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Arriba la primavera i sembla que tot és possible, tot reneix i 
l’energia de la natura i de les persones es renova, estem més 
positius.

Enmig d’aquest esclat de vida i color, de fruiters fl orits i 
camps verds, surt al carrer un nou número de la revista Del 
Poble, després d’un petit parèntesi hivernal causat per les 
reestructuracions econòmiques que afecten a molts àmbits, tant 
públics com privats. 

Tot i així, amb il·lusions renovades i amb ganes de continuar 
oferint aquest servei al municipi, us presentem una nova 
edició de la revista on hi trobareu la gran majoria de festes, 
celebracions, actes, xerrades, aplecs i trobades que s’han 
realitzat al llarg del passat any 2013.

Esperem que gaudiu passejant pels records i revivint els festejos.

que sigueu feliços!

Equip de redacció   
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La FeSta maJor, petita

El primer cap de setmana de maig la localitat de Bell-lloc celebra la 
seva Festa Major petita, amb actes variats per a tots els públics.
Així, el passat 2013, la festa es va inaugurar amb la XVa tirada de 
Bitlles Municipal. 
Els alumnes del col·legi Ramon Farrerons es van donar cita a la 
plaça Catalunya per participar en les diferents curses populars per 
categories, i enmig de l’ambient festiu que caracteritza els nens i 
nenes, es va inaugurar, a la sala de la Costereta el 13è Concurs de 
Fotografi a, de l’Associació de Dones.
L’acte més rellevant de la jornada, va arribar a l’hora de dinar, amb la 
Xa edició del Tast de Cassoles, a la Carpa, on es van aplegar centenars 
de bell-lloquins.
L’esport també va fer acte de presència al pavelló poliesportiu amb 
un partit de bàsquet de la categoria sènior femení que enfrontà el CB 

Bell-lloc amb el CEB Vallfogona Loype.
La música arribà de la mà de Banda Sonora, encarregada d’animar els 
balls de tarda i nit. Destacar que prèviament a la sessió de nit, va tenir 
lloc el concert i espectacles “L’Espai ulisses”.
Finalment, a partir de mitjanit es va celebrar la festa del jovent a la 
carpa, amb les millors versions de Muntband i DJ per acabar la festa.

El diumenge al matí, després de missa major, va tenir lloc la ballada de 
sardanes a la plaça Catalunya. En fi nalitzar es van lliurar el premis del 
concurs de fotografi a, on la guanyadora va ser l’Anna grifol, el segon 
premi va ser per la Pilar Roma i els dos tercers pel Joaquim Buira i per 
l’Aura Amorós.
una sessió llarga de ball amb el grup quartz, va posar punt i fi nal a la 
celebració.@
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Automatismes
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FeSta maJor de Setembre

A fi nals de setembre arriba la Festa Major en honor al patró local, Sant 
Miquel.
Tal com mana la tradició, els carrers es vesteixen de gala i el veïnat fa 
una aturada en les obligacions per gaudir de la celebració.
Així, un any més, el dia 27 de setembre la festa es va començar amb 
la imposició de les bandes a les pubilles i hereus del 2013, que han 
estat en categoria infantil: Aina Minguell Bosch, Aleix Marimon Bergé, 
Andrea Altisent Buira i Andrea Regalado Morales; i en categoria 
juvenil: Èlia Alentà Oliva, Roger 
Boadella Sellés, Mariona Arnau 
garcía i Carina Nadal grifol. 
Durant l’acte va tenir lloc també 
el lliurament de premis del 
concurs de cartells de Festa 
Major, que aquest any s’ha 
adjudicat la Carla Amorós Torné.

un pregó a càrrec de les pubilles 
i hereus seguit d’un sopar 
popular, va inaugurar la festa major.
El dissabte al matí es va celebrar el dia de 
l’infant a les fi retes. Els menuts van poder 
gaudir també de la cercavila amb el grup La Caravana i tot seguit, de 
l’animació infantil a la plaça Catalunya amb el grup La gran Festa.
A més, durant el matí, va tenir lloc el recorregut de caça amb 
esmorzar popular i l’Open de Frontennis 2013 grup A, que va durar 
tota la jornada.

Al migdia, les autoritats locals i les membres de la junta de 
l’Associació de Dones Flor de Lis,  van inaugurar l’exposició de l’artista 
Jordi París “Ferralla 24” i tot seguit van realitzar un recorregut pels 
carrers i balcons engalanats.
A la tarda, l’esport va ser el gran protagonista, amb partits de futbol 

de 3a regional i partits de bàsquet de les categories cadet i sènior 
femení, i sènior masculí. Al fi nalitzar es van presentar els diferents 
equips del Club de Bàsquet.

A la nit, el grup de gala va amenitzar la sessió de ball, mentre que el 
jovent va vibrar a la Carpa amb el grup de rock català Lax’N’Busto, 
que va oferir els millors dels seus temes; Zaping i els locals Suit 
Republic, van acabar d’arrodonir la vetllada.
El diumenge, el punt neuràlgic de la celebració es va traslladar als 
carrers Doctors Torrebadella i Major, amb la 16a trobada de puntaires i 

la 10a trobada de xapes de cava.
Al migdia desprès de participar a la ofrena fl oral al 
patró Sant Miquel les pubilles, hereus, autoritats locals i 
entitats diverses 
van inaugurar 
la nova plaça 
11 de setembre 
i tot seguit, a la 
plaça Catalunya 
va tenir lloc 
una ballada de 

sardanes al ritme de la cobla 
CO La Selvatana.

A la tarda de nou l’esport va ser el protagonista amb partits d’hoquei 
de les categories aleví, infantil, juvenil i 1a catalana femení; i l’Open 
Frontennis 2013 grup B, que va tenir lloc de vuit del matí a vuit del 
vespre.

un concert seguit de sessió 
llarga de ball amb l’orquestra 
Selvatana va posar punt i 
fi nal a la Festa Major de 
Setembre. @
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EURO HOGARCarme Yuste
t. 973 197 272 C. Major 36, ALCOLETGE

Carme YusteCarme Yuste
www.eurohogar-alcoletge.es

Sant Jordi

Sant Jordi és la diada de Catalunya, del llibre i de la rosa, de la cultura 
i de la tradició, una celebració nostrada que convida a estimar, a llegir, 
a escoltar, a aprendre i sorprendre, a refl exionar.

Durant la jornada, un moment o altre, tots ens escapem de les 
obligacions per poder passejar, ni que sigui un instant, i així assaborir 
l’ambient del feiner més festiu.
A Bell-lloc les celebracions de Sant Jordi van començar el dia 20 
d’abril amb el lliurament de premis del iX Concurs de Narrativa Breu 
Joan Solà, que va guardonà les obres d’Aina Regalado, Marta Bosch, 
David Álvarez, Carla Amorós i David Creus.

El dia 22 d’abril, la biblioteca va ampliar el seu horari per acollir la 
revetlla literària, amb un taller de poesia a càrrec del sr. Moisés Selfa, 

que va realitzar un 
recorregut per l’obra 
de Màrius Torres, 
recitant i comentant 
poemes, d’aquest 
autor i també de 
Salvador Espriu i 
Joana Raspall; amb 
acompanyament de 
guitarra.

El dia de Sant Jordi la sala multifuncional va acollir la vetllada literària 
amb el sr. Josep Borrell que parlà sobre el llibre “La Mitja Vida” i amb 
l’acompanyament de la Coral Noves Veus.

A més, durant tot el dia, l’Ampa de la Llar d’infants va muntar una 
paradeta amb llibres i roses, i els nens i nenes de l’Esplai es van sumar 
a la celebració amb la venda de roses i llibres durant tota  la tarda.

Així l’esperit d’aquesta diada també es va fer realitat a la localitat de 
Bell-lloc.@
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Tel. 973 560 105
      973 560 111 
Camí de Vilanova, 9
25220 Bell-lloc d’Urgell

A les nostres instAl·lAcions oferim:
  • Tot tipus de material per regar horts i jardins.
  • Canonades per conducció d’aigua i drenatge.
  • Instal·lacions per explotacions agrícoles i ramaderes.
  • Un ampli ventall de bombes i filtres.
  • Programadors i automatismes.

La nit de Sant Joan

És tradició a les terres catalanes, celebrar amb fogueres la nit de Sant 
Joan, una de les més curtes de l’any, per la seva proximitat amb els 
solstici d’estiu.
Amb aquesta tradició podríem dir que es festeja l’arribada del bon 
temps i s’inaugura l’estiu.
A Bell-lloc, des de fa molts anys, participem d’aquesta tradició, amb 
l’encesa d’una gran foguera amb la flama del Canigó, que un grup de 
joves locals porta des de Mollerussa, amb relleus, fins al poble.
La foguera se situa al costat del camp de futbol, al carrer Mestre 
Ramon Ortiz, i la revetlla se celebra a  les piscines municipals, amb 
coca, moscatell i la música del grup Zafiro-3.@
 

11 de Setembre

La Pineda municipal es va convertir un any més en centre neuràlgic de 
la celebració de la Diada Nacional de Catalunya per part de nombrosos 
bell-lloquins i bell-lloquines, participant així també, aquest 2013, 
de l’esperit de lluita pacífica i reivindicació popular que el moment 
històric que estem vivint requereix.

La celebració als pins va començar a les dues del migdia amb un dinar 
popular que finalitzà amb la degustació de rom cremat entre tots els 
participants.@
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de nadaL a reiS

L’últim mes de l’any està ple de celebracions, lligades a les tradicions, 
i conviden a participar i gaudir de les festes gràcies a les diferents 
activitats que s’organitzen des de l’Ajuntament i les associacions.  
El programa festiu del 2013 es va inaugurar amb el dia de l’orelleta a 
la Llar del Jubilats, el dia 6 de desembre.

