un dels seus projectes més importants és la 
col·laboració amb la nova gramàtica de l'Institut 
d'Estudis Catalans, que substituirà la de Pompeu 
Fabra, que data de 1918 i encara és vigent.

Al marge de la seva activitat acadèmica, Joan 
Solà compta amb una quarantena de llibres 
publicats i és col·laborador habitual de diferents 
mitjans de comunicació. El 2003 va rebre la Me-
dalla Narcís Monturiol de la Generalitat al mèrit 
científic i tecnològic. Dos anys després, el Govern 
català li va concedir la Creu de Sant Jordi.

Des d’aquestes pàgines volem felicitar-lo per la 
seva distingida trajectòria.@
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CAL JORDI CELEBRA ELS SEUS 50 ANYS
Aquest any la botiga de roba més emblemàtica de la localitat, Cal 
Jordi, celebra els seus 50 anys. 
La història d’aquest establiment està lligada a la vida del seu fundador, 
Jordi Carné (entrevistat a la revista número 4), i també a la de la seva 
senyora, Rosita.

NEUS ORTIZ, A LA TELEVISIÓ
La pianista bell-lloquina Neus Ortiz va participar, el passat mes de 
febrer, en el programa de televisió ‘Los mejores años de nuestra vida’, 
que repassa els fets més destacats de diferents dècades. 
La bell-lloquina va oferir el seu testimoni en ser escollida, quan era 
joveneta, “Reina por un día”, un esdeveniment que en aquells temps es 
va viure, a la localitat, com un acte extraordinari, ja que ben poques 
cases disposaven d’aparell per veure la televisió.

Cal recordar que la Neus Ortiz és la compositora de “La sardana de 
Bell-lloc”, que des de fa més de dos anys sona cada dia per la veu 
pública de la localitat.@

DEMANAR VISITA AL METGE, PER INTERNET
Amb l’objectiu de facilitar i millorar l’accés als 
serveis d’atenció primària de l’Institut Català 
de la Salut (ICS), des del passat mes de març 
els bell-lloquins ja poden demanar dia i hora 
de visita al metge a través d’Internet, durant 
les 24 hores dels 365 dies de l’any.

Per poder gaudir d’aquest servei només cal 
connectar-se a la xarxa i entrar a l’adreça 
www.gencat.net/ics, triar l’opció de progra-
mació de visites i introduir el codi d’identificació personal (CIP) de la 
targeta sanitària individual. A partir d’aquí, l’usuari rep una proposta 

immediata de visita que pot acceptar o modificar 
segons les seves necessitats.

Per fer encara més accessible el servei, 
l’Ajuntament de Bell-lloc ha introduït un enllaç di-
recte a la portada del seu web; estalvia així alguns 
passos de navegació a l’usuari.

Actualment, el nombre de visites diàries sol-
licitades a través d’Internet es limita a 5, tot i que 

no es desestima la possibilitat d’ampliar aquesta xifra en funció de la 
demanda.@

Actualment, la seva filla Laura ha pres el relleu dels pares i està al 
càrrec del negoci.
Precisament ella va oferir el seu testimoni, com a empresària, a la 3a 
Trobada de Dones Rurals del Pla d’Urgell, celebrada el passat mes de 
novembre a Bell-lloc.@
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DEBUT DEL NOU GRUP LOCAL DE TEATRE 
SOM ELS QUE SOM

Des de l’Associació de Dones Flor de Lis de Bell-lloc d’Urgell s’ha 
impulsat un nou grup cultural, el grup de teatre Som els que som, que 
aquest passat dissabte dia 30 de maig va estrenar la seva primera 
obra, El trampós entrampat, de Nick Hasky, amb èxit de públic i una 
acurada posada en escena que va fer passar una estona d’allò més 
divertida a tots els assistents. Els artistes locals van ser dirigits pels 
també bell-lloquins Francesc Nadal i Mercè Batlle, mentre que la Ma-
riflor Enric i la Mercè Folguera s’han encarregat de l’atrezzo.@

L’ASSOCIACIÓ DE DONES, SEMPRE ACTIVA

L’Associació de Dones ha realitzat nombroses activitats durant aquests 
mesos d’hivern i primavera; ha ampliant així l’oferta d’oci i cultura 
que ja ofereix el programa de cursos que estan funcionant des del mes 
d’octubre, i ha augmentat el programa amb un nou curs de sardanes 
que té lloc els dimarts al vespre.

Santa Àgueda
Entre aquestes activitats i celebracions que hem citat podem destacar 
la Festa de Santa Àgueda, el mes de febrer, durant la qual hi va haver 
una sessió de ball amb la recuperació de tradicions tan nostrades com 
el ball del ram o el del fanalet.

Dia de la Dona Treballadora
El 7 de març es va celebrar el Dia de la Dona Treballadora amb un 
sopar a la Sala de la Cultural seguit de ball amb el Duo Coral.

Concurs de fotografies
També durant el mes de març, l’Associació de Dones va organitzar un 
viatge per anar a veure una de les representacions teatrals més emble-
màtiques de les terres lleidatanes, La Passió de Cervera. Per arrodonir 
la jornada, es va dur a terme una visita pels diferents espais i racons 
de la capital de la Segarra, tots ells carregats d’història.
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Més activitats

El programa d’activitats del mes de maig ha estat d’allò més intens. 
Cal destacar el tradicional concurs de fotografia que cada any s’or-
ganitza per Festa Major. Les bases del concurs es publiquen a finals 
de febrer i durant aproximadament un parell de mesos els fotògraf 
amateurs de la localitat realitzen les seves creacions, que posterior-
ment tots podem veure a l’exposició de 
Festa Major.