El dia 8 va tenir lloc la Festa del Patinatge al pavelló poliesportiu; i 
a la Cultural l’orquestra Duo Flash, va amenitzar una sessió llarga de 
ball.

Com ja és habitual, la solidaritat va fer acte de presència, el dia 
14, amb l’escala en Hi-Fi a favor de la Marató de TV3, un acte 
organitzat per l’associació de 
Dones Flor de Lis i que any rere 
any, mostra el talent artístic dels 
bell-lloquins i bell-lloquines sobre 
l’escenari. Prèviament, el dia 
12, el dr. Salvador Vila va oferir 
una xerrada sobre “les malalties 
neurodegeneratives”, el tema de la 
Marató 2013.

Durant les festes també vam poder gaudir amb el teatre del grup local. 
El dia 20 va ser el torn dels més menuts, els nens i nenes dels tallers de 
teatre que organitza l’associació Som els que som, van representar les 
obres “El nas de Satanàs” i “Podem!”. Mentre que els joves dels tallers 
de teatre van participar en l’obra que el grup va estrenar per aquestes 
festes: “Els nens del cor”, una adaptació teatral de la pel·lícula “Los 
chicos del coro”, a càrrec de David Creus, que ha escrit i dirigit aquest 
nou èxit del grup de teatre.

El dia 22 de desembre va arribar un altre dels moments més esperats 
de les festes, la cinquena edició del Pessebre Vivent dels nens i nenes 
de l’escola bressol Los Vailets, que un any més, van fer les delícies de 
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A la tarda del mateix 29, la sala de la Cultural es va vestir de gala 
per rebre als patges reials, que es van encarregar de recollir tots els 

desitjos dels nens i nenes de Bell-
lloc. A més, l’animació infantil “una 
de pirates”, va arrodonir la festa.

El dia 31, per celebrar la fi  d’any 
i l’inici del 2014, va tenir lloc el 
tradicional sopar de cap d’any a la 
sala de la Cultural, seguit de ball 
de festa gratuït amb l’orquestra 
Paradise.

i fi nalment va arribar el dia més especial 
de totes les festes, el dia que passen 
els reis. Per fer més suportable l’espera, 
petits, joves i grans, es van donar cita a la 
Cultural per gaudir amb l’animació infantil 
Festa de festu i berenar. Ses Majestats 
els Reis d’Orient van arribar a les sis de 
la tarda a la plaça Lluís Companys i van 
omplir de colors i emocions els carrers i 
places de poble amb la cavalcada reial 
que els va portar fi ns a l’Ajuntament on 

després dels parlaments van portar regals i il·lusió per totes les cases 
de Bell-lloc.@

tots els qui el van visitar. Aquest acte està organitzat per l’ AMPA de 
l’escola bressol i hi col·laboren tots els pares i mares.

El dia de Nadal, les autoritats van visitar els avis de la residència 
geriàtrica de Bell-lloc.

L’orquestra Banda Sonora va posar 
música a la tarda de Sant Esteve.

El dia 29 de desembre al matí es va 
celebrar una missa cantada per la Coral 
Noves Veus de Bell-lloc, que va comptar 
a més amb la participació de l’Orfeó 
Renaixença. En acabar la missa va tenir 
lloc un concert de Nadales, a la mateixa 
esglèsia. 

festes i tRADiCiONs

i fi nalment va arribar el dia més especial 
de totes les festes, el dia que passen 
els reis. Per fer més suportable l’espera, 
petits, joves i grans, es van donar cita a la 
Cultural per gaudir amb l’animació infantil 
Festa de festu i berenar. Ses Majestats 
els Reis d’Orient van arribar a les sis de 
la tarda a la plaça Lluís Companys i van 
omplir de colors i emocions els carrers i 
places de poble amb la cavalcada reial 
que els va portar fi ns a l’Ajuntament on 

després dels parlaments van portar regals i il·lusió per totes les cases 

El dia de Nadal, les autoritats van visitar els avis de la residència 
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LOLA MiRADA guANyA EL PRiMER CERTAMEN LiTERARi 
DE CARTES SOBRE LA guERRA CiViL

L’obra “Amb ulls de Dona”, de 
l’autora bell-lloquina Lola Mirada, 
ha estat la guanyadora del 1r 
certamen Epistolae de cartes sobre 
la guerra Civil, convocat pel Centre 
d’interpretació del Patrimoni de 
la guerra Civil Ermengol Piró, 
d’Alcoletge.
El veredicte, emès per un jurat 
format per personalitats destacades 
del món de les lletres ponentines, 
es va fer públic el dia 8 de gener, 
coincidint amb el 75è aniversari de 
la caiguda d’Alcoletge a la guerra 
Civil.@

JORDi MORELLó guANyA EL PREMi ESTATAL AL MiLLOR 
CROiSSANT

El millor croissant artesà de mantega de tot l’estat és obra del 
bell-lloquí Jordi Morelló.
Així ho acredita el guardó que va 
recollir el passat mes d’octubre després 
de guanyar el certamen que convoca 
anualment i a nivell estatal, l’Escola de 
Pastisseria del gremi de Barcelona.
Jordi Morelló, que des de fa uns anys és 
cap d’obrador de la pastisseria Takashi 
Ochiai (nom del pastisser japonès 
instal·lat a Barcelona), ha vist premiat 
el seu esforç i dedicació amb aquesta 
distinció.@

PREMiEN LA quALiTAT FORMATiVA DE BRiTiSH CENTRE

El passat 8 de novembre l’acadèmia British 
Centre va ser distingida amb el premi a 
l’Excel·lència en la qualitat formativa. El 
seu gerent, el bell-lloquí Jaume Aymerich, 
va recollir aquest guardó que cada any 
lliura la Confederació de Comerç de 
Catalunya en reconeixement a la qualitat 
en l’educació i a l’excel·lència a l’hora 
d’impartir els plans de formació contínua 
del sector.
Aquest premi distingeix la qualitat de 
British Centre i el consolida com un espai 
formatiu de referència a les terres de 
Lleida.@

bell-lloc pub
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CuiNERS BELL-LLOquiNS A LA TV 

1   JOSEP NiuBó 
    AL CuiNES DE TV3
Els dies 4 i 5 de desembre el cuiner bell-
lloquí Josep Niubó va ser el protagonista 
del programa Cuines de TV3, explicant i 
elaborant un dia una crema de carabassa 
cremada i l’altre, calamar amb crema de 
“fi no”, farigola i cansalada. 
El Josep ja està acostumat a cuinar 
davant la gent doncs fa un any i mig que 
ha obert a Lleida, juntament amb un amic 
i company de professió, el Jordi Pallàs, el 
restaurant Aimia, on els clients a més de 
gaudir de la bona cuina, poden gaudir veient els cuiners 
elaborant el diferents plats.@

beatiFiCaCió de moSSèn JoSep nadaL guiu
 
Amb motiu de la Beatifi cació del fi ll de Bell-lloc, Mossèn Josep 
Nadal guiu, el dia 13 d’octubre a Tarragona la tarda del dissabte 26 
d’octubre, la parròquia de Sant Miquel de Bell-lloc d’urgell, va acollir 
una solemne Eucaristia d’Acció de gràcies, celebrada a l’església 
parroquial de Sant Miquel, amb una nombrosa assistència de bell-
lloquins, però també fi dels vinguts d’altres indrets..@

2   núria arnau guanYa una beCa 
en FormaCió CuLinària
Viatjant per tot el món va descobrir que la 
seva passió era cuinar i va decidir seguir el 
camí del seu cor creant l’empresa Amor 
Cuinat, amb la qual la Núria Arnau cuina 
a domicili. Creure en el que sent l’ha 
portat també a participar en el primer 
campionat “Demos la vuelta al dia” i 
ser  una de les guanyadores. El premi, 
una beca de formació que consta de 
trenta masterclass a càrrec de trenta 

personalitats rellevants a nivell nacional i 
internacional, en el món de la gastronomia.

Al mes de novembre va sortir al programa Cuines de TV3 cuinant una 
hamburguesa de tofu amb quinoa, verdures i curri.@

fotògraf: Pablo gil

fotògrafa: Pilar Agulló



· 12 ·

CONeiXeMeNt POPULAR

JORNADES CuLTuRALS

quan s’apropa el mes d’abril, i al llarg d’aquest, les diferents entitats i 
associacions del poble col·laboren amb l’Ajuntament  en l ‘organitza-
ció del programa de les Jornades Culturals, durant les quals, els veïns 
poden gaudir d’actes variats que van des dels tallers a les sortides pas-
sant per presentacions, concursos, plantades d’arbres o xerrades.

El 21 de març, dia mundial de la poesia, es va 
inaugurar el programa amb una adaptació escènica 
dels textos narratius i poètics de Salvador Espriu, 
a càrrec de l’actriu Aitana giralt i l’actor Eduard 
Muntada, fent vibrar a tots els presents amb el seu 
talent.

Durant el mes d’abril, van tenir lloc xerrades, com la de l’alpinista 
Roger Segarra, que va explicar la seva experiència en l’expedició al 

Koskal del Kirguistan, o la dels Mossos de Mollerussa 
advertint sobre els perills a la xarxa. 
un taller de rebosteria creativa va fer les delícies dels 
assistents, mentre s’iniciaven en el dolç món dels 
cupcakes, galetes decorades, cakes pops, pastissos 
folrats amb fondant... amb la sra. Mireia Benet.
En el mes més literari de l’any, no hi podien faltar les 

presentacions de llibres i revistes. Així el dia 9 d’abril, 
la sala multifuncional va acollir la presentació de “Ma-
nual per la independència” a càrrec de la sra. Dolors 
Feliu; i el dia 12, en el mateix espai, es va presentar la 
revista “Mascançà”, seguida d’una xerrada sobre “Els 
segells del Pla d’urgell.

El bon temps d’aquesta època convida a sortir al carrer 
i gaudir de la natura 
i de la cultura, per 
això els alumnes de la 
Llar d’infants i els del 
CEiP Ramon Farrerons 

van sortir a plantar flors els uns i arbres els altres. i per als més grans, 
la Regidoria de Cultura va organitzar, el 13 d’abril, una sortida a les 
Caves Ca l’Arrufat i una visita guiada a la localitat de guimerà, i pel 18 
de maig, una sortida a l’Auditori Enric granados per gaudir del Concert 
de Primavera “Petits cantors lliures d’Andorra”.

El 20 d’abril va ser un dels dies destacats dins el programa de les Jor-
nades Culturals amb el lliurament de premis del iX Concurs de Narra-
tiva Breu Joan Solà, que va guardonà les obres d’Aina Regalado, Marta 
Bosch, David Álvarez, Carla Amorós i David Creus.
Menció especial mereix també la revetlla literària que va tenir lloc 
el 22 d’abril a la biblioteca Joan Solà, amb un taller de poesia sobre 
autors catalans a càrrec del sr. Moisés Selfa. 
El dia de Sant Jordi la sala multifuncional va acollir la vetllada literària 
amb el sr. Josep Borrell que parlà sobre el llibre “La Mitja Vida” i amb 
l’acompanyament de la Coral Noves Veus.

Durant les Jornades Culturals es van celebrar també actes com l’ani-
mació lectora a càrrec del sr. Joan De Déu Prats o la pintada a mans 
de l’Estelada que podem veure a la paret del magatzem del pas a nivell 
del carrer Pau Casals; una iniciativa de l’Associació de Joves per tal 
que els bell-lloquins deixessin la seva empremta per a la indepen-

dència. A més, el dia 27 d’abril es va 
estrenar el musical “One Vision”, del 
grup local Muscuart, i del qual trobareu 
més informació a la pàg. 16. @
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VEHiCLES AMERiCANS AL POLígON

Després de l’èxit i la bona acollida de la passada edició, el dia 19 de 
maig, el polígon Vinyes del Mig es va convertir de nou en punt de 
concentració i exhibició d’espectaculars vehicles americans (Mustang, 
Camaro, Cadillac...); una trobada organitzada per American Car Club 
de Catalunya i que formava part del programa del XVi Racing Car-
golada de les Terres de Ponent, una cita anual que aquesta associació 
realitza a la província de Lleida. 

La XVi edició del Racing va començar a Fonolleres amb un esmorzar 
de tots els participants, els quals tot seguit van visitar el taller de ce-
ràmica Roca Caus de Verdú, finalitzant la jornada amb la concentració 
al polígon Vinyes del Mig de Bell-lloc, on es van realitzar curses d’1/8 
de milla. 
Els curiosos que es van apropar al polígon van poder gaudir de l’espec-
tacle en directe.@

ACTiViTATS A LA BiBLiOTECA

Són moltes les activitats que es realitzen a la biblioteca Joan Solà de 
Bell-lloc, totes curosament pensades i programades però l’any passat 
també n’hi va haver una d’espontània, va tenir lloc el dia 21 de març, 
entre els usuaris de la biblioteca que es van oferir voluntaris per llegir 
el poema de Zoraida Burgos “Només la veu”, en diferents llengües, 
sumant-se així a la celebració del Dia Mundial de la Poesia.

El mes d’abril va ser 
intens en aquest 
espai de cultura, per 
una banda, els bell-
lloquins van poder en-
dinsar-se en “El món 
de Màrius Torres”, 

gràcies a una exposició 
que, mitjançant deu 
plafons, convidava a 
viatjar per la vida i els 
aspectes més destacats 
del poeta lleidatà. Apro-
fitant l’avinentesa, el sr. 
Moisés Selfa va realitzar 
un recorregut per l’obra 
de Màrius Torres, recitant i comentant poemes, d’aquest autor i també 
de Salvador Espriu i Joana Raspall. La biblioteca local va ampliar el seu 
horari de tres de la tarda a deu del vespre i el taller de poesia va tenir 
una versió per als més joves, els alumnes de Cicle Superior de l’escola 
Ramon Farrerons, i una altra per al públic adult. 
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Amb aquest acte del dia 22 
d’abril, es va celebrar la prime-
ra revetlla literaria a la biblio-
teca Joan Solà, una iniciativa 
impulsada per les Biblioteques 
Públiques de Catalunya. 

El dia 30 d’abril, l’escriptor 
Joan Déu de Prats va visitar la biblioteca amb l’objectiu d’interactuar 
amb els nens i nenes i fomentar així el gust per la lectura. L’activitat 
va ser un èxit. 

Cal citar que amb aquest mateix objectiu es realitza “ l’Hora del Con-
te”, una activitat que es duu a terme des de fa anys i que aquest nou 

curs s’ha inaugurat amb els alumnes del grau d’Educació infantil a la 
udL, que cursen l’assignatura de Llengües i Lectoescriptura iii amb el 
professor sr. Moisés Selfa, el qual els ha acompanyat en l’acte. Aquests 
alumnes són els encarregats de realitzar “l’Hora del Conte” durant el 
curs present.

Finalment, cal destacar l’exposició “Dones d’Empresa”, que es va poder 
visitar durant el mes d’octubre, i que posava de manifest diferents 
aportacions històriques de dones d’empresa a l’activitat econòmica del 
país.

Els nombrosos actes que organitza i realitza la biblioteca Joan Solà 
són testimoni d’un espai cultural viu, actiu i participatiu.@

Pilar Palau t. 600 44 19 19
pilar@creacio.es

aLbert Font, FinaLiSta deL Xiè ConCurS de 
dibuiX d’aquaLia

Des de fa onze anys, i amb la intenció de celebrar el dia mundial de 
l’aigua (22 de març), l’empresa Aqualia organitza un concurs de dibuix 
a internacional. 

El tema d’enguany “El futur de l’aigua pinta bé perquè el pintes tu”, 
proposa una reflexió sobre aquest bé natural i ha inspirat a més de 
36.500 nens i nenes de 3r i 4t de primària, d’entre els quals hi ha un 
finalista de l’escola Ramon Farrerons, el bell-lloquí Albert Font Rabés.@
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JuBiLACió SR. JuANJO

El passat mes de març l’escola Ramon Farrerrons va retre un petit 
homenatge al seu director, el senyor Juanjo Berniz, que després de més 
de trenta anys educant a bell-lloquins de nombroses generacions, es 
va jubilar.
Durant l’acte van tenir lloc diferents parlaments d’alumnes, professors 
i també autoritats locals, que van recordar anècdotes i vivències de 
tota la seva trajectòria per l’escola  de Bell-lloc.
Des d’aquestes pàgines volem desitjar-li el millor en aquesta nova 
etapa.@

ALuMNES DE P5 ViSiTEN L’AJuNTAMENT

Els alumnes de P5 van realitzar una visita al consistori 
local durant la qual van poder recórrer les diferents 
estances i departaments acompanyats i guiats pel sr. 
Alcalde Ramon Consola, a qui van poder preguntar tots 

CARNESTOLTES 2013

El carnestoltes és una excusa perfecta per sortir al carrer i plantar 
cara al fred amb alegria, colors i festa. i així ho va fer un any més la 
localitat de Bell-lloc d’urgell, el dia 16 de febrer de l’any passat.
La celebració va començar amb la tradicional desfilada pels carrers 
del poble, on petits i grans, a peu o en carreta, van omplir de gresca la 
població.
Tot seguit va tenir lloc la cursa de llits, en la que hi van participar qua-
tre artefactes rodants que van haver de superar diferents proves.
El programa de tarda va finalitzar dolçament amb la xocolatada popu-
lar i el concurs i degustació de truites i pastissos.
Al vespre es va celebrar el sopar popular i el ball de disfresses amenit-
zat pel Duo Flash, a la mitja part del qual va tenir lloc el lliurament de 
premis diversos.@

els dubtes i curiositats que els van venir al cap.
El petits van gaudir de valent descobrint els 
diferents espais del seu ajuntament.@
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one ViSion

Després dels èxits dels anteriors musicals, Mama Mia!, grease i Hoy 
no me puedo levantar; el passat 27 d’abril l’associació MusCuArt va 
sorprendre el públic bell-lloquí amb un nou espectacle, una proposta 
original, creada des dels seus inicis per un gran equip tècnic i humà, 
els integrants de l’associació, i amb banda sonora de queen, que va 
convidar als assistents a endinsar-se en One Vision. 

una història que defensa la 
ideologia de queen i Freddie 
Mercury, un espectacle a 
gran escala que aconsegueix 
commoure en base a la 
música, en totes les seves 
expressions des del líric al 
rock més dur, però també 
gràcies al vestuari, la imatge, 

l’escenografia, en definitiva, gràcies a l’espectacular posada en escena, 
que ens situa a l’any 2112, quan la Terra i els seus habitants han sofert 
grans canvis ocasionats per diferents esdeveniments, i s’han traduït en 
la desaparició de la creativitat, s’han destruït els instruments musicals 
i està prohibit composar música. 
Però sempre hi ha una espurna de llum enmig de la foscor i això et 

convida a lluitar pels teus 
somnis.

Cal destacar que l’èxit 
d’aquesta darrera proposta 
de MusCuart, ha fet que 
One Vision es representés 
als teatres de Linyola, 
Mollerussa i Torregrossa.@
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eStreneS deL grup “Som eLS que Som” 

El cap de setmana del 20 de desembre l’Associació Cultural i Teatral 
Som els que som van presentar les seves novetats teatrals. 