És precisament durant aquesta celebració 
local que s’emet el veredicte del jurat. En 
aquesta ocasió, la guanyadora del 9è Con-
curs de Fotografia ha estat Agnès Ribolleda 
Angrill.

A més a més, el dia 7 maig a la Cultural es 
va realitzar un taller demostració d’amani-
des i macedònies, una activitat d’allò més 
creativa i acolorida que va utilitzar els pro-
ductes naturals com a material per fer volar 

la imaginació. Aquest mateix dia va 
tenir lloc el Concurs de centres florals 
decoratius, que una vegada més ha 
posat de manifest la imaginació de les 
sòcies d’aquesta entitat.

Completen el mes de maig l’inici 
del curs d’informàtica i del taller de 
memòria.

Les diferents i variades 
propostes que mes rere 
mes ens arriben des 
d’aquesta entitat posen 
de manifest el seu ca-
ràcter actiu.@
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NOVA UBICACIÓ DELS LOCALS DE LES ENTITATS

Amb motiu de l’inici de les obres del nou centre polivalent de Bell-lloc 
d’Urgell (veieu informació a la pàgina 12 de la revista número 5), 
hi ha hagut un canvi d’ubicació dels locals de les diferents entitats que 

ESQUIADA DEL JOVENT DE LO LOCAL

Aquest any, els amants de 
l’esport blanc han tingut una 
temporada immillorable; les 
constants nevades han propi-
ciat que el període per practi-
car l’esquí s’allargués fins ben 
entrada la primavera.

tenien seu a les escoles, que s’han passat a establir, fins que disposin 
d’un espai definitiu al nou edifici, als antics pisos dels mestres, situats 
al carrer Via Ferrea.@

Aprofitant les òptimes carac-
terístiques d’aquest l’hivern, 
el jovent de Lo Local, en 
col·laboració amb la Regidoria 
de Joventut de Bell-lloc, va 
organitzar una sortida de dos 
dies, el 21 i 22 de febrer, per 
practicar l’esquí.

La sortida va ser un èxit; per això els assistents tenen la intenció de 
repetir-ho l’any vinent.@
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CURSA ATLÈTICA CONTRA LES DESIGUALTATS

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de 
Bell-lloc d’Urgell ha organitzat per al proper dia 
28 de juny, a les 10.00 hores, 
la 1a Cursa Atlètica contra les Desigualtats.

Es tracta d’una cursa de 10.280 metres, que 
tindrà lloc per diferents camins del terme munici-
pal, amb sortida i arribada a la Pineda i oberta a 
tothom qui ho desitgi.

Des d’aquestes pàgines us animem a participar-hi. 

SANDRO ROSSELL VISITA LA LOCALITAT

Per anar escalfant motors, la vigília 
de la Festa de l’Esport, és a dir, el 
divendres dia 20 de març, la Regi-
doria d’Esports va organitzar una 
trobada sopar, a la qual només van 
poder assistir diferents membres de 
cadascuna de les entitats esportives 
del municipi.

La trobada va comptar amb un convi-
dat d’honor, Sandro Rossell, vice-
president del FC Barcelona durant el 
període 2003-2005.

Al llarg del sopar, el senyor Sandro Rossell, llicenciat en Ciències 
Empresarials i MBA (Master in Bussiness Administration) per ESADE, 

Per fer-ho us podeu inscriure des de la pàgina web de 
l’Ajuntament i fer el pagament mitjançant targeta de 
crèdit.

Cal formalitzar la inscripció abans del dia 25 de juny a 
les 15.00 h.

Aprofitem l’avinentesa per comunicar que mentre duri 
la prova es tancaran al trànsit els diferents camins 
del circuit i els seus accessos.@

va parlar distesament de màrque-
ting esportiu i, gràcies a la seva 
experiència com a directiu del FC 
Barcelona, va aportar el seu testi-
moni sobre les diferents seccions 
d’aquest club. 

Rossell es va mostrar accessible a 
les diferents preguntes 
dels convidats, i la tro-
bada va esdevenir d’allò 
més enriquidora per a 
tots plegats.@
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L’ESPORT, DE FESTA!

Un any més, i amb aquest ja en 
són tres, les entitats esportives 
locals, en col·laboració amb la 
Regidoria d’Esports de l’Ajunta-
ment de Bell-lloc, van organitzar 
la III Festa de l’Esport, que de 
nou va esdevenir tot un èxit de 
participació.

El programa d’actes, que es va dur a terme durant el cap de setmana 
del 21 i 22 de març, es va convertir en una mostra de les diferents 
pràctiques esportives que es realitzen a la localitat. S’hi van bolcar la 
majoria de clubs, entitats i societats de Bell-lloc: Club Alpí, Club de 
Bàsquet, Club de Bitlles, Club Esportiu, Club de Frontennis, Club de 
Futbol, Club Patí, Societat de Caçadors Sant Miquel i Amics Futbol 
Sala.