El divendres 20, a la Cultural, nens i nenes de la població van repre-
sentar dues obres: “El nas de Satanàs” i “Podem!”. Ambdues represen-
tacions van ser el resultat final i la culminació del treball que s´ha fet 
en els tallers de teatre, que l’associació va engegar el mes de setembre 
passat. En la primera, uns dimonis trapelles intenten ajudar a Satanàs 

a refer-se de les ferides que li 
han ocasionat uns pastorets i, 
en la segona, es posa de mani-
fest un embolic que tenen uns 
treballadors municipals a l’hora 
de plantar un arbre de Nadal. 
L’entrada a les dues obres va ser 
gratuïta.

A més es va presentar per primer cop “Els nens del cor”, una adaptació 
teatral de la guardonada pel·lícula “Los Chicos del coro”; una crea-
ció pròpia de l’associació amb la qual es pot veure com la màgia del 
cant coral aconsegueix estones de felicitat en les vides d’uns infants 
tancats en un internat i que necessiten comprensió i llibertat. L’obra va 
fer memòria de temps passats i, amb l’ajut del vestuari i l’escenogra-
fia, va situar al públic a la primera època de la postguerra, anys on la 
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Visiteu www.bellsons.es
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620 77 86 41·639 99 44 54
C/Travessia Sant Josep, núm.3

25220 Bell-lloc d’Urgell

Sopar per LLuitar Contra eL CànCer

L’associació de dones va organitzar, el passat 8 juny, el tradicional 
sopar solidari per recaptar fons per a la investigació i la lluita contra el 
càncer.
La vetllada va ser de nou un èxit gràcies a la participació de més de 
dues-centes persones i una recaptació de 2.672 euros. 
Durant el sopar, va tenir lloc el lliurament de regals oferts per les dife-
rents empreses i comerços locals.
De nou, un any més, el poble de Bell-lloc va mostrar la seva solidaritat 
i col·laboració.

Cal destacar  també, que durant l’any, l’associació de dones organitza 
diferents xerrades, concursos, tallers, cursos (com el curs de cuina 
nadalenca que enguany va córrer a càrrec del cuiner bell-lloquí Josep 
Niubó) i exposicions, a la vegada que col·labora, organitzant activitats 
diverses, en les agendes festives i culturals tant de les festes majors, 

com de les jornades culturals o de les activitats de Nadal a Reis. A 
més, també proposa un variat calendari, que té la mateixa durada que 
un curs escolar, amb activitats periòdiques que van des de posar-se 
en forma físicament fi ns a exercitar la imaginació amb les diferents 
propostes manuals.@

repressió deixava també empremta en l’educació escolar. 
Les tres estrenes d’aquestes festes nadalenques van suposar un gran 
èxit, però a més cal destacar també l’obra estrenada a fi nals del 2012, 
“Mar i Cel”, que va deixar bocabadat al públic bell-lloquí tant per la 
professionalitat dels actors amateurs com per l’espectacular posada en 

escena, amb un vaixell corsari que es mou per l’escenari, i que posteri-
orment, també ha deixat bocabadat a públic de nombroses localitats, 
doncs Som els que som han navegat per les terres de ponent amb el 
seu vaixell, portant el seu talent als teatres d’Albatàrrec, Artesa de 
Lleida, Bellvís, Aitona i Linyola.@
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beLL-LLoC per La independènCia

Des del moment de la seva constitució, el setembre del 2012, la secció 
local de l’Assemblea Nacional de Catalunya, Bell-lloc per la indepen-
dència, és una associació d’allò més activa.

gràcies a la seva empenta, han passat per la nostra localitat, per-
sonatges destacats de la vida pública catalana, aportant actualitat, 

informació, formació i refl exions 
a tots els que ho han desitjat, 
mitjançant tertúlies, conferències 
i taules rodones d’alt nivell i refe-
rència. Així cal destacar la xerrada 
de Salvador Cardús “ El país que 
volem, el país que estem fent” i 
també la de la periodista Patrícia 
gabanchón “Objectiu independèn-
cia”; a més de la taula rodona ce-

lebrada el dia 6 de febrer “Present i futur del procés independentista” 
moderada per Oriol Bosch Muntané, periodista de l’Agència Catalana 
de notícies, i amb les intervencions de Marc Solsona, alcalde de Mo-
llerussa i diputat al Congrés Espanyol per CDC; Marta Vilalta Torres, 
diputada al Parlament de Catalunya per ERC; i Ramon usall, doctor en 
Història Contemporània i llicenciat en sociologia, CuP Segrià.

Durant el passat 2013, es van organitzar a més, actes variats com la 
cassola per la independència, que va reunir més de cinc-centes perso-
nes a la sala de la Cultural; o la sardacadena, que va tenir lloc durant 
el tradicional aplec de sardanes de Bell-lloc i va representar un as-
saig de la cadena 
humana que va 
tenir lloc el dia 11 
de setembre. Les 
imatges de la ca-
dena que van fer 

els bell-lloquins i bell-lloquines el 10 d’agost, van il·lustrar el videoclip 
“Som aquí”, amb música i lletra, composades pel grup local Hit back 
harder, especialment per a l’ocasió.
Des d’aquesta associació es 
van organitzar busos i venda 
d’entrades per al Concert per la 
independència celebrat al Camp 
Nou, i també per assistir a la Via 
Catalana al tram de l’Hospitalet 
de l’infant. 

Al mes d’octubre, juntament 
amb l’Associació de Joves, es va 
realitzar una moció en suport a 
l’Assemblea de Docents Balears 
i mitjançant la venta de tires per 
una cistella de productes locals, 
van poder fer un donatiu per a 
la caixa de resistència d’aquesta 
entitat. 
Al mes de gener d’enguany, va 
tenir lloc la campanya signa un vot per la independència, a la nostra 
localitat la recollida es va fer a l’edifi ci de la Costereta durant el matí 
de diumenge. Aquesta és una campanya adreçada a incentivar els 
ciutadans de Catalunya a que exerceixin el dret de petició. 

Finalment destacar que les properes conferències, xerrades i actes 
diversos, s’anunciaran per la veu pública i a través de cartells. Podem 

avançar que el dia 4 d’abril hi haurà una xerrada a càrrec de 
Jordi Bilbeny, sobre la falsifi cació 
històrica de la descoberta catalana 
d’Amèrica, i el dia 8 serà el torn de 
Vicenç Partal que presentarà el seu 
llibre, “A un pam de la independèn-
cia”.  Podeu trobar més informació al 
facebook de l’entitat.@

el tradicional aplec de sardanes de Bell-lloc i va representar un as-
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CoLònieS 2013

un estiu més, (i ja en van 33 edicions!) el Moviment infantil i Parro-
quial “ La Costereta” de Bell-lloc d’urgell ha anat de colònies.
Del 17 al 28 de de juliol, després de tres anys a la Casa de Colònies 
Montsant, més d’un centenar de nenes i nens, noies i nois, i un bon 
grup de monitores i monitors, han compartit uns dies a Casa d’Arro, 
també molt a prop de Vilaller. 

Ha estat una gran experiència plena de gimcanes, tallers, jocs, activi-
tats, etc. on el centre d’interès ha estat el  Màgic d’Arro, una adapta-
ció del Màgic d’Oz que ha servit per transmetre la idea d’aventura (el 
nou entorn), l’alegria de sentir-nos acompanyats (la Dorothy i la seva 
mascota), la importància de la intel·ligència (l’espantaocells), la força 
que dóna el coratge o la valentia (el lleó) i la necessitat de tenir bon 
cor (el llenyataire).

En la convivència dels 12 dies és remarcable l’esperit aventurer de 
tothom. Els més petits, que només han anat de colònies 6 dies, han 
gaudit moltíssim de l’experiència, demostrant tenir molta empenta 
pujant al riuet dels Besiberris. Les excursions a Castarné i Bonansa i al 
Llac de Rius, així com als llacs dels mateixos Besiberris, han significat 
per a la resta, una bona prova que l’esforç sempre té recompensa. Els 

més grans, que anomenem “Ruta”, han pujat a un cim de més de 3.000 
metres, concretament el Vallibierna. L’alegria que es reflexava en la 
seva cara després d’assolir-ho era indescriptible.

Com és tradició, l’últim dia de colònies ha esdevingut una jornada 
familiar on el retrobament de les famílies amb les acampades i els 
acampats ha emocionat a petits i grans. “L’hora dels adéus” ha posat 
punt i seguit a aquesta tan arrelada experiència en el nostre poble.@
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cuina catalana

FeSta de La gent gran

El dia 27 d’octubre va tenir lloc el tradicional homenatge a la gent 
gran, una festa de commemoració de la trajectòria vital de les perso-
nes de més edat de la nostra localitat.
Enguany per primera vegada es va homenatjar a les persones que 
durant el 2013 van complir 85 i 84 anys, i opcionalment, a les parelles 

d’aquests que així ho desitgessin.
La festa d’homenatge, organitzada per la Llar dels Jubilats en col-
laboració amb l’Ajuntament, va tenir lloc a la Sala de Cultural, on es 
va celebrar un dinar de germanor al qual van assistir els homenatjats 
juntament amb els seus familiars i amics.

Campionat SoLidari de botiFarra

La Sala de la Cultural va 
acollir el dia 23 de novem-
bre el 2n Campionat Soli-
dari de Botifarra. Els diners 
recaptats amb la inscripció 
(15 euros per persona) es 
destinen al Centre d’ini-
ciatives Solidàries Ángel 

Olaran, que subvenciona projectes de cooperació a Etiòpia.
La de Bell-lloc va ser la tercera jornada d’una lliga de botifarra solidà-
ria que fi nalitzarà el proper dia 20 de setembre de 2014.
+informació a www.isolidariesbotifarra.blogspot.com.es   @

Per tal de guardar un record del gran dia, es van lliurar plaques com-
memoratives a tots els distingits, que el passat 2013 van ser pels seus 
85 anys: Antonio Palafoix i Rosita Boté; Carme Batalla, Elvira Bernaus, 
Celestina Bosch, Càndida Carrillo, María Obón, Josefi na Parcerisa, 
Maria Reñé; i pels seus 84 anys: Francisco Arnau, Rafael Castellví, Jau-
me Fa, José Jurado i Pilar Hinojosa; Montserrat Mirada i Eugeni Ticó; 
Carolina Papiol, Maria Plana, Antonio Rivera, Joan Seyós i Lluïsa Solà, 
Santiago Sobrevals, i Mercè Vergé.

Mencionar també, que l’Ajuntament va atorgar plaques commemora-
tives als veïns de Bell-lloc que durant el 2013 celebraven els 85 anys: 
Francisco Bargalló Bosch, Lucio Duque Hervas, Carmen Mestres Domè-
nech, Claudia queralt Blanc i Natividad Reyes Ruíz.
A totes i tots, moltes felicitats!@
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per la independència 
en col·laboració amb 
l’agrupació sardanista, 
i que va ser un assaig 
per a la gran cadena 
humana que va tenir 
lloc, amb molt d’èxit, 
el dia 11 de setembre.

Les imatges gravades 
durant la sardacadena 
van il·lustrar el video-

clip “Som aquí”, amb lletra i música del grup local Hit back harder.@

Des De Les AssOCiACiONs

apLeC de SardaneS

L’Agrupació Sarda-
nista de Bell-lloc va 
organitzar, el dia 10 
d’agost, una nova edi-
ció, i amb aquesta ja 
en són vint-i-quatre, 
de l’aplec de sardanes 
local, que convida a 
gaudir de la dansa 
catalana, a la fresca, 
amb acompanyament 
de sopar.
Cal destacar que aquest any, a la mitja part de la ballada de sardanes, 
va tenir lloc la sardacadena, una proposta de l’Associació Bell-lloc 

aSSoCiaCió de JoVeS

L’Associació de Joves de  Bell-lloc 
organitza i participa en moltes de 
les activitats que es realitzen a la 
nostra localitat.

Així, els seus integrants s’encarreguen 
de manegar l’esbojarrada cursa de llits 
del carnestoltes, o la festa de l’escuma 
que té lloc a les piscines durant una 
tarda d’agost. 

El passat 2013, van proposar amb èxit 
la pintada d’un mural per la independèn-
cia a la paret del magatzem que dóna al 
carrer Via Ferrea. El mural es va pintar 

amb l’ empremta de  les mans 
de tots els bell-lloquins i bell-
lloquines que van participar en la 
jornada.

El joves participen també en l’or-
ganització de la nit del jovent de 
les festes majors de la localitat.

Finalment cal destacar que el 
17 de novembre, dia mundial 
en record de les víctimes de la 
violència vial, van organitzar 
un acte en el qual  es va fer  

un minut de silenci i un lliura-
ment  de flors, davant el monument que hi ha al parc infantil local.@
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miqueL bargaLLó guanYa 
eL Campionat de CaÇa menor

El bell-lloquí Miquel Bargalló Carulla va guanyar, el passat mes d’oc-
tubre, la 37a edició del Campionat Provincial de Caça Menor amb gos, 
celebrat a Almatret.

Bargalló, juntament amb el segon i tercer classifi cats de la trobada, 
van ser els encarregats de representar a la Federació de Caça de Lleida 
en el campionat autonòmic que aquest passat any es va celebrar a la 
població de garcia, a la província de Tarragona.@

marC mÁrqueZ aLentà, eL noStre Campió 

El 10 de novembre de 2013 Marc Márquez 
Alentà es va convertir en el pilot més jove 
en aconseguir el títol de campió de món de 
Moto gP, i això en l’any del seu debut en la 
categoria reina, entrant així en la història del 

motociclisme per la porta gran.

Márquez es va proclamar campió 
al circuit valencià de Xest, fi ns 
on es van desplaçar molts bell-
lloquins i d’altres es van reunir 
al pub irati on es va celebrar el 
títol amb piscolabis i cava i es 

que el pilot de Cervera té un gran 
nombre de seguidors a la nostra localitat on hi té família 

i d’on es fi lla la seva mare, Roser Alentà.
Des d’aquestes pàgines el volem felicitar i li desitgem el millor en la 
seva brillant carrera.@
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ruta 2013

Al llarg de tot  l’any el Club Alpí Bell-lloc organitza i col·labora en 
nombroses activitats locals; una de les més conegudes i destacada és 
la ruta d’estiu, celebrada durant el mes d’agost.
Així, aquest passat 2013, deu excursionistes locals es van traslladar 
fins a Encamp per realitzar el Camí de l’Ossa, una ruta circular que 
travessa paratges d’encant, patrimoni de la humanitat, per la vall del 
Madriu; fent nit al refugi de l’illa, per continuar al dia següent pel camí 
del Pic de Pessons (2.582m) punt més alt de la ruta des d’on es pot 
veure la vall que s’ha deixat enrere i la que s’ha de baixar per arribar 
de nou al cotxe. Total: 35 km, 2123m, 12 hores de caminar i paisatges 
inoblidables per al record.

Però l’agenda esportiva de l’any passat i d’enguany està plena de 
sortides que cal mencionar i que són mostra de l’activitat del Club 
Alpí: recentment va tenir lloc una sortida d’esquí de muntanya a la 
Vall d’incles d’Andorra; a finals d’any es va realitzar una ascensió al pic 
Cap Verd de 2.283 metres; a l’octubre els excursionistes locals van fer 
una sortida a Montserrat on van fer la ruta al camell de Sant Jeroni 
(uns 18 km amb un desnivell de 1.300metres); també al mes d’octubre, 
els dies 19 i 20, van fer una sortida en BTT: Pedals Serrallonga, una 
ruta que transcorre pels llocs on, el bandoler més famós de Catalunya, 
realitzava la seva activitat, per les guilleries, entre fagedes i casta-
nyers, gaudint de l’espectacle de la natura en aquesta època de l’any. 
Al mes de setembre l’objectiu va ser l’ascens al Bachimala (3.177m) 
per la via normal i descens per la cresta del Sabre, coronant també la 
punta Sabre (3.136 m); al juliol, més d’una 
desena de bell-lloquins i bell-lloquines van 
realitzar una sortida als Picos Clarabide 
(3.012-3.020-3.005m) i Pico gías(3.011m), 
que va acabar amb remullada i pedregada. 
També al mes de juliol, van anar a fer la 
ferrada Castellaso, a la localitat de Sesué, 
vall de Benasque; i a finals d’agost, quatre 

muntanyencs bell-lloquins van anar a fer la cresta de l’avió, des del pic 
d’Estanyó (2.781m) al pic de l’Avió (2.830m).
El 13 i 14 d’abril es va fer una sortida en BTT per la Ruta del Císter, 
passant per tres monestirs situats a les comarques de l’Alt Camp, 
Conca de Barberà i l’urgell.
Cal destacar  una sortida de caire familiar que va tenir lloc el 9 de 
novembre. Petits i grans muntanyencs, gairebé una trentena, van 
realitzar una caminada fins a la penya Sant Alís de 1.676m, al Mont-
sec d’Ares i a la tarda i vespre van visitar el Centre d’Observació de 
l’univers. una sortida molt interessant per iniciar-se en el món de la 
muntanya i  la natura.
Avançar-vos també que el dia 10 d’abril, a les 21.00 hores, a la Sala 
Multifuncional, tindrà lloc la conferència “Alpinisme, una filosofia de 
vida” d’Araceli Segarra, i la presentació del seu llibre “Ni tan alt, ni tan 
difícil”.
Per altra banda, cal destacar la participació del Club en l’organització 
de la pedalada BTT Catigat, que sota el lema “100 quilòmetres, 18 
pobles, una comarca”, proposa un recorregut no competitiu, per tots el 

pobles i nuclis del Pla d’urgell. Aquest any, 
fixant-se en el tricentenari de la pèrdua 
de les llibertats del poble català, l’organit-
zació s’ha marcat l’objectiu de portar a la 
pedalada un total de 1714 rodes.
La cita tindrà lloc el dia 27 d’abril i cal 
mencionar que enguany la nostra localitat 
serà el punt de sortida.@
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5ª CurSa 10 km i primera Caminada popuLar

La cinquena edició de la cursa atlètica popular 
de 10 km., celebrada el passat 6 de juliol, va 
comptar amb la col·laboració del Club Alpí Bell-
lloc i va presentar dues novetats interessants: 
per una banda, amb la finalitat d’apropar aquesta 
jornada esportiva al màxim de públic possible, es 
va ampliar l’oferta amb una caminada popular; 
l’altra novetat va ser el canvi d’espai i temps, la 
sortida i arribada de la cursa es va situar al cor 
de la localitat, a la plaça Lluís Companys, que es va convertir en centre 
neuràlgic organitzatiu i va propiciar que els participants sentissin el 
caliu de la gent del poble. La cursa a més, va tenir lloc a les vuit del 
vespre, i en finalitzar, el corredors van poder gaudir de franc d’una 
capbussada a les piscines municipals, que excepcionalment van obrir 
fins la una de la nit.