La Festa va començar, com ja és tradicional, amb una caminada po-
pular pel terme municipal. Mentre els caminadors realitzaven la ruta, 
altres vilatans van poder practicar el tir amb carabina o gaudir del 
partit d’exhibició de bàsquet femení entre els equips Cal Bòria Bell-lloc 
i la selecció d’exjugadores locals. 

Tot seguit, uns i altres es van reunir a les deu del matí per participar en 
l’esmorzar popular i continuar amb l’intens programa, al llarg del qual 
es van poder jugar diferents partits populars de frontennis, patinar 
durant la jornada de portes obertes de patinatge i veure partits d’exhi-
bició de bàsquet i hoquei, així com exhibició de patinatge.

No hi van faltar els partits que els diferents clubs de Bell-lloc, com el 
d’hoquei, el de bàsquet i el de bitlles, disputen en competició federada.
Per continuar la festa també de nit, es va organitzar un sopar popular 
durant el qual els participants van poder intercanviar opinions sobre 
la jornada i carregar piles per a la següent, configurant així un cap de 
setmana en què l’esport va esdevenir el protagonista.@
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JORNADES CULTURALS, UN MES DEDICAT A LA CULTURA

Durant el mes d’abril els bell-lloquins van poder gaudir un any més de 
les jornades culturals, amb motiu de les quals es van organitzar varia-
des activitats.

El programa es va 
inaugurar el dia 28 de 
març amb la jornada 
“TIC i món empresa-
rial”, durant la qual 
es van explicar els 

diferents avantatges que les TIC poden 
aportar a les empreses locals i es va aprofitar l’ocasió per presentar 

en societat la Guia Empresarial i Comercial de Bell-lloc. La jornada va 
donar pas a tot un mes de visites, xerrades, presentacions, concursos 
i tallers. Una de les activitats més multitudinàries va ser la Desfilada 
Solidària, que va tenir lloc el dia 4 d’abril 

a la Cultural, que, sota el títol 
L’evolució del vestir, va oferir 
un viatge en el temps a través 
de diferents peces de roba que 
els mateixos veïns van 
cedir per poder realitzar 
aquest acte de solida-
ritat amb l’ONG Àngel 
Olaràn. El dissenyador 
local Estanislao també 

va col·laborar amb la causa amb la presentació d’algunes 
de les peces del seu darrer treball. 

Una altra de les activitats destacades i ja tradicional va ser el lliura-
ment de premis del V Concurs de Narrativa Joan Solà, que va tenir lloc 
el dia 25 d’abril, a la Sala de la Cultural ,i va comptar amb l’assistència 
del lingüista local recent distingit doctor honoris causa per la Univer-
sitat de Lleida.

El guanyador de la present edició del 
concurs ha estat  David Creus Grifol, amb 
l’obra Al melic del poble. Genoveva Ribo-
lleda i Núria Sans han estat les finalistes 
d’aquesta mateixa categoria. 

El programa de les jornades culturals 
comptava també amb actes com la presentació del llibre Maria Rúbies 
o el Repte Constant, de Josep Varela i Serra, per part de Lluïsa Pla; 
un taller d’experiències artístiques amb els artistes locals Anna Bòria, 
Sílvia Roure i Ramon Bernaus; la pintada d’un mural de paret a la 
Llar d’Infants Los Vailets; una xerrada del Sr. Joan Bellmunt sobre 
“Les nostres tradicions”; l’actuació de la coral Noves Veus i un recital 
poètic per al dia de Sant Jordi, i diferents sortides, una a les Bodegues 
de Raimat i una altra a l’Auditori per gaudir de l’actuació del Cor de 
Cambra de l’Auditori Enric Granados.

La plantada d’arbres dels alumnes del CEIP Ramon Farrerons es va 
ajornar fins a aquest mes de maig per motius metereològics.
Finalment, tot i alguns canvis en el programa, s’han pogut dur a terme 

totes les activitats i tot el veïnat 
ha pogut participar de les dife-
rents propostes, activament.@
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CASAL DE SETMANA SANTA

Com ja és habitual, els menuts de la nostra localitat tenen la possibili-
tat de gaudir activament de les vacances escolars gràcies als diferents 
casals que l’Ajuntament organitza durant l’estiu, les festes nadalen-
ques i, com a novetat de l’any passat, la Setmana Santa.

DIA DE LA DONA TREBALLADORA

La instauració del 8 de març com el Dia de la 
Dona Treballadora és fruit d’un procés històric 
protagonitzat per nombroses dones de diferents 
països i continents amb un objectiu comú, rei-
vindicar el dret a la igualtat de condicions en els 
diferents àmbits de la vida pública, laboral i pri-
vada; un procés endegat a principis del segle XX i 
que encara avui és present en la nostra societat. És per aquest motiu, 
i també per recordar la lluita de les nostres avantpassades per oferir-
nos un futur més digne i prometedor que el que van haver de viure 
elles, que cada 8 de març s’organitzen arreu del món actes variats per 
retre un petit homenatge a totes les dones.

A la nostra localitat, la Regidoria de la Dona 
de l’Ajuntament i el Consell Municipal de la 
Dona van organitzar una conferència debat 
que, sota el títol “Reptes actuals i de futur de 
les dones i la societat”, va abordar diferents 
temes d’actualitat referents a aquest àmbit. 
La xerrada va ser a càrrec de l’Il·lma. Sra. 

Pilar Pifarré i Matas, diputada al Parlament de Catalunya per CiU, por-
taveu de Comissió de la Sindicatura de Greuges i secretària de l'àmbit 
d'igualtat i drets civils. 
Durant la jornada també es va poder gaudir de l’exposició Federica 
Montseny, de l’Institut Català de les Dones.@

Activitats esportives, manualitats de tot tipus i per a tots els gustos, 
passejades pel terme i una excursió amb dinar a la pineda municipal 
van fer les delícies dels assistents a aquesta iniciativa, que cada cop 
compta amb més participants.@



· 18 ·

eQUiP de GoVerN

EL MIRADOR DE LA PINEDA

Des de fa uns dies, els bell-lloquins podem gaudir d’un nou mirador 
situat a prop de la pineda municipal, des del qual hi ha una genuïna 
vista panoràmica de la localitat.

Aquest projecte, inaugurat el passat dia 13 de maig, forma part del 
primer conveni de col·laboració entre l'Obra Social de "la Caixa" i la 
Diputació de Lleida, mitjançant el qual es consoliden espais paisat-
gístics amb risc de desaparició a la zona del Pla d'Urgell i es desen-
volupen tasques de conservació i potenciació de l'aspecte natural del 
paisatge vegetal.@

HOMENATGE A LEANDRA, PEL SEU CENTENARI

Les persones grans són pous de ciència, 
saviesa i experiència; per això en totes 
les societats de tots els temps han estat 
respectades i escoltades, ja que és molta 
la informació que ens poden transmetre 
a través de les seves vivències.

Aquestes qualitats, que per l’edat pos-
seeixen les persones grans, fan que avui 
en dia es continuï homenatjant la gran, i 
aquest és el cas que ens ocupa. El passat 
dia 10 de març la localitat de Bell-lloc, 
representada per diferents membres del 
seu consistori, va retre homenatge a 
Leandra Borrell Sabaté. Així, les autoritats locals van visitar la llar de 
Leandra per lliurar-li una placa commemorativa en reconeixement de 
la seva trajectòria vital de 100 anys.

L’acte d’homenatge va ser presidit pel 
senyor Carles Vega, director de Serveis 
d’Acció Social i Ciutadania, i encarregat 
d’atorgar, a Leandra, la medalla de la 
Generalitat que commemora el cente-
nari d’aquesta padrina.
Les mostres d’afecte i felicitacions 
per aquesta data tan assenyalada van 
arribar també per part de la junta de la 
Llar de Jubilats, en representació de tots 
els membres de l’associació, així com 
per part de familiars, amics i veïns, els 
quals la van obsequiar amb un ram de 
cent roses.

Des de la revista també volem desitjar-li: 
moltes felicitats i per molts anys!@
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CURSOS FORMATIUS

Des de l’Àrea de Promoció i De-
senvolupament Local s’ofereixen 
al llarg de l’any diferents cursos 
de formació. En el període que ens 
ocupa se n’han dut a terme quatre 
de diferents.
Relacionats amb el sector ramader, la Unió de Pagesos en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Bell-lloc, ha realitzat un parell de cursos, el pri-
mer sobre “Benestar animal en explotacions porcines”, que ha permès 
als ramaders l’obtenció de l’acreditació que marca la normativa vigent; 
i un altre curs sobre “l’ús eficient de l’energia en ramaderia”, adreçat 
a treballadors del sector agrari i amb l’objectiu d’oferir una formació 
general i específica sobre agricultura i medi ambient.

Relacionat amb el sector de l’hoteleria, 
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i el Con-
sorci per a la Formació Contínua de Catalu-
nya van organitzar, amb la col·laboració del 
Pub La Tonketa, un curs de “Cocteleria per 
a treballadors i treballadores del sector”. 

Finalment, i després de l’èxit obtingut en els dos cursos anteriors 
d’informàtica bàsica, l’Ajuntament va decidir organitzar-ne un tercer, 
el qual va comptar també amb una elevada assistència.

Perquè la formació és una eina de futur i indispensable per sortir en-
davant i evolucionar, l’Ajuntament ofereix a tots els veïns la possibilitat 
de continuar creixent professionalment.@

FESTA DE LA MATANÇA DEL PORC
Prop de tres-centes persones es van anar donant cita al llarg del dia 
14 de febrer, a la Sala de la Cultural, per participar en aquesta activi-
tat festiva que des de fa quatre anys rememora una de les tradicions 
més arrelades, antigament, a les terres de pagès: la festa de la matan-
ça del porc.

Els més matiners van poder degustar un esmorzar a base de xulles i 
van tenir l’opció de participar en l’elaboració d’embotits.
Al vespre, més de dos-centes cinquanta persones es van reunir de 
nou a la Cultural per sopar i continuar la festa amb una sessió de ball 
amenitzada per l’orquestra Café Latino. 

Entre els assistents al sopar volem fer esment de la presència de 
l’argentina bell-lloquina Rosàngela i el seu marit. La Rosàngela va 
col·laborar en el número 2 d’aquesta revista amb una carta publicada 
‘Al teu racó’, amb la qual a més d’un ens va fer saltar les llàgrimes. 