El corredor del CE Linyola Alexandre Tàssies es va adjudicar, un any 
més, la cursa de 10 km, una prova que malgrat es-
trenar format nocturn, va tenir la calor com a pro-
tagonista. una circumstància que va jugar una mala 
passada als atletes, com el cas del mateix Tàssies, 
que va arribar a la meta totalment exhaust, a l’igual 
que altres participants.
La participació va ser la més alta dels darrers anys 
amb més de 250 inscripcions de bell-lloquins i bell-
lloquines dels gairebé 500 participants totals. Per 

part local, Josep Cuenca va ser el vencedor en categoria masculina i 
Alba Secanell en la femenina. Amb l’objectiu de fomentar l’esport en 
totes les franges d’edat, l’organització també va voler lliurar trofeus 
als participants de menys i més edat que van anar a parar a mans 
de l’Albert Pérez i de Josep Maria Romà, respectivament. Es dóna la 
circumstància que aquest últim és dels pocs participants que a més, 
ha participat en totes les edicions de la prova des dels seus inicis, al 
2009.
Com en cada edició la Cursa de Bell-lloc inclou una acció solidària, 

que consisteix en destinar els diners de 
les inscripcions a 
entitats socials i 
humanitàries, que 
en aquesta ocasió 
es van lliurar als 
centres Acudam 
i Aspros. Entitats 
que van parti-
cipar en l’acte 
instal·lant una 
parada de venda 

de productes que 
elaboren en els 

tallers ocupacio-
nals.@
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15è torneig 24 horeS de FutboL SaLa

Per quinzè any consecutiu, i consolidant-se 
com un referent en l’agenda esportiva d’estiu, 
els dies 13 i14 de juliol va tenir lloc el Torneig 
24 hores de Futbol Sala.

un total de vuit equips van participar en 
aquesta passada edició, que començà a les 
18h del dissabte amb els partits classifica-
toris i finalitzà el diumenge amb la final que 
enfrontà el Forza Molle i l’info-coste.com, 
quedant primer i segon classificats respecti-

trobada de bàSquet eSCoLa

El dia 7 d’abril de 2013 la localitat de Bell-lloc d’urgell va ser seu de la 
10a Trobada Oberta de bàsquet de la passada temporada. 
La cita va comptar amb la participació d’una vintena d’equips repartits 
en categories premini, escola i baby’s, dels quals dos equips pertanyien 
al Club Bàsquet Bell-lloc.

vament. El tercer lloc de la classificació va ser 
per als bell-lloquins Bar la Cantonada. A més 
es van atorgar també premis al millor jugador, 
Xavier Puiggros, el millor porter, ivan Espinet i 
el millor jugador local, Robert Bergé.

Cal destacar que, a causa de la pluja, els par-
tits es van jugar al pavelló i que per primera 
vegada tots els arbitratges van ser federats, 
fent així un pas més en la consolidació del 
torneig.@

La trobada va durar tot el matí, al llarg del qual es van jugar diferents 
partits 4x4. 

Els participants i els diferents acompanyants i públic en general, van gau-
dir veient el joc dels més menuts a la pista del poliesportiu municipal.@
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FeSta deL patinatge artÍStiC

La localitat de Bell-lloc d’urgell va acollir, el passat 8 de desembre, la 
Festa del Patinatge Artístic.
La trobada, que se celebra anualment com a cloenda de curs, té lloc en 
diferents localitats i el 2013 va ser el torn de la nostra.

La celebració va esdevenir un gran èxit tant de públic, més de mil 
persones es van donar cita al pavelló municipal, com de participació, 
amb més de quatre-cents patinadors i patinadores de catorze clubs: 
CP Mollerussa, CH Juneda, CP Alcoletge, CP La Borde-
ta, CE Lleida PA, CP Bellcaire d’urgell, CP Tàrrega, CP 
Tremp, Solsona PC, CP Solsonés, CH Cadí, CP La Seu 
d’urgell, CP Torrente de Cinca i CE Bell-lloc.

Els comerços locals i de les diferents poblacions es van 
sumar a la festa amb diverses aportacions de produc-
tes per al sorteig d’una panera.
gràcies a l’esforç de l’organització i a la presència de 
clubs i públic, la festa del patinatge artístic va ser un 
gran espectacle.@
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Des que va iniciar la seva activitat, el mes de març del 2012, la incu-
badora d’Empreses d’innovació Agrometal·lúrgica (iDA) de Bell-lloc 
d’urgell, s’ha caracteritzat per la intensa oferta formativa que ofereix. 
En aquesta línia d’actuació cal destacar els diferents cursos, tallers 
i jornades que s’han celebrat al llarg del 2013 i que s’estan duent a 
terme aquest 2014.

Així, l’any passat es va inaugurar amb un Curs d’Emprenedoria de 50 
hores, per a joves aturats de menys de 30 anys, organitzat per l’iDA i 
l’àrea de formació d’unió de Pagesos en col·laboració amb el Consorci 
de Formació Contínua de la generalitat de Catalunya, i que tenia com 
a objectius impulsar l’esperit emprenedor i oferir les eines per avaluar 
el rendiment de la futura empresa. El curs es va dur a terme durant els 
dilluns i dijous dels mesos d’abril i maig.

Dins el marc del Curs d’Emprenedoria va tenir lloc una jornada gratuïta 
i oberta a tothom sobre “Oportunitats del nou entorn digital a l’em-
presa rural”; una xerrada a càrrec d’Agustí Filomeno, director-gerent 
de Vantage group, agència i consultoria de màrketing i assessorament 
en l’estratègia de promoció i comunicació de l’empresa en totes les 
seves vessants.
Al mes d’octubre es va celebrar un taller sobre l’elaboració del pla 
d’empresa, adreçat a joves menors de 35 anys. El curs, realitzat en tres 

sessions, va oferir una for-
mació específica per enten-
dre, conèixer i tenir les eines 
bàsiques per poder elaborar 
un pla d’empresa.

Als mesos de novembre i de-
sembre, i després de l’èxit de 
la primera convocatòria, es 
van celebrar les 2es Jornades 
de Foment de l’Emprenedo-
ria, sota el lema “Compor-
tament emprenedor, l’avenç 
del canvi”, i que van comptar 
amb ponents de prestigi re-
conegut, en diferents sectors 
empresarials. 

L’il·lm. Sr. Alcalde, Ramon 
Cónsola i la sra. Núria Betriu, 
directora del programa Cata-
lunya Emprèn del Departament d’Empresa i Ocupació de la generalitat 
de Catalunya van inaugurar les jornades, que s’iniciaren amb la ponèn-
cia “Emprenedors contra emprenyadors” a càrrec del director del diari 

eQUiP De GOVeRN
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Ara, el sr. Carles Capdevila. El dia 21 de novembre, la sra. Maravillas 
Rojo, Directora del Programa d’Economia Social de la generalitat de 
Catalunya i ex Secretària general d’Ocupació del Ministeri de Treball i 
immigració, va parlar sobre “Economia social, un nou corrent empre-
nedor”; i tot seguit va tenir lloc la taula rodona de debat  “experièn-
cia d’emprenedoria d’economia social al territori amb la Cooperativa 
d’ivars, l’Associació Talma i l’Associació Torxa. El dia 28, el sr. Jordi 
urgell, gerent d’Optimitzat i soci de Cataliza cooperativa de coachs, va 
parlar sobre les “Eines per afrontar el repte d’emprendre”. Finalment el 
dia 12 de desembre va tenir lloc la ponència “Com les idees radicals es 

converteixen en normals: innovar de forma disruptiva”, d’Alfons Corne-
llà, fundador i president d’infonomia. Tot seguit va tenir lloc una taula 
rodona de debat amb emprenedors que tenien com a denominador 
comú, haver creat la seva pròpia empresa feia menys d’un any. L’il·lm. 
Sr. Ramon Cónsola i l’il·lm sr. President de la Diputació de Lleida, Joan 
Reñé, van clausurar aquestes jornades d’èxit.

Destacar que aquest 2014, i conscients de la realitat laboral actual, 
s’han dut a terme quatre tallers de recerca de feina i emprenedoria, 
que sota el títol de “Al febrer, activa’t”, han volgut donar resposta a les 
diferents incògnites professionals.
Al llarg de l’any, es continuaran organitzant tallers, cursos i jornades 
de les quals podeu trobar informació al web de la iDA: www.ida.cat.@

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

Les vacances escolars són una bona oportunitat per 
compartir temps amb els amics, companys i veïns i 
gaudir del lleure d’una manera activa. Des de fa una 
bona colla d’anys, l’Ajuntament propicia aquestes 
activitats gràcies als casals de Setmana Santa i Estiu 
i al Parc de Nadal.
Monitors i monitores especialitzats organitzen acti-
vitats variades perquè els menuts del municipi, que així ho desitgin, 
descobreixin i aprenguin jugant.

Les manualitats i els 
esports són les acti-
vitats estrella de les 
jornades però també 
n’hi han d’específiques 
segons l’època de 
l’any, per exemple, al 

muLLa’t per L’eSCLeroSi múLtipLe!

Des del 1994 la Fundació Esclerosi Múltiple convida a la població a 
mullar-se, literalment, en la piscina més propera, per col·laborar en la 
lluita contra aquesta malaltia.

Casal de Setmana Santa, els participants realitzen mones 
i les degusten, a l’estiu, el bon temps convida a sortir 
d’excursió i aquest any passat van anar al zoo de Barce-
lona, a més de realitzar la tradicional excursió a la Pineda 
Municipal on acampen una nit. i també van col·laborar 
amb el Mulla’t per l’esclerosi múltiple. 
Durant el Parc de Nadal el menuts van anar al Cucalocum 
de Lleida i també van visitar la biblioteca municipal Joan 
Solà.
Tot un grapat de propostes interessants per a  gaudir 
activament de les vacances.@

A Catalunya, aquest esdeveniment s’ha convertit en el segon acte de 
solidaritat més multitudinari i compta amb el suport de més de 600 
piscines i clubs nàutics, entre aquestes, la de la nostra localitat.
Per això, un any més, l’Ajuntament es va adherir a la campanya Mulla’t 
per l’esclerosi múltiple, celebrada el 14 de juliol, jornada al llarg de la 
qual es van poder fer donatius en una urna situada al recinte de les 
piscines, o comprar el marxandatge elaborat per la FEM.
Destacar també que els nens i nenes del Casal es van sumar a la cita 
solidària venent objectes fabricats per ells mateixos, i també joguines.