El passat dia 14 de febrer, aquesta bell-lloquina d’adopció va poder 
fer realitat una de les seves il·lusions, visitar la localitat del seu pare. 
Durant la breu estada, tan sols tenia paraules d’agraïment per la bona 
acollida rebuda durant la jornada i al llarg de la festa.
Des d’aquestes pàgines, li enviem una forta abraçada.@
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LA CARPETA DEL CIUTADÀ

Aquests últims mesos hem pogut compro-
var que l’oferta de serveis des del web de 
l’Ajuntament s’ampliava notablement.
Un d’aquests nous serveis telemàtics dels 
quals podem gaudir les bell-lloquines i els 
bell-lloquins és la Carpeta del Ciutadà, una 
oficina virtual d’atenció ciutadana mitjan-
çant la qual es poden dur a terme nombroses 
gestions. 

Així, tots els ciutadans podem realitzar de 
manera telemàtica i amb accés lliure tràmits 
generals com instàncies, inscripcions a ac-
tivitats, sol·licituds de sales o equipaments, 
demanar cites amb els diferents càrrecs públics 
locals, transmetre queixes o suggeriments; també podem dur a terme 
sol·licituds relacionades amb el padró d’habitants (certificat d’empa-

dronament, correcció de dades...) i gestions que te-
nen a veure amb l’àmbit dels tributs i la recaptació 
(modificar domicilis fiscals, domiciliar rebuts...).

L’oferta s’ampliarà properament per a totes 
aquelles persones que disposen de certificat elec-
trònic, ja que a més de gaudir de l’ampli ventall 
de possibilitats obert a tot el públic, podran 
consultar en tot moment les seves dades al pa-
dró d’habitants, l’estat de les seves sol·licituds 
i l’estat dels diferents temes relacionats amb 
l’àmbit de tributs i recaptacions.

L’oficina virtual està oberta les 24 hores del 
dia, els 7 dies de la setmana; per tant, ofereix la possibilitat de 

conciliar la vida laboral amb la personal referent a tràmits i gestions 
relacionades amb l’ens local.@

UN CAP DE SETMANA PER LA SOLIDARITAT

La Regidoria de la Dona i el Consell Municipal de la Dona van orga-
nitzar, el passat 21 i 22 de febrer, una nova edició del Cap de Setma-
na Solidari de Bell-lloc d’Urgell, amb l’objectiu de promoure i donar 
suport als projectes de solidaritat i cooperació internacionals, i amb el 
desig exprés d’estendre valors com la pau, la igualtat, el respecte i la 
cooperació entre els pobles i entre els seus habitants. 

Així, sota el lema “A Bell-lloc ens movem per la pau” es van organitzar 
diferents xerrades i activitats, com la recollida de material escolar i 
aliments per ajudar les persones que ho necessiten.

Durant el cap de setmana 
es va procedir també al 
lliurament dels donatius 
aconseguits durant la pas-
sada edició, un taló de 500 
euros per a les ONG Creu 
Roja, Proide i Col·lectiu de 
suport a Àngel Olaràn.
En aquesta ocasió les enti-
tats convidades, i encarre-
gades de realitzar les xerrades, han estat Amics del Sàhara, Lions Club 
i la Fundació Vicente Ferrer.@
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GUIA EMPRESARIAL I COMERCIAL 

Conscients del paper clau que estan 
tenint les noves tecnologies en el 
desenvolupament empresarial i amb 
l’afany per fomentar l’esperit emprenedor 
del nostre municipi, la Regidoria de Noves 
Tecnologies ha realitzat una nova eina te-
lemàtica que té com a objectiu promocio-
nar i difondre el teixit comercial, industrial 
i professional de Bell-lloc d’Urgell.

L’aplicació, que es va presentar en societat el 
passat dia 28 de març, és un directori de les empreses locals enllaçat 

PRIMER PUNT D’INFORMACIÓ TÀCTIL

Des de fa uns mesos la Regidoria de Noves Tecnologies de l’Ajunta-
ment de Bell-lloc està treballant per dotar el municipi de punts d’in-
formació tàctils situats en els diferents equipaments municipals.
L’edifici de l’Ajuntament ha estat l’espai escollit per a la ubicació del 
primer dels punts d’informació. Des d’aquest es podrà consultar la 
guia empresarial i el web del municipi i permetre així l’accés a aquests 

NOTIFICACIONS VIA SMS 

L’equip de govern ha posat en marxa un nou sistema de 
comunicació entre l’ens local i els ciutadans: es tracta 
de les alertes SMS a telèfons mòbils.

Aquesta iniciativa té per objectiu facilitar i accelerar 
l’enviament de comunicats des de l’Ajuntament mitjan-
çant l’ús de les noves tecnologies. 

Les alertes SMS seran un recordatori sobre reuni-
ons, actes culturals, assemblees, etcètera. En cap 
cas anul·laran les notificacions via correu tradicio-
nal; en seran un complement.@

al portal web de l’Ajuntament. Les diferents em-
preses estan agrupades per activitat o sector i des 
de la Guia Empresarial telemàtica es pot consultar 
l’oferta i informació de contacte de cadascuna 
d’elles, enllaçar amb les seves pàgines web i visu-
alitzar-les sobre el plànol.

La Guia Empresarial té la finalitat de donar a 
conèixer, a tots els usuaris de la xarxa, l’oferta 

comercial de Bell-lloc d’Urgell, i convertir-se així en una 
finestra de promoció oberta al món.@

serveis a tothom que ho desitgi, de dilluns a divendres ,des de les 8 del 
matí fins a les 3 del migdia.
Cal mencionar que en un principi els diferents dispositius tàctils havien 
de ser instal·lats en zones obertes i amb accés les 24 hores del dia, 
però els diferents actes vandàlics registrats durant les darreres set-
manes han fet canviar d'opinió a l'equip de govern i optar per aquesta 
solució temporal. @
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UN NOU VEHICLE MUNICIPAL

Des de fa uns dies, el parc mòbil de l’Ajuntament compta amb un nou 
vehicle que ha cedit la Diputació de Lleida després que des de l’ens 
local es demanés la col·laboració d’aquesta institució per renovar la 
flota automobilística, molt deteriorada.

Finalment ha arribat el cotxe, un Suzuky Vitara, i un cop rotulat amb 
diversos distintius locals ja circula pel poble.@

REPRESENTACIÓ BELL-LLOQUINA 
EN UN CONGRÉS A GIRONA

El passat 15 de maig l’Auditori Palau de Congressos de Girona va aco-
llir el primer congrés de “Dona i municipi”, organitzat per l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (ACM), amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Girona i l’Institut Català de les Dones (ICD). L’acte va 
agrupar 350 alcaldesses, regidores i personal tècnic de l’Administració 
local amb l’objectiu de compartir experiències i reflexions sobre la 
dona electa local.

Una representació de l’Ajuntament de Bell-lloc es va desplaçar fins 
a Girona per participar a la taula “Experiències Pioneres”, conjunta-
ment amb Sant Cugat, Vic i Riudellots de la Selva. L’ens bell-lloquí 
va presentar el Pla Municipal de la Dona i el que va ser el 1r Congrés 
d’Igualtat de Gènere Dones/Homes de Catalunya.@
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Al melic del poble, de David Creus, ha estat la creació literària guanyadora del V Concurs de Narrativa Breu Joan Solà. 
Per tal que tots pugueu gaudir-ne, us la transcrivim en aquestes pàgines. 

Hem cregut convenient adjuntar el text sencer perquè no us perdeu ni un detall.

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. 

AL MELIC DEL POBLE
Darrera la finestra, mirant com les gotes anaven lliscant pel vidre, 
passava els minuts tot esperant el moment d’anar a buscar-les.

Feia ja estona que plovia i l’ansietat que 
havia sentit dies enrera semblava esva-
ir-se poc a poc. No sé explicar-ho però 
ara que finalment havia descobert el seu 
amagatall ja em sentia prou satisfet. A 
més, sentir ploure, un dels plaers que 
sovint ens passen per alt, no hi ajudava 
gens. Ho he de reconèixer. 

Em trobava assegut amb el plànol de 
Bell-lloc a la mà, ple dels meus gargots, i 
mentre recordava que de ben petit havia 
conversat amb la meva mare del perquè 
del nom del nostre poble, feia memòria dels últims dies, de com havia 
començat tot plegat.

A primera hora del matí del dimarts havia estat buidant el vell armari 
del soterrani de la casa de la mare. Necessitava canviar-lo per un altre 
en més bon estat i jo encara hi tenia els llibres i apunts de la carrera 
universitària.
Resultava difícil decidir què guardava i què no però poc a poc ho 
anava fent. Com és habitual, el munt de tot allò que volia salvaguardar 
superava en escreix el munt de tot allò que seria destruït immerescu-
dament, però què hi podia fer, sempre he estat una persona a la que li 
costa desfer-se del passat. 

En certa manera la pols em recriminava el temps que havia tingut 
abandonats tots aquells materials i en més d’una ocasió em provocava 

forts esternuts. Un d’aquests em va fer 
perdre l’equilibri i en un tres i no res em 
vaig trobar al terra, acompanyat de la 
resta de llibres, manuals i revistes que els 
prestatges acollien. En esternudar m’havia 
recolzat de manera brusca en l’armari, que 
definitivament havia cedit involuntària-
ment a la intenció de la mare per substitu-
ir-lo. Per descomptat no hi havia ni rastre 
dels dos munts que feia unes hores havia 
elaborat cautelosament. 

La ràbia que sentia va desembocar ràpida-
ment en un llarg monòleg ple d’insults cap 

al moble, tot fent-lo responsable de l’incident i sense tenir en compte 
que durant molts anys havia abraçat molts records de família amb les 
seves portes.

Més tard, un cop refets els dos munts i més tranquil gràcies a que la 
destria dels materials havia estat ràpida i menys acurada, vaig posar 
en una bossa el que llençaria i vaig empaquetar tot allò que havia 
decidit indultar.
De camí cap a casa vaig aturar-me als contenidors de recollida selecti-
va però ja no vaig baixar del cotxe. El contenidor pel paper i cartró es-
tava ple a vessar i com que no tenia pressa tampoc vaig plantejar-me 
el fet de buscar-ne un altre. En arribar a casa, just després d’aparcar el 
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cotxe al garatge, va ser on va començar tota la his-
tòria. S’inicià així la recerca de les possiblement 
primeres restes de la vila de Bell-lloc d’Urgell.

Abans d’entrar a casa volia deixar net el maleter 
del cotxe i col·locar els paquets en un dels pres-
tatges que es troba just a l’esquerra del dipòsit de 
l’aigua. Abans però havia de descarregar la bossa 
que contenia el que no havia pogut reciclar. Quan la 
vaig aixecar vaig adonar-me que difícilment supor-
taria el pes una vegada més. En trencar-se, el terra 
del garatge es va convertir ràpidament en un collage 
més propi d’un pintor representatiu del cubisme més 
exagerat. 
Evidentment vaig repetir el monòleg amb el que ja 
havia obsequiat feia una estona a l’estimat armari, a 
hores d’ara ja jubilat. Estic convençut que els insults 
varen ser si fa o no fa els mateixos encara que tinc els 
meus dubtes de si l’ordre en què els vaig deixar anar fou 
similar. Segurament els més greus, aquest cop, van arribar més aviat.

Amb el terrabastall ocasionat per la meva ‘gran destresa’ i amb el 
soroll que devia fer quan de mala gana plegava el que fins feia uns 
minuts estava ben recollit en una gran bossa, van aparèixer de sobte 
els meus dos fills, plens de curiositat i  interrogant-me com de costum. 
En un principi van ajudar-me a ‘profanar’ el collage tot desmuntant-lo, 
però van acabar, com és normal, jugant amb el què els va fer més grà-
cia: el nen amb una carpeta de grans dimensions, que li servia d’escut 
per si els extraterrestres es decidien atacar-nos, i la nena imaginant 
que era una senyoreta molt aplicada que explicava la lliçó a unes 
alumnes de l’escola amb el suport d’un quadern replè d’anotacions i 
dibuixos.

A quarts de nou del vespre, quan explicava a la meva filla el seu conte 
preferit, “La Princesa i el pèsol”, vaig veure que encara conservava el 

quadern amb el que havia estat jugant durant la 
tarda. Va ser el primer cop en què vaig adonar-
me que no era un dels meus quaderns i que per 
causa de la trencadissa de l’armari, quan havia 
tornat a fer els dos munts, l’havia confós amb 
un dels que utilitzava per prendre notes. 

La nit va ser molt curta. Gairebé no vaig aclu-
car l’ull. El quadern resultava ser del meu avi 
i en ell hi havia anotat fil per randa tots els 
detalls de les obres en les que havia treba-
llat de manobre. Per desgràcia jo no l’havia 
arribat a conèixer i de fet, el meu pare, no 
m’havia parlat mai de l’existència de cap 
recull d’experiències de l’avi. Segurament li 
havia passat per alt el que contenia i dubto 
que algun cop l’hagués llegit detinguda-

ment. En cas contrari hagués seguit les ins-
truccions que es detallaven en les últimes planes: les indicacions per 
localitzar una caixa amb restes del nostre municipi, restes de l’edat de 
ferro.

Gairebé al final del quadern l’avi narrava com en una ocasió, netejant 
la part de darrera d’un terreny pròxim a l’església, havia topat amb 
quelcom molt dur quan el seu pic s’havia endinsat al terra per enèsima 
vegada. La narració anava acompanyada de varis dibuixos. Un sembla-
va assenyalar la situació de la caixa dins el terreny i un altre descrivia 
minuciosament el recipient. Per últim es podia observar un conjunt 
d’esbossos dels objectes que resguardava: tres peces de ceràmica, que 
intuïa podien ser una mena de got i dos plats, una sageta molt deteri-
orada  i un estri amb pinta de molí per moldre gra.
En la fulla següent s’hi podia llegir com després de parlar amb l’amo de 
l’esmentat terreny i sense cap objecció per part del seu cap, el meu avi 
havia aconseguit quedar-se amb la caixa. Literalment hi deia: “És un 
tresor que per sort no ho sembla”.
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el teU raCó

Efectivament devia ser un tresor perquè en les pàgines posteriors, molt 
interessants per cert, es descriu les indagacions que l’avi havia fet per 
comprovar que les restes eren autèntiques.  

L’última plana escrita del quadern era una declaració d’intencions. El 
meu avi, que havia patit la Guerra Civil, com moltes altres persones de 
la vila, anunciava el seu temor a perdre les llibertats assolides així com 
les pertinences que havia pogut aplegar amb els seus esforços. Per 
aquest motiu explicava que havia anat a enterrar la caixa juntament 
amb altres objectes. La data de l’escrit era prou significativa: 23 de 
febrer de 1981. L’endemà, un infart se l’endugué per sempre i el seu 
tresor quedà soterrat fins al dia d’avui. El perquè ho va fer amb tanta 
pressa, sense comunicar-ho a ningú, és tota una incògnita i crec que 
tot plegat fou una excentricitat alimenta-
da per la por i pel fet de trobar-se sol a la 
llar. Segons es deduïa, l’àvia era a la seva 
localitat natal i cap dels fills vivia en aquell 
moment a Bell-lloc.

Per més que rellegís el quadern no trobava 
cap pista de l’amagatall de la caixa, tampoc 
cap mapa i les últimes ratlles escrites per l’avi 
les trobava enrevessades:

“El tresor és al melic del poble, 
bell com la figura d’una dona gràcies a la carretera i a la via,
i exagerada de camí a Alcoletge quan es passa de migdia.
En tot cas, si no el trobéssiu, el mestre us ho ensenyarà”.

Els dos dies següents vaig estar indagant per totes les cases del que 
havia estat el nucli antic del poble, ubicades als actuals carrers Major, 
Costereta, del Forn, de la Bassa i Urgell. Si les restes es trobaven “al 
melic del municipi” el més lògic era que alguna d’aquestes cases aca-
bés essent el seu destí. Ningú però tenia constància de la peripècia del 
meu avi i molt menys de cap caixa soterrada. 

A l’Ajuntament tampoc n’havien sentit a parlar i després d’analitzar 
documents i plànols que conservaven a l’arxiu, vaig decidir desistir fins 
un altre dia. Abans de marxar del consistori vaig emportar-me un plà-
nol del poble amb la intenció d’esbrinar si havia oblidat algun carrer 
per investigar. Va ser tot un encert. 

Mirant el plànol ja arribat a casa, vaig donar color als carrers que 
havia resseguit caminant. No n’havia oblidat cap. Va ser llavors que, 
repetint en veu alta les paraules de l’avi, vaig ratllar en un altre color 
la carretera i la via. Quan ratllava el camí d’Alcoletge vaig advertir 
que un dels carrers que hi moria es deia “De Migdia”. També el vaig 
pintar. Havia traçat una mena de silueta femenina! Mancava situar-
hi el melic i va ser el més senzill. 

El carrer “De Mestre 
Farrerons” era el més 
indicat i quadrava 
perfectament amb 
l’última frase de l’avi: 
“En tot cas, si no el 
trobéssiu, el mestre 
us ho ensenyarà”.

L’avi havia soterrat la 
caixa amb les possi-

blement primeres restes de la vila de Bell-lloc d’Urgell en el poble 
mateix i vora la via. D’aquesta manera sempre podria tenir l’amagatall 
a la vista amb la seguretat afegida que ningú hi construiria a sobre. 
Havia estat prou savi per no deixar en qualsevol lloc la preuada caixa, 
convertint la seva localització en un enigma. Si finalment seguia en 
secret després de molt temps la seva juguesca havia tingut el resultat 
esperat. 

Ja no plovia. Les gotes ja no impregnaven els vidres de la finestra. Era 
tard però. Demà continuaria amb el meu propòsit... però aquesta és 
una altra història.@
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ara toCa... 100 aNys

LEANDRA, 100 ANYS DE VIDA I EXPERIÈNCIES

Va néixer a cal Ferro, un 8 de març de 
1909, sota el regnat d’Alfons XIII i en 
plena Setmana Tràgica de Barcelona.

La més gran de cinc germans, va 
passar la seva infantesa entre jocs i la 
vida familiar. Als 15 anys, com moltes 
noies, va anar a servir a cal Doble. La 
seva joventut va ser dura però porta-
da amb alegria. El ball era la seva gran 
afició i quan sentia la música diu que 
li tremolaven les cames (encara recor-
da quan corria per darrere els horts 
per poder ballar un trosset de cançó); 
també li agradava molt fer punta de 
coixí i tenir cura de les flors.

El 1929 es casa amb el Ramonet i 
s’instal·la al carrer Sant Josep; el 1930 
ve al món el seu fill Ramon i un any 
després abdicà el Borbó i es proclamà 
la II República.
Poc després li toca viure el “pronun-
ciamiento militar”, que deriva en la 
Guerra Civil. Durant aquesta, perd el 
seu germà petit (només tenia 17 anys) a la Batalla de l’Ebre, i la famí-
lia es veu obligada a desplaçar-se i passar penúries i misèries.
Un cop acabada la guerra s’havia de tornar a començar: el Ramonet, a 
les dures tasques del camp, i ella, a criar el fill, les tasques de la casa, 
els animals i a treballar a la fàbrica de lli.

En aquest punt em relata els costums del poble: la Festa Major amb 
els seus dos balls (el Centro i l’Alegria); les grans processons amb les 

seves majorales (ella en va ser una); 
els altars de flors; la vetlla de difunts 
(aquí comenta :“em fan més por 
els vius que els morts”) i destaca la 
solidaritat entre veïns i diu: “més val 
un veí a la porta que un parent a 
Mallorca”.

Leandra és una dona senzilla i alegre 
i no té mai un “no” per resposta. Li 
ha tocat viure moments molt durs, 
com la guerra, la mort del seu únic 
fill, la del seu marit i germans..., però 
ella, serena, amb una mirada tendra, 
només demana poder trobar-se bé 
com ara.

La seva memòria és clara, encara que 
no acaba d’entendre ben bé això de 
la democràcia (com la restauració 
dels Borbons) i la seva vida trans-
corre envoltada de la seva família 
la jove, els néts i els besnéts; els 
passeigs curts, encara tria mongetes, 
desgrana faves o plega roba menuda 

(ella diu que així es distreu) i també amb la lectura.

Els seus ulls verds i tendres han vist un món canviant a velocitat de 
vertigen, però ella diu que la pressa ens fa a tots uns desconeguts, 
alhora que repeteix que està molt contenta. És una amant de la vida.

Salut Leandra.@
Text: família Cònsola-Bargalló
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iNforMaCió

TELÈFONS D’INTERÈS

AJUNTAMENT DE BELL-LLOC
 Oficines 973 560100
 Fax 973 560562
 Dispensari mèdic 973 717200
 Veu pública 973 717010
 Escoles  973 560611
 Escoles (parvulari) 973 717186
 Llar d’infants (Los Vailets) 973 560895
 Pavelló poliesportiu 607 320409  
 Cultural (SCR) 973 717090
 Piscines 662 340775
 Allotjament 662 196329
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

AMPA  LOS VAILETS
 Roger Bosch 606 301 538

AMPA  CEIP Ramon Farrerons
 Ferran Felip 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 Àngel 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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