Com a novetat, la vintena edició del Mulla’t va estrenar mascota, el 
Xop, una gota d’aigua d’estil gaudinià, mascota dels Mundials de Nata-
ció que es van celebrar a Barcelona l’estiu passat.@ 
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doneS ruraLS

El dia 30 de novembre es va celebrar la 7a trobada de dones rurals, 
que proposà una reflexió sobre “Dona i Territori: desigualtat d’oportu-
nitats”. 

La trobada es va dur a terme  entorn a  diverses conferències i taules 
rodones que van donar peu a aquesta reflexió sobre la desigualtat 
entre homes i dones en el món laboral i en alguns territoris més que 
en d’altres.
La periodista Mariví Chacón, de Lleida TV, va ser l’encarregada de 
moderar l’acte que començà amb la ponència “Dona professional i 
vincle territorial” a càrrec de Mireia Baylina Ferré del Departament de 
geografia de la universitat Autònoma de Barcelona. A continuació, 
Laura ibànyez, gerent de l’Associació iniciatives Rurals de Catalunya, 

va moderar la taula rodona “La reorganització familiar de les dones 
pageses”, en la qual van aportar la seva experiència Mònica Monferrer, 
Brigitte garolera, Ester gomis, Maria Rosa Dea i Prisca Meyer.

una altra taula rodona, “La representativi-
tat de les dones en el món polític”, va estar 
moderada per l’advocada Silvia Requena 
i Martínez i hi van intervenir nombroses 
personalitats politiques femenines.

Finalment, la sra. Rosa Palau, exsecretària 
general d’ugT Lleida, va moderar la taula 
“Dona emprenedora: la realitat de l’empresa 
en l’àmbit territorial”, en la qual van parlar 
les empresàries, Aurembiaix Baldomà, de 
Bell-lloc d’urgell; Maria Roman, Anna La-
font i Ares Prades.
L’Hble Sra. Neus Muntané i Fernández, Con-
sellera de Benestar Social i Família, junta-
ment amb l’il·lm. Sr. Ramon Cónsola, van ser els encarregats de posar 
punt i final a la 7a trobada de Dones Rurals.@

CUINES · PORTES · ARMARIS
PANELATS · PARQUETS · PERGOLES · PERSIANES 

MARBRES · REPARACIONS VARIES

VICENS  ROS: T. 690 63 96 08
C. Rafael de Casanoves, 21  · 25220 BELL-LLOC

FUSTERIA EN GENERAL
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CurSoS i FormaCió

Des de l’Ajuntament s’organitzen cursos diversos per a totes les persones 
que desitgen aplicar la seva formació i augmentar així les seves oportu-
nitats laborals i professionals.
Durant el 2013 s’han dut a terme tallers de memòria, cursos de benestar 
animal, un curs de manipulador d’aliments, entre d’altres.
Aquí us els mostrem en un recull d’imatges.
Cal destacar que tota la informació sobre les properes propostes forma-
tives la podeu trobar a la pàgina web de l’Ajuntament de Bell-lloc.@

Pilar Palau  t.600441919  · creacio@creacio.es · Enric Granados 1, 3r 1a · 25220 Bell-lloc d’Urgell (LLEIDA) 
  

10

Disseny gràfi c
Cuidem la imatge de la teva empresa
Logotips, targetes, catàlegs, fl yers, revistes 
falques de ràdio, carpetes, calendaris, 
publicitat diaris, adhesius, packaging, 
desplegables, cartells, invitacions...

10

Web
Fem visible la teva empresa
Dominis, allotjament, adreçes de correu,
cistelles de compra, autogestionables,
programació a mida...

www.creacio.es  
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miLLoreS a LeS eSCoLeS

Amb la intenció de millorar l’espai escolar, fa uns mesos, es va pro-
cedir a pintar la zona d’ educació infantil ( p3, p4 i p5 ) de l’escola 

nouS VeStuariS aL paVeLLó

Des de fa uns mesos, el pavelló de Bell-lloc compta amb tres vestuaris 
nous, dos per a equips i un per a àrbitre, construïts a la part alta de la 
sala esportiva, on estava situat el gimnàs.
Aquesta millora en els equipaments esportius respon a una necessitat 
dels membres del Club de Futbol Bell-lloc, els quals tenen prioritat en 
la utilització d’aquest espai compartit.@

PROMOCIÓ DP17
Foto sessió d’estudi
80 euros amb 8 fotos reveladesfi n

s: 
15

-6
-1

4

Fotografi a
Reportatges de BODA BATEIG COMUNIÓ, 
sessions d’estudi, àlbums, foto carnet, 
recuperació de fotos, revelats químics, servei de 
maquetació, curs d’iniciació, curs de retoc digital...

10

 

Ramon Farrerons, així com també el menjador, el passadís i el vestíbul, 
espais comunitaris i de pas, que precisament per aquestes característi-
ques necessiten un manteniment més acurat i periòdic.@
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L’obra “Amb ulls de Dona”, de l’autora Lola Mirada, ha estat la guanyadora del 1r certamen Epistolae de cartes sobre la Guerra Civil, 
convocat pel Centre d’Interpretació del Patrimoni de la Guerra Civil Ermengol Piró, d’Alcoletge.

Tot seguit transcrivim un fragment de la carta.

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. 

Arbolí, 13  de Juliol 1939.
Estimat meu:
He rebut la teva carta des de Sant Cipryen. 
M’ha arribat oberta, el que significa que els censors, 
no s’han  estalviat  pas  de llegir-la.  M’expliques  
les  pèssimes  condicions  en  que  us  han  acollit  els 
francesos,  sembla  doncs,  que  més  que  refugiats  
en sou presoners. ¡Qui ho havia de dir d’un país 
germà!.  Puc  imaginar-me  el patiment  que deus 
sofrir en aquesta platja de sorra, sense ni un sostre 
que  us  aculli ni  que sigui de  forma  precària, amb 
la menja escassa i de dubtosa qualitat, i amb  la 
fredor i la humitat instal·lada als ossos, totes les 
matinades.

Aquí  les coses tampoc és que vagin massa bé. 
L’escassetat de productes de primera necessitat,  és 
tan  patent,  que solament es poden adquirir segons 
quines vitualles al mercat negre, i en aquest, els preus, 
són de veritable robatori. Em fa patir molt el trobar 

llet pel nostre Magí, a mi gairebé no me’n queda, i 
ell  pobrissó, es queda amb tanta gana, que es  fa un 
farts de  plorar que m’esgarren l’ànima, s’adorm  per  
fi  de  cansament,  rendit.  En Tomeu ja comença 
a entendre més les coses, malgrat tot, cada  dia  em 
pregunta per tu, no es fa al càrrec de no tenir-te e 
la seva vora, i jo em veig incapaç de minvar-li  el  
desconsol  que pateix. L’allito cada jorn amb la 
fotografia que vas enviar-nos del  front d’Aragó,  i  
abans  d’adormir-se, la petoneja fins que li prenc de 
les mans, penso fins i tot, que somia  amb tu, i molts 
cops a la nit, el sento somicar fins que s’adorm.¡I és 
què t’enyora tant!.

Saps Guillem?,  potser  no  t’ho  hauria de dir, 
m’estimo més però que ho sàpigues. El teu pare està 
detingut. Fa  divuit  dies,  mentre  sopàvem  varen 
trucar a la porta, en aquella hora ens va estranyar 
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força.  Vaig  anar  a  obrir  i no se’m va aturar el cor 
de miracle; a la fosca davant de casa, hi havia la 
parella  de  civils, amb els capots al vol, i amb les 
lluentors que llançaven els tricornis al reflectir els 
rajos  de  la  bombeta  del  rebedor.  El  més gran, 
que lluïa uns galons a la bocamàniga, va demanar, 
autoritari, pel teu pare, aquest al sentir-se al·ludit 
d’ençà el menjador estant, va fer cap a la porta i va 
donar-se  a conèixer; 
sense més preàmbul, 
li varen posar les 
manilles, i sense ni 
deixar-me preparar-li  
ni  una muda,  se’l  
varen  emportar..  A  
l’endemà, vaig anar 
amb les criatures, un 
farcell de  roba, una secallona i un  mos  de  pa,  
l’últim  que  em  quedava  a  casa,   fins a Vilaplana 
on hi ha la casa quarter . Me’l varen deixar veure 
deu minuts, i sembla ser que l’havien detingut 
arrel d’una denúncia d’algú del poble. De tornada 
, sort en vaig tenir d’en Bernat de can Ciscar que 
va arreplegar-me amb el carro, doncs amb les dues 
criatures, si ja el trajecte d’anada m’havia deixat 
baldada, el tornar se’m feia un calvari. Passats tres 
dies, vaig tornar-hi, el guarda que em va atendre, 

va dir-me que l’havien traslladat  a  la  presó  de  
Tarragona,  així que ja em veus el diumenge agafant 
l’autocar de línia, les dues  canalles  i el farcell, i 
cap a la capital. En arribar a la presó, em va caure 
l’ànima als peus, pots creure’m  si et  dic  que  és  
plena  de gom a gom; la parentela dels detinguts, 
havíem de fer cua per poder-nos  atansar  a  una  
mena  de  locutoris  que  hi  han instal·lat per poder 

parlar amb els reus, 
i poder-los-hi  donar  
els paquets,  per  cert,  
que   per poder-los-hi 
entregar, de primer 
s’ha de fer una 
altra  cua  perquè 
els registrin, el que 
suposa estar gairebé 

tot el matí de cua en cua, i el temps que et resta  per  
poder  enraonar, no arriba  ni al quart d’hora. No 
has de patir pel teu pare, de moment està pendent  de  
judici,  i aquest no se sap quan es farà. Vaig trobar-lo, 
malgrat les circumstàncies, força animat,  encoratjat, 
el fet de saber-se innocent de qualsevol mal, el fa 
restar tranquil, i com que no li han  dit  de  que  va  
la denúncia, i encara que es fa alguna suposició, 
està ben convençut que la seva estada en captiveri, 
solament serà un tràmit passatger……
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ARA tOCA... OfiCis

L’aVentura de Viure

“Si tornés a néixer tornaria a fer el mateix”, i tot el que ha fet i ha viscut 
no es pot resumir, ni molt menys en unes línies. L’Alfredo Cunillera és un 
aventurer nat, que ha viatjat per la vida i pel món, mogut per la curiositat, 
les ganes d’aprendre i la passió, i considera que la convivència amb les 
persones és la gran riquesa de la nostra existència.

De ben jove, sense massa re-
cursos, estalviava el que podia 
per recórrer el món amb una 
motxilla, a peu, fent autostop 
i amb la il·lusió per bandera. 
Aquesta actitud positiva i 
aventurera el va portar als 20 
anys, fi ns a guinea Equatorial, 
on va treballar de tècnic me-
cànic en una plantació al mig 
de la selva. 

Al tornar a Bell-lloc va obrir 
una botiga d’esports, joguines 
i fotografi a i va començar a 
fer de la seva passió, viatjar, 
el seu ofi ci. Va comprar un 
microbus per a transport de 
viatgers, primer dels escolars 
de la Salle, i algunes excursi-
ons organitzades de bell-llo-
quins. Amb la seva dedicació, 
va passar a tenir una fl ota de 
fi ns a cinc autocars que durant 
més de cinquanta anys i enca-
ra a dia d’avui, cobreixen les 
rutes escolars de la comarca 
i viatgen per l’estat i per tota 

Europa amb tours organitzats. A l’empresa de transports cal sumar-hi 
l’agència de viatges, Cunitours, que porta ja dinou anys oberta al públic i 
compta amb l’experiència de tota una vida.

La trajectòria professional de l’Alfredo li ha permès relacionar-se amb 
persones de tot el món, tant 
viatgers com autòctons dels 
diferents països per on ha 
viatjat, i això és el que més 
li agrada, doncs ha pogut 
conèixer noves cultures, viure 
moltes experiències i gaudir 
de l’aventura de conviure amb 
les persones. 

El seu caràcter aventurer, 
curiós i obert, ha fet d’ell una 
persona molt activa; ja de 
jove va ser un dels promotors 
de l’emissora local, juntament 
amb mossèn Domingo; a més 
de ser un dels primers en or-
ganitzar campaments d’estiu 
per als joves bell-lloquins; 
quan ningú viatjava va obrir 
una agència i amb els seus 
autocars ha apropat el món a 
les persones de la comarca. 

Amb gairebé set milions de 
quilòmetres a la motxilla ens 
confessa que de tots els po-
bles que ha visitat el que més 
té en ment és Bell-lloc. @
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FISIOTERÀPIA: 
Tractaments personalitzats per prevenir, 
promoure, mantenir i recuperar la 
funcionalitat utilitzant qualsevol dels mitjans 
manuals, físics i químics al seu abast. 
Massatge esportiu de descàrrega, lesions, 
etc...Concerts amb les mútues: Adeslas, 
Sanitas, Traumare, Axa i General de Catalunya.

SERVEI DE MENJADOR: 
Oferim la possibilitat de realitzar els 
diferents àpats del dia: esmorzar, dinar, 
berenar i sopar. Pots fer-ne un o varis, 
pots escollir.  

INFERMERIA: 
Per fer un control de la medicació, de 
cures i prevenir les situacions de risc. 
Posem injectables, fem nebulitzacions, etc...

SAD: 
Donar suport en l’organització de la llar, 
potenciar l’aprenentatge d’hàbits per 
la cura i la gestió de la llar i ajudar en 
la neteja del domicili i cura de la roba. 
Serveis temporals i continuats.

TREBALL SOCIAL: 
Assessorament de les diferents ajudes 
socials, seguiment dels tràmits realitzats. 
Suport social i familiar.

SERVEI D’HIGIENE PERSONAL I BUGADERIA: 
Servei d’higiene de la persona amb ajut o 
sense i rentat de la roba.

PODOLOGIA: 
Tractament preventiu de diverses 
patologies que afecten els peus i ungles.

PEDICURA: 
Tractament de bellesa per tenir cura dels 
peus i ungles, per millorar-ne l’aspecte i la 
comoditat.

PSICOLOGIA: 
Avaluació i tractament de problemes com 
l’ansietat, trastorns de l’estat d’ànim, 
alteracions de la personalitat, estrès, 
problemes amb adolescents, etc.

TALLERS D’ESTIMULACIÓ: 
Taller de memòria: suport individual i 
grupal per a millorar la memòria.
Estimulació cognitiva: realitzar diferents 
exercicis per a mantenir i activar l’activitat 
mental.

GIMNASIA ASSISTIDA:
Activitat física dissenyada per enfortir la 
musculatura, endarrerir l’aparició de la 
osteoporosi, millorar la coordinació, la 
memòria i mantenir o perdre pes.

CENTRE DE DIA 
El centre de dia és un servei 
d’acolliment diürn (8:30 a 20:30) 
que complementa l’atenció pròpia 
de l’entorn familiar, amb els 
objectius d’afavorir la recuperació 
i el manteniment de l’autonomia 
personal i social, mantenir la 
persona en el seu entorn personal 
i familiar en les millors condicions 
i proporcionar suport a les famílies 
en l’atenció a les persones.

Tel. 973 111 250
C. La Mina (Parc Municipal)

25220 Bell-lloc d’Urgell
bell-lloc.social@fundaciosuport.org

S’ofereixen serveis oberts a tothom, 
cada persona pot escollir els serveis que més 
li interessin per poder-ne gaudir.li interessin per poder-ne gaudir.li interessin per poder-ne gaudir. + info i demanar hora: 

T.973 111 250
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facebook.com/dentalofficemollerussa     www.dentaloffice.cat 
Av. de la Pau, 26 baixos, 25230 Mollerussa · T. 973 60 11 52

Primera clínica dental SPA de Lleida

Treballem amb mútues.

TRACTAMENTS: Odontologia general, implantologia i cirurgia oral,

 ortodòncia invisible, odontopediatria, homeopatia, 

 fisio-osteopatia, nutrició, medicina estètica facial.

No tanquem al migdia 

obrim dissabtes matí



· 39 ·

teLèFonS d’interèS
AJUNTAMENT DE BELL-LLOC
 Ofi cines 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  
 Piscines 662 340775
 Allotjament 662 196329
TAXI  636 213070
CONSELL COMARCAL PLA D’URGELL
 Mollerussa 973 711313
EMERGÈNCIES  112 
ATENCIÓ CIUTADANA  112 
MOSSOS D’ESQUADRA  112
 Lleida 973 700050
 Mollerussa 973 701685
POLICIA Lleida 091
POLICIA MUNICIPAL Lleida 092
 Mollerussa 973 602000
GUÀRDIA CIVIL Balaguer 973 445950
BOMBERS  112
 Lleida 973 242397
 Mollerussa 973 601080
CREU ROJA Mollerussa 973 711282
ICS (CAP) Mollerussa 973 711164
CORREUS Bell-lloc 973 560706

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

AGRUPACIÓ SARDANISTA
 Enric Cerqueda 973 717 088

AMPA  LOS VAILETS
 Sílvia Gutierrez 646 922 649

AMPA  CEIP Ramon Farrerons
 Albert Mayoral 660 509 988

LO LOCAL Joel Sanmatín 636 591 792

ESPLAI LA COSTERETA
 Maria Rosa Mazarico 646 479 946 
 
LLAR DEL JUBILAT Ramon Prats 973 560 404

CLUB DE BÀSQUET
 cbbelllloc@gmail.com

CLUB PATÍ BELL-LLOC
 David Marimon 678 609 083

SOCIETAT DE CAÇADORS
 Miquel Bargalló 676 978 101

CORAL NOVES VEUS
 Francesc Nadal 973 560 220

ASSOCIACIÓ DE DONES FLOR DE LIS
 Irene Agulló 627 441 027

CLUB DE BITLLES Francesc Rabés 973 560 260

CLUB DEL BILLAR Fermí Amorós

AGRUPACIÓ FRUCTICULTORS EL SITJAR
 Ferran Seyós 630 701 303

ASSOCIACIÓ PUNTAIRES SANTA ÚRSULA
 Teresa Solsona 973 560 661

CLUB ESPORTIU BELL-LLOC
 Francesc X. Maruenda 660 580 607

CLUB ALPÍ BELL-LLOC
 David Folguera cabell.lloc@gmail.com

CLUB DE FUTBOL BELL-LLOC
 Jordi Altisent 699 949 962

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

ASSOCIACIÓ DE JOVES BELL-LLOQUINS
 Marc Cuenca 677 698 210

ASSOCIACIÓ MUSCUART
 Àlex Garcia 639 817 950

Ramon Cònsola
rconsola@bell-lloc.cat
Urbanisme, Economia i Hisenda, 
Indústria, Agricultura i Ramaderia, 
Obres i serveis 

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

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

Rosa M. Buira i Castell
rbuira@bell-lloc.cat
Cultura, Ensenyament, 
Noves Tecnologies, Representant al 
Consell Escolar i a la Llar d’Infants , 
Portaveu del grup. 

Robert Tarrio i Carulla
rtarrio@bell-lloc.cat
Esports, Sanitat , Joventut 

Brigit Jubillar i Jové
bjubillar@bell-lloc.cat
Regidoria de la Pau, Noves Tecnologies, 
Medi Ambient, Joventut

iNfORMACió
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Associació Puntàires 
“SANTA ÚRSULA” Club del Billar

Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell


