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David
Folguera Casas
Esports, Participació
folguereta@bell-lloc.cat

la revista Del Poble, carregat de
novetats: un nou format, un nou
disseny i un nou estil de redacció,
més plural, gràcies als textos

i entitats del poble oferint així
testimoni, en primera persona,
del que ha anat succeint durant
aquests mesos.

Us recordem que aquesta revista
està oberta a tothom que hi desitgi
col·laborar, i us encoratgem a
participar en “el teu racó” amb les
vostres propostes i creacions.

Miquel
Amorós Folguera
Joventut, Festes,
Noves tecnologies
mamoros@bell-lloc.cat

Desitgem que gaudiu d’aquest
nou número, recordant els bons
moments viscuts al llarg del
2015 i que encareu el 2016 amb
la il·lusió de qui estrena una nova

Nadir
Castells Gené

oportunitat.

Cultura, Tradicions,
Ensenyament,
Economia i hisenda
ncastells@bell-lloc.cat

Sigueu feliços!
Equip de redacció
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SANT JOAN
El foc és el gran protagonista
de la nit de Sant Joan, però a la
localitat de Bell-lloc,els autèntics
protagonistes són les noies i nois
encarregats de fer-lo arribar al
poble per encendre la foguera i
celebrar la revetlla. És per això
que hem volgut recollir les seves
impressions:

que tots ens coneixíem, junts ens
ho vam passar mot bé. Llàstima
que aquesta activitat només es
fa una vegada ja que per ganes la
tornaríem a repetir. Recomanem
a les pròximes generacions que
s’animin a participar-hi, perquè
és una activitat divertida i s’ho
passaran molt bé.” La quinta del 2002.

frontera de la Catalunya del Nord
per encendre les fogueres dels
municipis catalans, però deu anys
abans, Francesc Pujades, amb
alguns amics, va pujar al cim del
Canigó per primera vegada en
una revetlla de Sant Joan, i hi va
encendre una foguera que es veia
des de molts pobles.
L’any següent a l’encendre la
foguera del cim, molts d’aquests
pobles van encendre la seva. Per
primera vegada, el 1963, la fl ama
del Canigó va anar encenent les
fogueres d’aquest municipis en la
data assenyalada. El 1964 la fl ama
ja no es va apagar i entre revetlla
i revetlla resta encesa al Castellet
de Perpinyà. El 1965 va creuar la
frontera i actualment arriba a 400
municipis dels Països Catalans.

“Com cada any, la quinta de 1r
d’ESO de Bell-lloc d’Urgell, el dia
23 de Juny, vam anar a Mollerussa
a buscar la Flama del Canigó que
per tradició un grup de voluntaris
la va a buscar al cim d’aquesta
muntanya. La vam recollir i fent una
cursa de relleus la vam dur cap a
Bell-lloc.
Aquest any va ser ben original
perquè la pluja ens va acompanyar
tot el trajecte i vam quedar ben xops
i xopes.
Va ser una experiència molt
divertida ja que la vam fer amb
els companys de la quinta i com

Enguany, a causa del mal temps, la
revetlla es va celebrar a la sala de
La Cultural, i el foc del Canigó va
encendre el peveter situat dins el
recinte.
Mencionar finalment que aquest
2015 la Flama celebrà el seu 50è
aniversari, cinquanta anys encenent
els focs de Sant Joan d’arreu dels
Països Catalans, i portant amb ella
un fort valor simbòlic i d’identitat
nacional.

MIG SEGLE DE TRADICIÓ
El 1965 la fl ama del Canigó va
creuar per primera vegada la

BIBLIOPISCINES
La Biblioteca Joan Solà, amb una
petita mostra de llibres i revistes
ocupa un lloc ombrejat a les
piscines municipals, on tothom hi
pot trobar lectures fresques per les
tardes caloroses del mes d’agost.
Una proposta de lleure cultural que

té una gran acceptació entre els
usuaris d’aquestes instal·lacions
locals.

Ismael Bellet
Tel.973 56 00 14 · 650 25 41 77
Carrer Orient 27 · 25220 Bell-lloc d’Urgell (Lleida)

pintura

DECORATIVA·INDUSTRIAL

Tel. 676 80 66 15 ismabellet@gmail.com

Pl. Creu del Terme 1, 1r 1a 25220 Bell-lloc (LLEIDA)
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11 SETEMBRE
ACAMPADIADA
Des de l’any passat, com a iniciativa
de la nova junta, vam voler recuperar
la tradició de celebrar una festa la nit
abans de la Diada de Catalunya per
començar amb bon peu un dels dies
més commemoratius de l’any.

va poder gaudir amb les activitats
organitzades per Ajuntament i
associacions, i de les quals tot
seguit us n´oferim un resum, escrit
pels propis organitzadors:

de la sentència del Tribunal
Constitucional contra l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.
La celebració de la diada va
continuar el dia següent amb
el tradicional dinar a la pineda
municipal.

FESTA MAJOR DE
SETEMBRE
“Sr. Alcalde, Srs. Regidors, Sres.
Regidores, hereus i pubilles,
cabalers i cabaleres, bell-lloquins
i bell-lloquines. Es possible que hi
hagi algú a l’auditori que no estigui
inclòs en la meva salutació. A
aquests els anomenarem forasters.
(...) Amb les nostres celebracions

Aquest any però, disposant de les
instal·lacions del Local, a les 12 de l’11
de setembre el DJ Jorlin va començar
a amenitzar l’Acampadiada, una festa
que va durar fins els primers rajos
de sol del matí del 11 de setembre,
gaudida per tots els veïns del poble que
van voler iniciar una bona diada.
Associació Joves Bell-lloquins

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
El mateix dia 11, a les 10.30h va
tenir lloc l’ofrena floral a la plaça
11 de Setembre, durant l’acte es
va llegir un article escrit pel filòleg
bell-lloquí Joan Solà i Cortassa,
del juliol del 2010, just desprès

CORRREBARS I NIT DEL JOVENT
Aquesta Festa Major, va ser
la primera en la que el jovent
va decidir organitzar el famós
Correbars del poble, en el qual els
veïns més animats s’uneixen per fer
una ruta per tots els bars del poble
acompanyats de música i activitats.

©Creació

patronals aturem l’activitat diària
per a celebrar intensament amb
els convilatans els actes festius
programats que trenquen la rutina
quotidiana. (...)”; amb aquestes
paraules, Salvador Escribà ,
inaugurava, a les 12 del migdia del
dia 26 de setembre, la Festa Major
i obria així uns dies de celebració i
gresca, durant els quals el veïnat

©Albert folguera

Aquest any va ser un èxit
gràcies, entre d’altres coses, a la
iniciativa de la batucada i la gran
col·laboració de quasi tots els bars
de Bell-lloc.
Ben caiguda la nit, l’equip
d’ITINERANT SUMMER FESTIVAL,

©Albert folguera
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va realitzar un gran espectacle
amb la col·laboració d’alguns dels
seus més prestigiosos Dj’s, que
va aconseguir reunir, a part de la
gent del nostre poble, a ciutadans
d’alguns dels pobles veïns.
Associació de Joves Bell-lloquins

la Sala de la Cultural, on va tenir
lloc la 18a Trobada de Puntaires,
amb gran èxit de participació.
Per altra banda, al carrer Major
es va celebrar la 12a Trobada de
plaques de cava organitzada per
L’Entall, amb la presentació de
dues ampolles de cava rovellats
brut imperial amb plaques edició
limitada.

EXPOSICIÓ
A la una del migdia, a la Sala
Multifuncional, es va inaugurar
l’exposició dedicada a les puntes
al coixí, amb treballs realitzats per
puntaires bell-lloquines. La mostra
es va poder visitar durant tota la
Festa Major en horari de matí i
tarda.

©Creació

IV TROBADA DE COLLES
GEGANTERES DEL PLA D’URGELL
Durant la tarda del dia 26 va tenir
lloc també la IV trobada de colles

la festa està oberta a tothom i així
ho expressem amb l’esmorzar
popular a partir de les 9, que
organitzem abans del concurs, el
qual s’inicia a partir de les 11:00h.
El nombre de concursants voreja
els 30 participants (més o menys
com cada any) i aquests vénen de
diferents pobles. Finalment, el
guanyador del concurs fou l’Esteve
Llanes el qual va aconseguir abatre
el major nombre de plats.

DP20

geganteres del Pla d’Urgell. Més
de dos-cents geganters de tota la
comarca es van donar cita a les cinc
de la tarda a la plaça de la Creu
del Terme per iniciar un cercavila
pels carrers i places de la nostra
localitat, omplint-la de festa i
cultura tradicional.
El diumenge va començar amb el:
RECORREGUT DE CAÇA
El 27 de setembre, que ja s´ha
convertit en una tradició de més
40 anys, la Societat de Caçadors
“Sant Miquel” varem organitzar el
Concurs Local de Tir al Plat a la
Castellana.
Tot i que el concurs està dirigit als
caçadors del poble i de la comarca,

Tot i ser una data complicada,(el 27
de setembre estàvem cridats a les
urnes per escollir un nou govern de
la Generalitat), l’assistència no es
va veure afectada i la participació va

ser molt bona, fet pel qual esperem
que la propera festa major aquesta
augmenti.
Societat de Caçadors Sant Miquel

TROBADA DE PUNTAIRES I
PLAQUES DE CAVA
A les deu del matí, el centre
neuràlgic de la celebració es
va traslladar, per condicions
meteorològiques inestables, del
carrer Doctors Torrebadella, a

La jornada festiva del dia 28 va
començar amb el recorregut de les
pubilles, hereus i representants
del municipi, pels carrers, balcons
i façanes engalanades. Enguany
s’ha distingit la creativitat de Rosa
Piqué, Teresa Solsona i Anna Mª
Llop.

A la tarda els més petits de casa
van poder gaudir amb l’espectacle
“Vine i balla”, durant el qual uns
pallassos d’allò més simpàtics
van convidar a participar en i de la
festa, a petits, joves i grans.
Una eucaristia cantada, seguida de
l’ofrena floral al patró del poble,
van inaugurar el dia de Sant Miquel.

·5·
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I tot seguit:
SARDANES A LA FESTA MAJOR
Durant els dies de la Festa Major
de Sant Miquel vam gaudir de dues
ballades de sardanes de la nostra
terra (Bell-lloc a l’Aplec i l’Espiga
d’or) amb molt bon temps i unes
cobles de gran categoria i amb
la presència d’un bon nombre de
sardanistes.

de l’escola Ramon Farrerons es van
vestir de castanyers i castanyers
per explicar contes als més petits
i ajudar-los amb les danses de la

Aquest any, per part de la Llar de
Jubilats, s’ha volgut recuperar una
festa que ara ja feia un anys que
s’havia perdut però que creien que
s’havia de continuar. És per aquest
motiu que s’ha recuperat el concurs
de pessebres.

Agrupació sardanista

ESPORTS
Cal destacar que l’esport també ha
format part de la festa, amb partits
de bàsquet i la presentació dels
equips de hoquei, que va tenir lloc
el diumenge dia 27.
MÚSICA
I la música no hi podia faltar, de
la mà d’orquestres de renom com
la Maravella, la Sal dels Mars i la
Selvatana, encarregada aquesta
última de posar punt i final a quatre
dies de Festa Major.

LA CASTANYADA
Les associacions i les persones que
en formen part ajuden a mantenir
vives moltes de les nostres
tradicions. Una mostra d’això és la
celebració de la castanyada. Des
dels més petits fins als més grans
del poble, passant pel jovent, han
volgut reivindicar aquesta festa tan
nostra amb diverses activitats. Els
menuts de la llar es van reunir al
pati amb les educadores i familiars,
per degustar castanyes, coca i
xocolata; els alumnes més grans

celebració. Els joves de l’Esplai
van torrar castanyes a la plaça
Catalunya. I els socis de la llar dels
jubilats es van reunir per celebrar
aquesta festa.

NADAL I REIS
Les festes de Nadal i Reis són dies
de celebració amb família, parents,
amics i també veïns. Un fet possible
gràcies a les propostes que durant
aquestes dates, arriben des de
les diferents associacions locals,
sempre tan actives i disposades a
celebrar les dates assenyalades
amb tot el veïnat.
El programa es va inaugurar amb
el dia de l’Orelleta a la Llar del
Jubilats, on es va poder degustar
aquestes postres tan nostres,
l’origen de les quals es remunta a
l’Edat Mitjana.
També des d’aquesta associació va
sortir la proposta del Concurs de
Pessebres:

Des de l’entitat es mostren contents
per la bona acceptació per part del
veïnat, un total de 14 pessebres es
van apuntar per participar.
Els membres dels jurats formats
per representants de la Llar del
Jubilat i de l’Ajuntament, varen
tenir molt difícil puntuar-los ja que

NADAL I REIS | FESTES, CULTURA i TRADICIONS

alguns eren realment obres d’art i
veure la il·lusió dels participants els
va animar a continuar amb aquesta
festa l’any vinent.
Els guanyadors varen ser: Joana
Jareño, Llar d’infants i la família
Novell-Prats.
Varen valorar la seva originalitat i
l’esforç emprat alhora de fer-los.
Des d’aquestes pàgines, donen
les gràcies per la participació i
us conviden a apuntar-vos en la
propera edició.

El diumenge dia 20 els menuts de
la llar d’infants es van convertir en
els protagonistes d’un entranyable
pessebre vivent. I els alumnes de
l’escola Bellsons van oferir una
cantada de nadales a l’església.
Per la seva banda, els nens i nenes
de l’escola Ramon Farrerons, van
protagonitzar la cantada de nadales
del dia 21 pels carrers del poble.

El dia 10 de desembre l’Associació
de Dones va organitzar una xerrada
sobre “Diabetis i Obesitat”, el tema
de la Marató d’enguany; en motiu
de la qual el dia 19 es va celebrar el
tradicional escala en hi-fi.

El teatre també hi va ser present,
amb l’estrena de l’obra “Bojos del
Bisturí” a càrrec de l’associació
Som els que som, que de nou van
fer passar una estona d’allò més
agradable a tots els assistents a les
representacions.

DP20

En l’àmbit musical, cal destacar
també el concert de Nadal que va
tenir lloc el dia 27 de desembre a
l’església parroquial, a càrrec de la
coral Espiga d’Or de Bellvís.

ELS REIS MAGS
Si hi ha uns protagonistes més que
destacats aquestes festes, són els
nens i nenes. Com no podia fallar,
aquest any els camarlencs de Ses
Majestats Reials ens varen visitar
el dia 27 de desembre per tal de
poder parlar amb els més petits i
recollir, no sols les seves cartes, si
no també les seves il·lusions.
La cita va tenir lloc a la Cultural
a les 18:00h i per fer més amena
l’espera, van poder jugar amb uns
inflables que hi havia repartits per
tota la pista.

©Creació

El dia de Nadal, la música va ser la
gran protagonista, amb propostes
per a tots els gustos i edats. La
festa va començar a les set de
la tarda, a la Sala de la Cultural,
amb una sessió de ball musicada
per l’orquestra Nova Saturno. A
la mitjanit van agafar el relleu els
d’esperit més jove, amb el concert
a càrrec del grup de versions Band
the Rock, seguit de DJ Gomez.
L’orquestra Banda Sonora va posar
la música al dia de Sant Esteve i va
oferir una sessió de ball en el marc
del sopar de cap d’any celebrat a la
Sala de la Cultural.

El dia 5 de gener el més important
era que arribés aviat la nit, ja es
respirava en l’ambient la màgia que
ens porten cada any Ses Majestats
Reials i aquest any no podia ser
menys.
Ajudats per l’Scooby Do, les
joguines de Toy Story i els nostres

•DES DE 1972•

PRODUCTES GASTRONÒMICS
PER EMPORTAR
C. Urgell 30 • Tel.973 560 858 • Bell-lloc d’Urgell

Alfons XIII, 25 Tel/Fax 973 56 04 97 25220 Bell-lloc
instalacions1999@yahoo.es
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amics de “Del revés”, Ses Majestats
van poder arribar carregats de tots
els regals.

Cosa que els més petits agraeixen
ja que ells, el que volen, és que
es posin mans a l’obra i vinguin a
casa seva a portar els regals tan
esperats.
Comissió de carretes.

©Creació

A l’arribar a la plaça varen
fer l’ofrena al nen Jesús i,
seguidament, varen pujar al balcó
de l’Ajuntament per fer el seu
discurs d’arribada, curt i divertit.

©Creació
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AGRUPACIÓ SARDANISTA
DE BELL-LLOC

CURSET DE SARDANES
“A LA FRESCA”
Durant el passat mes de juliol i
fins al dia 6 d’agost, cada dijous al
vespre, amb l’organització del grup
de teatre “Som els que som”, ens
vam trobar unes 30 o 40 persones
grans, joves i petites al parc municipal per aprendre i practicar el ball
de sardanes i galops d’entrada amb
la direcció i mestratge de la Montse Minguella de Bellvís. Van ser
unes nits a la fresca entretingudes
i profitoses i que esperem que es
repeteixin per molts anys.

poder sopar entrepans de llonganissa i cansalada a la brasa i amb
servei de bar.

26È APLEC DE SARDANES.
El dissabte dia 8 d’agost vam celebrar per 26ena vegada el tradicional
Aplec de Sardanes que enguany
vam haver de traslladar a la sala de
la Cultural a causa del mal temps.
La cobla Jovenívola d’Agramunt va
interpretar 18 sardanes de 7 tirades
en sessions de tarda i nit amb la
presència de més de 400 persones
del poble i de la comarca que van

SOPAR DE LA LLUITA
CONTRA EL CÀNCER
Que Bell-lloc és un poble solidari,
ja és ben sabut per tothom. I una de
les mostres importants és el sopar
solidari en benefici de la lluita contra el càncer.

Any rere any els nostres veïns es
bolquen en aquest esdeveniment.
Cal agrair l’ajuda del nostre ajuntament, així com la col·laboració
desinteressada de les empreses i
comerços del poble.
La junta local estem preparant per
aquest any una sèrie de xerrades,
de les quals anirem informant prèviament a través de la veu pública i
les xarxes socials.
Només resta donar les gràcies a
tothom, perquè ens ajuden a aconseguir aquesta fita tan important.
La junta local de Bell-lloc.

c/general prim 5, Bell-lloc (Lleida)

DL a DV:
7.40 a 13.30 h
17.00 a 20.30 h
DS: 7.40 a 13.30h
DG: 9.00 a 13.30h

revistes & premsa
recàrrega mòbil i bus
mòbil internacional
fotocòpies b/n color
fax & ﬂoristeria
detalls esdeveniments
neteja

llibreria & plastiﬁcació
enquadernació
beure fresc
llaminadures
regals originals
petards & joguines
venda de pa

taximiquel@gmail.com
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L’ASSOCIACIÓ DE DONES
FLOR DE LIS
És una entitat molt activa que mitjançant propostes anuals, i d’altres
de puntuals, com les sortides, els
tallers, les xerrades, i les conferències, convida també a ser actives a
totes les seves sòcies.
La proposta de cursos que es desenvolupen cada setmana d’octubre
a juny, proporciona a la localitat de
Bell-lloc una oferta d’activitats variada per entrenar cos i ment, amb
la salsa, zumba, ioga, gimnàstica
de manteniment, pilates, country,”
labors”, pintura a l’oli i el club de
lectura.

des de la Biblioteca i persones
apassionades per la lectura.
Calia, doncs, buscar una dinamitzadora de l’activitat. Vam tenir la sort
de contactar amb la Sra. Teresa
Garcia i Piqué, persona que estima,
viu i coneix el món literari amb gran
profunditat. És llicenciada en filologia hispànica. Actualment jubilada
i ex professora de l’institut Manuel
de Montsuar de Lleida.
L’activitat va començar el mes
d’Octubre (2014) amb molt bona
participació.

A continuació us oferim diferents
testimonis, en primera persona, de
les activitats.

CLUB DE LECTURA:
Al mes de setembre de 2014, la
Junta de l’Associació de dones va
creure que seria interessant crear
l’activitat “Club de lectura” per tal
d’afavorir i potenciar aquesta cultural afició.
De seguida varem trobar la màxima
col·laboració per part de la nostra
bibliotecària que es va il·lusionar
amb la proposta.
De la seva mà varem conèixer que
al poble de Bell-lloc hi ha una gran
quantitat de persones que són
grans lectors.

A partir d’aquí, la cosa va ser fàcil,
perquè ja comptàvem amb els dos
punts principals: col·laboració total

Ens reunim l’últim divendres de
cada mes (per la tarda) a la biblioteca.
La Sra. Teresa ens proposa un
llibre per llegir. Ens parla de l’autor
o autora, fent-nos conèixer la seva
obra i les seves característiques
personals i literàries més rellevants.
També ens endinsa en el contingut
del llibre que llegirem, fent una
engrescadora pinzellada ens incita
a la lectura.
La Genoveva ja ens té preparats
tots els llibres (recopilats de diferents biblioteques). En la següent
trobada, fem un debat sobre el
llibre llegit en que tothom hi participa de manera espontània i voluntària. Aquesta participació enriqueix
moltíssim, perquè cadascú aporta
el seu punt de vista i els aspectes
de l’obra que més l’han copsat. Això
obre un horitzó molt ampli que ens
enriqueix.

Si hi ha algun aspecte interessant
de l’obra que no s’ha copsat, la
Teresa el destaca perquè hi fem
debat. La participació és màxima i
ens ho passem molt bé: OPINANTRESPECTANT tothom i ESCOLTANT
l’opinió dels altres.
Aquest any és continua l’activitat
amb un augment de persones apuntades.

VIATGE A MEQUINENSA DEL CLUB
DE LECTURA:
L’Associació de Biblioteques de
Catalunya va organitzar un viatge al
poble de Mequinensa per a tots els
clubs de lectura que funcionen als
pobles de les Terres de Lleida.
Aquest any el món literari l’ha dedicat a l’escriptor Jesús Moncada, fill
de Mequinensa.
Aquesta sortida va tenir lloc el 3
d’octubre 2015. Hi van participar
onze pobles a més d’una biblioteca
de la ciutat de Lleida. Van ser tot un
èxit de participació.

DONES | ASSOCIACIONS i ENTITATS
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Sortíem de Bell-lloc d’Urgell
dissabte a la tarda, direcció Àger.
Visitàrem la Col·legiata de Sant
Pere, visita guiada on s’explicava els
orígens i la història de la figura del
seu fundador el cavaller Arnau Mir
de Tost.

L’activitat es va desenvolupar així:
visita guiada a l’antic poble de
Mequinensa al peu del riu Ebre, que
va ser enderrocat durant els anys
cinquanta per construir la presa de
Flix i Ribarroja. Vam conèixer les
mines de carbó (abandonades) que
era el principal i quasi únic sosteniment econòmic del poble. Vam admirar l’exposició de l’obra i vida de
Jesús Montcada (el qual també era
pintor). També vam visitar el museu
prehistòric de la dona a l’aire lliure.
Totes les visites van ser guiades.

cialment: el patiment sofert per
una gent que va haver de veure
enderrocar i desaparèixer part
del seu poble sota l’aigua del seu
estimat riu amb una total i frustradora impotència provocada per un
règim totalitari i dictatorial com era
el d’aquells anys sota la dictadura
franquista; i l’agraïment d’aquest
poble al seu fill més il·lustre per haver immortalitzat i donar a conèixer
al món mitjançant la seva magnífica
obra dels fets viscuts per la seva
gent.

Dinar al restaurant “El mesón” al
nou poble de Mequinensa. Per la
tarda vam assistir a una funció de
teatre basada en l’obra del “Cafè de
la granota, escrita pel Sr. Moncada en la qual descriu uns fets i un
temps ple d’incerteses i sofriments
que el van marcar a ell i a la seva
gent.

Mequinensa no és ni serà mai el
que era tot i que, gràcies a Jesús
Moncada, resta molt present en el
record dels seus vilatans.
L’Ajuntament de Mequinensa ens va
regalar un llibre que explica la seva
història. Està dipositat a la biblioteca de Bell-lloc.

Durant l’estiu havíem llegit el llibre,
cosa que va fer que l’obra ens agradés moltíssim.
En aquesta sortida hi va haver dos
aspectes que ens van colpir espe-

SORTIDA A LA VALL D’ÀGER
El dia 10 de juliol, l’Associació de
Dones Flor de Lis vam visitar la Col·
legiata de Sant Pere d’Àger i el PAM
(Parc Astrònomic Montsec) Centre
d’Observació de l’Univers (el millor
cel d’Europa).

Després d’agafar forces amb un sopar-berenar al Càmping Vall d’Àger,
continuàrem la visita al Parc Astronòmic del Montsec.

Vam poder gaudir d’una nit esplèndida d’estiu a l’aire lliure. Ens explicaren les estrelles i les constel·lacions de l’univers, tant en directe com
a través de projeccions al planetari
l’Ull del Montsec.

C. Fuster i Rabés 21 Bell-lloc inst.boadella@gmail.com
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Tornàrem de matinada a Bell-lloc
d’Urgell, contents i pensant en una
pròxima sortida tan gratificant com
aquesta.

RECITAL MUSICAL DE
SANTA CECÍLIA:
El dissabte 21 de Novembre ens
varem trobar a la sala Multifuncional per escoltar una història, sentir
la música i comprovar com l’art
de riure no fa diferències entre les
persones.

Varem gaudir primer d’una bonica
història, on van participar nens del
públic. Després de la presentació
dels diferents instruments gaudírem d’una entranyable actuació per
part del grup musical de l’ACUDAM
amb la col·laboració de Bellsons.
Acabàrem amb la participació de
tots els presents que omplíem la
sala taral·lejant i seguint les cançons com ens indicava la directora.
Finalment tots vàrem poder riure
i aplaudir plegats d’una tarda tan
amena.

Finalment, i no menys important,
cal destacar l’escala en hi-fi, una
iniciativa solidària per col·laborar
amb LA MARATÓ DE TV3.
“Si d’algun fet pot estar orgullós el
nostre poble és de la seva vessant
solidària. L’Associació de Dones
estem molt orgulloses que cada any

els nostres veïns responguin tan favorablement, ja sigui dalt de l’escenari, comprant entrades o regalant
algun objecte per al sorteig.
El tema d’aquest any de la Marató
era la Obesitat i la diabetis, malalties que necessiten molta investigació a causa del seu gran abast en
tota la població, per aquest motiu, a
Bell-lloc es van arribar a recaptar
més de 4900 euros.

Per aquests motius, des de la junta
vam decidir millorar la situació del
recinte per poder treure-li el major
profit possible. El dia 26 es va organitzar la festa d’ inauguració on tots
els veïns del poble van poder gaudir
del nou local ambientat amb decoració hawaiana.

18 JULIOL · FESTA DE L’ESCUMA
Des de fa uns quants anys, el jovent
és l’encarregat d’organitzar una
festa per als més petits del poble a
les piscines municipals de Bell-lloc.
Aquest any no podia ser menys i es
va continuar amb la tradició.
Aquella mateixa tarda, els infants
van poder participar en diferents
activitats aquàtiques dirigides pels
membres de l’associació. En acabar
aquestes activitats i, després d’un
petit descans, es va repartir un petit
refrigeri per a cadascun dels participants en aquesta festa i, inclòs,
per alguns dels seus pares.

Volem acabar aquest escrit agraint
a totes i tots aquells que participen,
demanar que no defalleixi la seva
solidaritat i que l’any vinent ens
puguem retrobar un cop més”.

ASSOCIACIÓ DE JOVES
26 JUNY · INAGURACIÓ DEL LOCAL
El dia 26 de Juny, la nova junta del
jovent va celebrar la inauguració del nou LOCAL situat vora els
recintes esportius. Aquesta sala
ja estava encarada per a realitzar
diferents activitats per a tots els
joves bell-lloquins, però no es podia
disposar d’ella en perfectes condicions.

Una vegada que tots van poder gaudir del berenar, el canó d’escuma es
va posar en marxa i, juntament amb
música, tots vam passar-nos-ho bé
entre balls i banys.

22 AGOST · SOPAR DEL JOVENT
Un dels objectius de la nova junta
de l’Associació de Joves es aconseguir reunir en una de les moltes
activitats que celebren, tots els ve-

JOVES · AMPA VAILETS | ASSOCIACIONS i ENTITATS
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Van ser invitats els representants
de les diferents associacions del
poble, els quals van poder realitzar
una ofrena després d’unes paraules
de reflexió sobre aquests incidents
que afecten tant els qui els pateixen
com qui els envolten. Com a mostra
de respecte davant d’aquesta situació, tots els presents van restar en
silenci un minut.

ïns del poble sense importar l’edat,
donant importància a la convivència
entre aquests.
Per aquest motiu, van organitzar
un sopar popular a la fresca que el
van anomenar “Sopar de la Llesca”, degut al menú que ells mateixos van preparar i del que tots els
assistents van acabar molt satisfets
i tips.

AMPA LLAR D’INFANTS
Tots aquet factors van convertir la
nit en una gran vetllada popular i
festiva que esperen, tant els organitzadors com els assistents poder
repetir de nou l’any vinent.

18 NOVEMBRE · ACTE DE
COMMEMORACIÓ A LES VÍCTIMES
DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Però ells no volien que s’acabés en
el sopar, així que el grup de música
Band the Rock va ajudar a pair el
menjar.

Com cada any, es va realitzar la
commemoració per a les víctimes
dels accidents de trànsit al monument que es troba al Parc Municipal.

Els canvis en la vida, les coses
noves i els nous reptes a assolir,
sempre són motius d’alegria però
de vegades són difícils de portar,
doncs transportem-nos per un
instant al moment en que naixem…
Comencem a tenir, horaris, normes
i responsabilitats, els pares ens
porten a la llar i per una baralla que
tenim al pati, ens adonem que hi ha
una altra escola, que els nens són
molt més grans! I ens diuen que
d’aquí un any o dos, o potser aquest
mateix any, haurem d’anar amb
aquells nens tan grans!
Els nostres pares des de l’associació de mares i pares de la llar d’infants “Los Vailets” van organitzar
una festa de fi de curs, a l’alçada de
les circumstàncies!
L’activitat va tenir lloc a la cultural i
vam convidar a tots aquells que ens
han ajudat aquests primers anys
de la nostra vida, pares, mares, padrins, padrines, tiets, tietes i amics

info@dentaloffice.cat
Av. de la Pau, 26 baixos, 25230 Mollerussa

T. 973 60 11 52 · 640 35 52 19

TRACTAMENTS:
Implantologia i cirurgia bucal · Periodòncia
Ortodòncia · Odontopediatria · Odontologia estètica i conservadora
TRACTAMENTS ESPECIALS:
Homeopatia · Fisioterapia · Nutrició
Treball mandibular · Medicina estètica facial
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que tinguessin ganes de passar-ho
bé, perquè… per això hem vingut a
aquesta vida oi?
Vam jugar i botar amb un inflable
molt gran, vam agafar també del
pati de la llar, les pilotes, el grataculs, i les motos, no paràvem de
córrer i xutar per tota la sala, també va venir un grup d’animació, que
es deia AGIPA i amb qui, després
d’un conte que ens van explicar,

vam començar a ballar amb el so de
la música amb la família, els amics
i les senyoretes… com vam riure,
que bé ens ho vam passar…
Les professores de la llar van donar
les orles als alumnes de P-2 i també fotografies de grup commemoratives als alumnes de P-1 i P-0.
Els pares ens tenien preparat per
berenar coca amb xocolata i refrescos per agafar energia i van donar
un regal a l’equip educatiu, també
van comprar més motos perquè els
nens i nenes que vagin venint també

tinguin joguines quan arribin…
El dia de la castanyada també va
ser molt xulo, varem anar a la llar
tots disfressats de castanyers i
castanyeres i a la tarda, van venir
els pares i les mares a celebrar-ho!
Des de l’AMPA de la llar d’infants
ja tenien la brasa encesa i coïen
castanyes al moment, vam poder
berenar i beure fent una festa com
una gran família!

Amb els nervis i la màgia de les
festes de Nadal, aquest any, des
de l’AMPA de la llar d’infants, van
organitzar la primera recerca dels
tions de Bell-lloc!
Resulta que ens van avisar que
havien vist als tions que venien a les
nostres cases, nosaltres, amb les
ganes que teníem de que arribessin,
els vam anar a buscar a la pineda
municipal. Pares i nens, vam agafar
el cotxe i una manta per poder tapar
al tió i els vam anar a buscar, allí
ens esperaven els joves de l’esplai

parroquial que ens van explicar la
història del tió, ens van donar un
parell de mandarines per que els hi
donéssim als tions i els vam començar a buscar tot cridant-los ben
fort!!! Quan els vam trobar cadascun portava la nostra foto, els hi
vam donar les mandarines, els vam
tapar i els vam portar cap a casa
perquè descansessin!

I formant part de la tradició de la
llar, un any més, i amb aquest ja en
són set, el dia 21 de desembre vam
interpretar el pessebre vivent. Ens
vam convertir amb els protagonistes de les tres escenes d’aquesta
representació i el públic assistent
va poder fer un divertit recorregut
per l’infern amb els dimonis, la terra amb els pastors i l’establia amb
el naixement.

AMPA VAILETS · PUNTAIRES · CASAL PARROQUIAL | ASSOCIACIONS i ENTITATS

Destacar com a novetat que durant
el mes de desembre es va iniciar
l’hora del conte amb la col·laboració del grup Jove de l’Associació
Som els que som, amb l’objectiu
d’apropar-nos a la biblioteca, de
conèixer a la Genoveva i saber que
tenim infinitat de contes per llegir
sempre cuidant molt bé els llibres i
apreciant el silenci… tssshhhht!!!
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La comunitat parroquial de
Bell-lloc va convidar a tothom a la
celebració eucarística i a la posterior festa. En especial, al Sr Bisbe i
personal adient del Bisbat, que no
van poder-hi assistir. Sí hi van serhi, però, autoritats i entitats locals i
el Sr. Jordi Curcó i Pueyo, Director
del Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

Durant la primera etapa de l’aprenentatge les alumnes descobreixen
com fer la punta més petita i elaboren els cinc mocadors de l’escola.

Des d’aquestes pàgines volem
donar les gràcies i agrair la col·laboració als joves del grup de teatre
Som els que Som i als joves de
l’esplai La Costereta!

L’associació de puntaires catalanes
de Bell-lloc d’Urgell porta anys ensenyant a persones de poble, i també
de fora, com manejar i fer punta
amb els boixets, de la mà de la seva
professora Teresa Solsona Serrano,
la qual imparteix classes cada dia de
16 a 19h.
Actualment el grup d’alumnes està
format per Lídia Peruga, Maria Rosa
Codina, Pilar Gutiérrez, Aina Regalado, Antonieta Piró, Magdalena Solsona, Aurora Granell, Ramona Ibáñez,
Teresa Rollo, Antonieta Vilagrassa,
Rosita Ambou i Salud Sánchez.
El que es necessita per poder aprendre aquest art és: el coixí, les agulles, els boixets, fils de color blanc i
el patró.

©Pilar Agulló

L’Eucaristia va ser presidida pel
Rector de la nostra Parròquia Sant
Miquel Arcángel, Mn. Rubén Darío
Sánchez Gómez, amb la homilia adient a les circumstàncies, les pregàries van anar a càrrec del jovent de

Gràcies a Teresa Solsona Serrano i
Lidia Peruga per la informació.
Associació Puntàires
“SANTA ÚRSULA”

CASAL PARROQUIAL BEAT
JOSEP NADAL I GUIU
El dia 9 d’agost de l’any 2015, va
ser el dia escollit per celebrar el
79è aniversari de la mort del Beat
Josep Nadal i Guiu i alhora reinaugurar el Casal Parroquial que porta
el seu nom.

©Pilar Agulló

LES PUNTAIRES

La seva afició no té límits i a més
d’anar a les classes també assisteixen a les diferents trobades que
s’organitzen arreu dels pobles de la
província, on podem compartir coneixements amb altres puntaires. Una
d’aquestes trobades té lloc el dia de
Sant Miquel a la localitat de Bell-lloc.
La seva pròxima cita és el dia 1 de
febrer a la localitat de Torregrossa,
on se celebrarà la gran festa de les
puntaires catalanes.

ASSOCIACIONS i ENTITATS | CASAL PARROQUIAL · CLUB ALPÍ

©Pilar Agulló
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Durant les reformes s’ha intentat
respectar el màxim l’estructura original dels espais. A la sala
principal s’hi troba un quadre de la

©Pilar Agulló

l’esplai i els cants de la Coral Noves
Veus de Bell-lloc d’Urgell – el grup
va tenir la gentilesa de sumar-se a
la festa amb la directora de la coral
la Sra. Carme Bagué – interpretant
els Goigs, cantats solemnement per
primera vegada. Goigs, amb text es-

records per moltes generacions de
bell-lloquins i bell-lloquines. Antigament s’havia utilitzat: d’església,
com a local de l’antiga d’Acció Catòlica, per activitats culturals i socials com ara el teatre i com a bar,
popularment conegut com el bar
del “Salvador i la Carmeta”. Actualment s’ha recuperat amb la finalitat
d’utilitzar-lo com a local per a les
activitats parroquials (reunions del
consell pastoral, catequesis d’infants i de joves, esplai parroquial,
conferències i xerrades) i també
resta obert a activitats culturals i
socials que es puguin realitzar al
poble.

crit per l’eminent gogista Mn. Joan
Roig i Montserrat, melodia del gran
Mestre d’Orge Monsenyor Valentí
Miserachs i Grau i il·lustracions
fetes a mà per la Sra. Ció Virgili i
Robert.
En acabar la cerimònia es va venerar la Relíquia del Beat a ensems,
cantant de nou els Goigs.
Tot seguit, el Casal Parroquial, que
finalment va poder reobrir, després
de cinc anys de reformes, va ser
novament inaugurat. Aquest és un
espai amb molta història i molts

Mare de Déu de l’Alegria, patrona
dels esplais, pintat per Mn. Rubén
Darío Sánchez Gómez, i els Goigs
escrits en lloança al nostre màrtir
Beat Josep Nadal i Guiu.
Des de la parròquia es vol donar les
gràcies a tots els benefactors, col·
laboradors i entitats del poble i de
fora, que d’una manera o altra han
fet possible la reobertura d’aquests
espais.

CLUB ALPÍ
L’any 2015 el Club Alpí Bell-lloc va
fer 10 anys de la seva creació. Per
celebrar-ho va organitzar diverses
activitats.

EL DIA 10 D’ABRIL
es va oferir un passi de fotografies
on es recollien imatges dels deu
anys d’activitats realitzades per
als socis. El recull incloïa des de
caminades populars que s’havien
fet al poble fins a una expedició al
Borkoldoy (Kazajstán).
EL 5 DE MAIG
es va organitzar una conferència
sobre la seguretat a la muntanya,
impartida per Alfons Valls Rovira,
guia d’alta muntanya especialista
en rescats i bomber del GRAE. Valls
va assessorar els assistents en les
actuacions més eficients en cas
d’accident i va donar alguns consells per a minimitzar riscos.
L’acte estrella va culminar en
l’ascensió simultània a deu cims
amb diferents modalitats: diversos
grups de persones van pujar deu
muntanyes de Catalunya amb dife-

CLUB PATÍ · COLONIES | ASSOCIACIONS i ENTITATS
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Joan i de les cançons que mossèn
Rubén Darío ens va ensenyar per a
les celebracions de l’Eucaristia.
Pel que fa a les excursions, els nois
i noies de Ruta van fer una primera
caminada passant per Set Cases i
el cim Bastiments, amb dificultats
meteorològiques, però amb moltes
ganes de passar-ho bé. Mentrestant, segona etapa va coronar el
pic Noucreus i primera etapa va fer
una bona excursió pels voltants del
Pic de l’Àliga. La segona setmana,
els nois i noies de Ruta van fer un
llarg camí des de la nostra casa de
colònies fins a Montserrat, on després de tres dies de caminar es van
reunir amb la resta de la colònia,
que abans de reunir-se amb els
més grans, van fer excursions per

COLÒNIES 2015
Del 23 de juliol al 2 d’agost, 101
acampats i 20 monitors de les
colònies de Bell-lloc d’Urgell vam
tornar a Mas Saiol, a Moià. Com
cada any, ens va acompanyar un
centre d’interès que va donar joc a
totes les activitats que vam realitzar. Aquest any va ser el torn dels

©Creació

Contes i dels Superherois.
Durant els dotze dies vam escriure
el conte de les nostres colònies entre tots i totes, titulat Un conte ple
de contes. S’hi van quedar reflectits
tots els bons moments que vam
viure durant aquells dies màgics.
Montserrat. Primera i segona etapa
van coronar la muntanya més alta
de Montserrat, Sant Jeroni, i cicle
inicial, que ja s’havia incorporat a la
colònia, va fer el Camí dels Degotalls.

Hi vam deixar rastre de les excursions i dels personatges de contes i
superherois que ens havien visitat,
com ara la Rínxols d’Or, Les Tortugues Ninja, El Patufet o el Godzila.
També dels grups amb qui acampats i monitors havien compartit
aquell viatge, dels millors plats del

Vam viure aventures molt màgiques
i vam escriure un conte tan bonic
entre tots, que quan vam rebre a
les famílies el dia 2 d’agost, els vam
poder fer una bona demostració del
que havien estat aquells dotze dies
per a tots nosaltres.

©Creació

rents mitjans, caminant, escalant i
amb bicicleta. Tots ells van arribar
al cim a les dotze de migdia.
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CLUB BÀSQUET
TEMPORADA 2015-2016
Els diferents equips, amb patrocinis renovats, van presentar-se oficialment a finals de setembre al pavelló poliesportiu municipal.
El club compta enguany amb uns 60 jugadors i jugadores distribuïts en els 4 equips que integren el club: un de
categoria masculina (Cat. Sènior territorial A), dos de categoria femenina (C.C. Tercera Categoria A i C.C. Júnior
Nivell A) i una quinzena de nens i nenes que formen l’escola de bàsquet gestionada conjuntament amb l’AMPA del
CEIP Ramon Farrerons.

PREFABRICATS PUJOL BELL-LLOC JÚNIOR FEMENÍ
(De dalt a baix i de dreta a esquerra)
Marta Bosch, Iris Alentà, Abril Oliva, Mar Piró,
Clara Solsona, Laura Egea, Mireia Capell,
Joana Simon, Paula Brufau i Joana Falguera.
Entrenador: Humbert Vallés
Delegats: Maria Roser Teixidó, Maria Pilar Pelegrí
Patrocinador PREFABRICATS PUJOL

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA FERRO SA BELL-LLOC SÈNIOR MASCULÍ
(De dalt a baix i de dreta a esquerra)
Dani Gómez, Albert García, Sisco Bonjorn, Carles Folguera,
Oriol Domingo, Jordi Silvestre, David Oriol,
Hèctor Benabarre, Edu Ballesté, Arturo Romero,
Pau Gallego, Joan Aragon, Toni Izquierdo i Edu Reina.
Entrenador: Miki Calvo
Delegats: Francesc Xavier Regalado
Patrocinador: TRIBULË

TRIBULË BELL-LLOC SÈNIOR FEMENÍ
(De dalt a baix i de dreta a esquerra)
Marta Diaz, Laura Porta,
Lidia Palau, Anna Andrés,
Èlia Alentà, Alba Solsona,
Ariadna Moreno, Anna Bosch, Judit
Torrelles, Laia Felip, Sala Torrelles,
Laura Caba, Noelia Pons i
Helena Vallés.
Entrenador: Jose Antonio Castro
Delegats: Antonio Alentà, Eva Roca
Patrocinador: TRIBULË

CLUB PATÍ | ASSOCIACIONS i ENTITATS

Bar la Plaça

Leñas
Segriasl

Tel. 678 458 840
C/ Major 45, 25220 BELL-LLOC (Lleida)

Camí Alcoletge s/n , BELL-LLOC
abans de la cooperativa

pizza-entrepans-panini

Tel. 678 458 839
Tel. 678 458 835
tallersegria@gmail.com
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7a CURSA SOLIDÀRIA
Un total de 450 esportistes van
participar el dia 4 de juliol en la 7a
edició de la Cursa Daicar Mobel
Bell-lloc - Alamús i que va acabar
amb les victòries en la cursa llarga
de Pol Fernández i Aurèlia Prat, i
en la curta de Martí Sabater i Maria
Teresa Cerdà.

caminada i la cursa de 5 kilòmetres
i nucli pel qual va passar la de 10.
El centre neuràlgic de la celebració
esportiva es va situar a la plaça Catalunya, on van arribar tots els participants i van ser obsequiats amb
una bossa de corredor amb entre-

en l’atenció, el suport i la prestació
de tot tipus de serveis a persones
amb discapacitats, trastorn mental i/o risc d’exclusió social de Les
Garrigues, per tal de millorar-ne la
qualitat de vida.

©Creació

MUSCUART

pà, fruita i beguda, i una samarreta
tècnica. A més van ser convidats a
gaudir de franc de les instal·lacions de les piscines municipals, que
excepcionalment van obrir fins a la
una de la matinada. Aquesta invita-

la de 5, Joan Torné Enrich i Elvira
Arnau Soleda.
A més també es van presentar força
novetats com el relleu organitzatiu, que va passar de l’Ajuntament
(que hi ha seguit col·laborant) al
Club Alpí, amb la implicació també
dels Alamús, punt de sortida de la

ció es va fer extensible als acompanyants dels corredors.

©Creació

La cita d’enguany incloïa una caminada de 5 quilòmetres i dues curses
(de 10 i 5) i una caminada (de 5).
A nivell local, els guanyadors de la
cursa de 10 quilòmetres van ser Josep Cuenca i Maria Torné Vidal; i en

MÁS DE CIEN MENTIRAS
En primícia, amb un format exclusiu
i per acomiadar-se de l’estiu, l’associació de teatre musical Muscuart
de Bell-lloc d’Urgell va ser l’encarregada de protagonitzar un tast del
musical “Más de cien mentiras” en
els darrers dies d’obertura de la
popular terrassa lleidatana DaMoon
de la Llotja. La companyia va oferir
un concert guionitzat en directe
de caire elegant aprofitant el marc

La Cursa va mantenir el seu esperit
solidari i els diners recaptats es van
destinar íntegrament a l’Associació
Talma de Juneda; una associació
sense afany de lucre que treballa

que enquadrava l’actuació. L’esdeveniment va comptar amb l’acompanyament en directe del pianista
i compositor David Pradas que va
acabar d’arrodonir la vetllada.

Records

per tota la vida
SESSIONS DE FOTOGRAFIES
Pilar Palau t.600441919

Dr. Àngel Nadal 4
25220 Bell-lloc (LLEIDA)

Tel.973560428 Travessia del Passet 4, N-II km.477 Bell-lloc

www.consbargallo.com consbargallo@consbargallo.com
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Entre el nombrós públic assistent a
l’acte es van sortejar dues entrades
per a poder disfrutar de la següent
representació de l’obra Más de cien
mentiras” estrenada feia uns mesos. Així, el passat dilluns 12 d’octubre, al teatre municipal de l’Escorxador obria les portes a Muscuart
per a demostrar el talent i el “savoir
faire” que tenen aquest grup a la
capital lleidatana, superant amb
èxit el repte que se’ls presentava.
L’obra, seleccionada per la Mostra
de Teatre de Lleida, va comptar amb
dues representacions on el públic
assistent va gaudir d’aquest thriller
d’amor, comèdia i desig encarnat per personatges inspirats en
l’extensa obra musical i poètica de
Joaquín Sabina.

ESCOLA BRESSOL
LOS VAILETS

PESSEBRE VIVENT
Com cada any, ja n’ han fet , l ‘AMPA
de l’ escola Bressol Los Vailets va
organitzar el pessebre vivent a les
instal·lacions de la mateixa llar. Els
pares i mares es van encarregar
de decorar i ambientar les aules
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i disfressar als infants. Els petits
actors i actrius formaven part dels
escenaris de l’infern , els pastorets
o del naixement amb els Reis Mags i
la Sagrada Família.
El pessebre es va escenificar el dia
21 de desembre de 2015.

SEGON PREMI DEL CONCURS DE
PESSEBRES.
La llar del jubilat aquest Nadal va
organitzar un concurs de pessebres, obert a tot el poble. L’ Escola
Bressol hi va participar i les educadores van fer un pessebre molt
especial: Les figures i gairebé tot

el decorat estava fet amb tubs de
cartró de totes mides i formes.
L‘escola Bressol va guanyar el
segon premi i el diumenge dia 3
de gener del 2016 van recollir els
obsequis a la mateixa llar de jubilats, on també hi havien la resta de
guanyadors i participants.

CASTANYADA
Aquest any els nens i nenes de la
llar d’infants van tenir uns mestres
molt experimentats que els van
ensenyar a fer els panellets. De bon
matí van enfilar cap al centre de dia
del poble, al parc infantil. Allí els
esperaven els padrins, padrines
i educadors del centre per fer els

Camí de Vilanova, 9 · 25220 Bell-lloc d’Urgell
T.973 560 105 - 973 560 111

panellets. Van passar una bona
estona entre petits i grans. Abans d’
acomiadar-se els nens i nenes van
ensenyar el ball de la castanyera a
tots els padrins i padrines. Per la
tarda van rebre els panellets que
havien cuit al centre de dia.

ESCOLA RAMON
FARRERONS

DECOREM EL CARRER PER LA
FESTA MAJOR
Els alumnes de l’escola Ramon
Farrerons hem pintat banderes i
nens de diferents països del món
per tal de participar en l’activitat de
decoració de carrers i façanes de la
festa major del nostre poble.
El tema escollit és el món perquè
aquest curs escolar iniciem el
projecte interdisciplinar “Un tomb
pel món”. Es preveu que aquest
projecte tingui una durada mínima
de dos cursos escolars. Durant el
curs s’aniran fent altres activitats
interdisciplinars relacionades amb
aquesta temàtica.
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LA CASTANYADA
El divendres vam celebrar la castanyada d’una manera molt especial.
Ens vam disfressar tots de castanyers i castanyeres i vam anar a
contar contes de la castanyada als
petits de l’escola. Vam berenar la
coca amb xocolata que ens va oferir
l’AMPA i després vam ajudar a organitzar i ballar les danses davant
de l’escola. Ens vam sentir molt
importants!!

CANTEM NADALES
El dia 21 de desembre els nens i
nenes de l’escola van realitzar una
cantada de nadales per diferents
espais del poble, com el parc municipal i la plaça Major. Van finalitzat
la ronda per la tarda, cantant al
poliesportiu, amb les famílies com
a espectadors privilegiats.

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL I
TEATRAL
‘SOM ELS QUE SOM’
Després de col·laborar un estiu més
amb l’Associació Sardanista amb
les ‘Sardanes a la fresca’, comença

la nova temporada amb molta energia i nous projectes.

Des del més d’octubre està cooperant amb l’AMPA
de l’escola Ramon
Farrerons i l’AMPA de
l’escola bressol ‘Los
Vailets’ duent a terme
l’activitat ‘L’hora del conte’. Els i
les meves joves del grup de teatre,
d’una manera totalment voluntària,
els dilluns i dijous de cada setmana, ‘desgranen’ contes pels nens i
nenes tot jugant amb les paraules i
la imaginació.
Una altra activitat de l’associació ha
estat una sortida per anar al Teatre
Victòria de Barcelona a veure “Mar i
Cel” de Dagoll Dagom, viatge que es
realitzà el dissabte 14 de novembre
i que va servir per gaudir un cop
més d’aquesta meravellosa obra a
la vegada que per compartir grans
moments que demostren que són
una família a dalt i a baix de l’escenari.
Per altra banda la Companyia Jove
de l’associació està preparant des

del passat setembre una versió ben
peculiar de “El Geperut de Notre
Dame”, prevista per la primavera
del 2016 i que serà fidel a l’estil
humorístic de la seva última obra
(Hamlet) que tant va agradar al
públic.

“BOJOS DEL BISTURÍ”
A més ‘Som els que som’ va presentar el passat cap de setmana del
12 i 13 de desembre la seva nova
obra, una comèdia trepidant que
succeeix en un hospital en vigílies
de festes de Nadal i que s’anomena

“Bojos del Bisturí”.
La posada en escena va tenir força
èxit entre el públic, que va gaudir d’allò més amb les situacions

TEATRE · JUBILATS | ASSOCIACIONS i ENTITATS

HOMENATGE A
LA GENT GRAN
El dia 18 d’octubre va tenir lloc el
XVIIè Homenatge a la Gent Gran,
una cita per festejar la trajectòria
vital i les vivències quotidianes de
les persones més grans del nostres
poble.
La celebració, organitzada per la
Llar dels Jubilats en col·laboració
amb l’Ajuntament, va tenir lloc a la
Sala de la Cultura, i va constar d’un
dinar de germanor seguit de ball
amb el Duo Mambo Club.

Esteve Cerqueda Balart, Josep
Colell Vallés, Maria Escanilla Latre,
Francisco Gallardo Santiago,
Ramona Ibañez Carnicé,
Trini Manonelles Cardet,
Francisco Mancilla Montes, Mercè
Oliva Morros, Dolores Martinez
Puerto, Carmen Peruga Naca,
Francesc Xavier Plà Agulló,
Rafaela Plaza Segura, Joan Rabés
Vidal, Josefa Sans Agulló, i Dolors
Tabeni Comes.

ACTIVITATS A LA LLAR
DE JUBILATS
Durant l’any, des la llar, s’impulsen diferents activitats, unes per
mantenir en forma els seus socis,
com per exemple els cursos d’informàtica i de memòria; i d’altres
vinculades amb les celebracions
de les festes tradicionals com per
exemple la festa de Sant Joan, la
Castanyada o el dia de l’Orelleta.

Cal destacar també, que l’Ajuntament va atorgar plaques commemoratives als veïns de Bell-lloc que
durant el 2015 han celebrat els 85
anys, i que són els senyors i senyores:
Antonio Agulló Carné,
Juan Bòria Rabell, Rosa Boté Pons,
Maria Cabús Gené, Teresa Carmen
Cugat Gironés, Joaquin Flamis
Coll, Jose Garcia Moreno, Antonio
Garrote Gonzalez, Pilar Hinojosa
Santisteban, Maria Ibáñez Garriga,
Magdalena Morera Gené,
Francisco Nadal Guiu, Cayetano
Palau Galceran, Francesc Rabés
Altisent, Jose Maria Sans Agulló,
Eugeni Ticó Rabés, Juan Torné Miró,
Mercedes Tost Torres i Miguela
Vaquerizo Santos.

©Pilar Agulló

extravagants dels metges, infermeres i pacients de l’hospital, personatges que es mouen còmicament
en una teranyina de mals entesos,
mentides, enganys, encobriments,
disfresses, ensurts i nervis.
Des de la revista, l’associació vol
donar les gràcies a tothom que
col·labora amb el grup de teatre
i especialment a tota la gent que
fidelment, any darrera any, assisteix
a les representacions que habitualment programa en dates tan assenyalades.
Visca el teatre amateur!
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A més, enguany com a novetat, ha
tingut lloc, amb gran èxit de participació, el Concurs de Pessebres
(trobareu més informació en l’apartat de Nadal i Reis).
Tot plegat fa que la gent gran del
nostre poble es mantingui ben
activa.

Durant l’acte, la Llar va retre homenatge als socis que durant aquest
2015 han complert 82 i 83 anys i que
són els senyors i les senyores:

Francisca Bellmunt Niubó, Jaume
Bros Borrell, Conxita Cerqueda
Colomé, Magdalena Gris Sabaté,
Miquel Mayoral Pla, Manuela
Maldonada Agudo, Miquel Salvadó
Gomà, Josep Secanell Sans, Maria
Dolors Solé Secanell,
Teresa Sobrevals Caba,
Josefa Anguera Garrigasait,
Pascual Blanch Llorens, Joan Bori
Sans, Dolors Carné Aiguabella,
©Pilar Agulló
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SOCIETAT DE CAÇADORS
SANT MIQUEL

millor jugador local; Roc Escribà de
l’Ecnor Service, millor porter del
torneig; Edgar Sánchez del Restaurant Lo Caragol, màxim golejador;
i Sergi Martinez, mvp (jugador més
valuós) de la final.

CAMPIONAT PROVINCIAL DE CAÇA
MENOR AMB GOS

al pavelló municipal, tot seguit,
sense interrupcions, des de les 18h
del dia 1 fins a les 18h del 2.

El passat 31 d’octubre va tenir lloc
el gran campionat provincial de
Caça Menor amb gos, celebrat a
l’Àrea Privada de Caça L-10.099
(Cubells), cedida per la Societat de
Caçadors L’Alseda de Cubells.
Un total de 27 clubs de la província
de Lleida van participar en la competició. La nostra Societat va estar
representada pel sr. Esteve Llanes,
primer classificat en el recorregut
de tir celebrat a la Castellana.
Es van abatre un total de quaranta-una perdius, tres conills i
vint-i-nou peces menors de tords i
tudons.
I vam poder gaudir d’un dia espectacular i una àrea cinegètica immillorable per a la caça menor.

Amb arbitres col·legiats, els partits es van anar desenvolupant
fins arribar a la gran final, que per
segon any consecutiu es va adjudicar el Restaurant Lo Caragol amb
un contundent 9 a 1 contra l’Actual
Metal, tot i perdre el primer partit
per un 4 a 3 contra Ecnor Service
(4t classificat). Molts dels equips
participants comptaven amb representació bell-lloquina: Actual Metal
(2n classificat); Bar Delicies (3r),
Ecnor Service, Shiden (5è) i Rayo
Vayacaño (11è).

CAMPIONAT SOLIDARI
DE BOTIFARRA
El dissabte 28 de novembre la Sala
de la Cultural va acollir el Campionat de Botifarra organitzat pel
Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel
Olaran en col·laboració amb l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.
Un total de 38 parelles es van donar
cita a la nostra localitat, inaugurant
així la 3a Lliga Solidària dels campionats del joc de la botifarra.
Les recaptacions aconseguides van
destinades als projectes solidaris
que realitza el missioner Ángel
Olaran a Wukro, Etiòpia.
Podeu trobar més informació a
www.isolidaries.org.

FUTBOL SALA
17È TORNEIG 24 HORES
Els dies 1 i 2 d’agost es va celebrar
la 17è edició del Torneig 24 hores de
Futbol Sala.
Un total de 12 equips, dividits en
tres grups, van participar en aquesta cita esportiva que per primer cop
es va desenvolupar exclusivament

Cal destacar la presència de fins a
cinc equips de cultures diferents, i
de més patrocinadors que mai, els
quals fan possible que l’organització se superi any rere any.
I finalment, com a anècdota, cal dir
que el dia anterior a l’esdeveniment,
el pavelló va quedar inundat per
l’aigua a causa d’una forta tempesta i que gràcies a la tasca d’alguns
regidors i voluntaris de l’organització, el problema es va resoldre amb
èxit.

Com ja és habitual, al finalitzar el
torneig es van atorgar premis per
valorar les habilitats individuals
dels jugadors, així, Pol Franci del
Shiden va estar distingit com a

MULLA’T | AJUNTAMENT
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EL MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE 2015
Es va celebrar el diumenge 12 de
juliol.
Un any més la població de Bell-lloc
d’Urgell es va solidaritzar amb els
malalts d’esclerosi múltiple.
Un dia molt intens a les piscines
municipals, on des de primera hora
del matí, es van realitzar un gran
nombre d’activitats, en les que
van participar molts nens, joves i
adults.
A les 9 del matí es va obrir la parada on es venien els objectes que va
facilitar la Fundació Esclerosi Múltiple als organitzadors del Mulla’t a
Bell-lloc d’Urgell. Aquests any, les
imatges dels objectes eren obra de
la il·lustradora Pilarín Bayés. Ara
bé, en aquesta parada també es
venien manualitats fetes pels nens
i nenes del Casal d’Estiu que van
voler solidaritzar-se amb el Mulla’t, posant el seu granet de sorra
per poder aconseguir diners per la
investigació sobre la malaltia.

A les 17:30 es van realitzar les
curses on cadascun dels participants ficava a prova la seva resistència nadant a l’aigua. Cal dir,
quel’assiciació de joves van ser qui
va organitzar les diferents curses i
van motivar a la gent de la piscina a
participar. Des de l’organització es
valora molt positivament l’actitud
dels nois i noies envers una malaltia a la que tots joves i no tan joves
estem exposats.

A les 12:00 del migdia totes les
persones que hi havia a les piscines
es van tirar a la l’aigua: Mulla’t per
l’Esclerosi Múltiple.

Gràcies a tothom per la vostra
col·laboració. Les vostres aportacions ajudaran en la investigació de
l’Esclerosi Múltiple. Dolors Bell-lloc

QUÈ ÉS L’ESCLEROSI MÚLTIPLE?
L’esclerosi múltiple és una malaltia
neurològica crònica que afecta el
sistema nerviós central. Les fibres
nervioses estan envoltades i protegides per la mielina, una substància
composta per proteïnes i greixos,
que facilita la transmissió dels impulsos nerviosos.
L’esclerosi múltiple és una malaltia
autoimmunitària. El sistema immunitari, que normalment ens protegeix de les malalties, reacciona
contra la mielina del sistema nerviós central. Si la mielina és destruïda o malmesa, la comunicació
neuronal es retarda o s’interromp i
apareixen els símptomes, que són
amplis i variats i que afecten de manera diferent a cada persona. Entre
els més comuns hi ha la fatiga, la
debilitat, trastorns visuals i problemes d’equilibri, entre d’altres.
Es desconeix què origina l’esclerosi
múltiple però els investigadors creuen que la causa podria estar relacionada amb la interacció de diferents factors genètics i ambientals.
Sí se sap que l’esclerosi múltiple
no és contagiosa, ni hereditària ni
mortal. La seva evolució és diferent
en cada persona i hi ha diferents
tipus d’esclerosi múltiple.
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ARRANJAMENT CARRERS
Durant el mes de novembre va tenir
lloc l’arranjament de diversos sots
dels carrers Sant Jordi a l’alçada
de la Plaça Sant Jordi, Pau Casals i
Salvador Dalí.

LES OBRES DEL PONT
DE BELLVÍS

en estat pur. Com molts lletrats
han dit: quan un home mata per una
idea, aquesta desapareix i només
queda un home mort.
Les idees són molt poderoses, tant,
que poden arribar a destruir allò
més preuat: la vida.
©Creació

L’actuació ha suposat una millora per a la circulació de vehicles i
vianants.
El passat 24 de setembre es va
obrir al trànsit el pont de la carretera LV-3311, que va de Bell-lloc
d’Urgell a Bellvís. El pas superior
sobre la via del tren va estar tancat durant quatre mesos per tal de
realitzar unes obres de millora i
ampliació que un cop finalitzades,
han augmentat la seguretat de
trànsit i vianants.
Les obres han consistit en l’ampliació de la calçada, que ara arriba fins
als 8,10 metres, i en la incorporació
d’una passarel·la de dos metres
d’amplada per a vianants, adossada
a l’estructura del pont; augmentant així la seguretat i mobilitat
d’aquests.

L´Estat Islàmic vol imposar l’ Estat
del Terror arreu, destruir la llibertat i abolir els nostres pensaments.
A poques hores dels atemptats de
París, la comunitat musulmana s’ha
revelat contra aquest horror i ho
han fet alt i clar: No en el meu nom.
No hem de confondre l’odi d’uns
pocs amb les creences de molts.

La Diputació de Lleida ha invertit
529.000 euros en aquesta obra.

En aquests moments més durs hem
de demostrar que la nostra unitat
està per damunt del déu al que
resem. Unitat per reconstruir les
esquerdes que provoquen les seves
bombes.

MANIFEST DE REBUIG
AL TERRORISME

París, la ciutat de les llums, del
pensament liberal, la llibertat i
l’art, divendres es va quedar a les
fosques i en silenci.

El terrorisme és la dominació per
mitjà del terror, el control que es
buscar a partir d’actes violents,
finalitat de la qual és infondre la
por. El terrorisme, per tant, busca
coaccionar governs i societat en
general per tal d’imposar les seves
idees i proclames.
Bagdad, Mosul, Beirut, Tuníssia,
Sidney, París...
Totes aquestes ciutats, i moltes altres més, són testimonis de l’horror

En l’instant que això va passar, diferents parts del món varen decidir
il·luminar els seus monuments i ser
ells qui il·luminessin París en el seu
moment més fosc.
Des de Bell·lloc ens volem adherir
als minuts de silencis ja realitzats
arreu, però volem que en ell també
tinguem en el pensament totes les
víctimes d’Estat Islàmic, no sols les
mortals si no aquelles que els toca
viure sota la seva dictadura.

CASAL ESTIU · ID’A · RANOM FUSTER | AJUNTAMENT

CASAL D’ESTIU I
PARC DE NADAL
Durant les vacances escolars els
nens i nenes de Bell-lloc poden
gaudir del lleure d’una manera activa i educativa amb el Casal d’Estiu,
que aquest any ha comptat amb un
total de seixanta-cinc inscrits, i el
Parc Nadal, al qual van assistir més
d’una vintena de participants.
Acompanyats per monitors i monitores entenimentats en la matèria,
els joves realitzen activitats variades que van des de les manualitats
fins als esports, passant per gimcanes, sessions de cinema i excursions, entre d’altres.

del poble; el curs de Manipulador
de Biocides i el de Gestió Eficaç de
l’aigua i Tècniques de Reg, per al
sector agrari; el Curs de Màrqueting Digital (MailChimp) per emprenedors/es; Curs de Màrqueting online mitjançant les xarxes socials;
Curs d’Elaboració i Creació d’un Pla
d’Empresa; Ús d’eines google per a
emprenedors; i un Curs de Xarxes
Socials i Recerca de Feina 2.0 per
aturats i aturades.

En el marc d’aquesta oferta tenen lloc tallers, jornades i cursos,
impartits per professionals reconeguts en cada àmbit d’actuació.
Els últims mesos, l’agenda formativa ha estat força variada amb
cursos com el de Manipulador
d’aliments per al sector hoteler

d’emprenedoria “Dijous emprenedors”, en les que es va parlar
de “Definició del model de negoci
(Mètode Canvas)””, conduïda pel
Sr. Salavador Pifarré, tècnic empresarial de GLOBALleida; “Posicionament empresarial”, amb el Sr.
German Rosell, emprenedor i soci
consultor de Soluttio, soci fundador de Twicver i Ebuntu; “Habilitats
comunicatives” a càrrec el Sr. Jordi
Cabestany,Professor, Llicènciat el
ADE i Trainer de Dale Carnegie; i
“Gestió de conflictes, escolta(‘t) per
trobar solucions” , amb el Sr. Marco
Yagüe.
Al desembre va tenir lloc una
jornada tècnica sobre “La factura
electrònica, una oportunitat per
millorar la competitivitat a l’empresa”.

FORMACIÓ A L’IDA
La Incubadora d’Empreses d’Innovació Agrometal·lúrgica de Bell-lloc
d’Urgell ofereix una amplia oferta
formativa adreçada a persones
aturades, als emprenedors, empresaris i, en general, a tothom que
desitgi crear i millorar el seu propi
negoci.
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Destacar que en aquest mateix
àmbit va tenir lloc la proposta
formativa, desenvolupada durant el
mes d’octubre, “Dimarts Feiners”:
Càpsules i tallers destinats a
treballar eines i recursos que van
ajudar al participant a millorar les
seves competències i habilitats
professionals per fomentar l’ocupabilitat. Com també ho va fer el taller
impartit per les psicòlogues Imma
Purroy i Isabel Sans “Yes we can. El
fracas no existeix”.

JORNADES
Durant el mes de novembre es va
celebrar la 5è edició de les jornades

I al mes de gener La Incubadora
d’Empreses de l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell conjuntament
amb Busquem Feina, EB Community Manager, Grup GranSoft 2012
i Communikt!, va organitzar la
Jornada Solidària gratuïta “Valors,
missió i visió”, amb l’objectiu de
recaptar menjar envasat pel Banc
dels Aliments de Lleida i oferir als
assistents unes xerrades breus,
inspiradores i motivadores.

CENTENARI DEL
NAIXEMENT DEL SR.
RAMON FUSTER I RABÉS
El proper dia 17 de març de 2016 es
compliran 100 anys del naixement
del Sr. Ramon Fuster i Rabés.
Fuster va ser un pedagog de reconegut prestigi i una persona compromesa amb el país, la cultura,
la llengua i la gent. Prova d’això
és que va fundar una escola (Tagore) que actualment porta el seu
nom, va revolucionar les tècniques
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pedagògiques i va impulsar la
modernització del Col·legi Oficial de
Doctors i Llicenciats de Filosofia i
Lletres i en Ciències de Catalunya;
contribuí decisivament a fer de
l’entitat un organisme al servei dels
ensenyants i de la cultura catalana. Va ser impulsor i col·laborador
d’iniciatives escolars i culturals de
clara significació catalana: assagista, educador catalanista, obert
i independent; col·laborador de les
forces polítiques democràtiques del
país i mestre de mestres.
Va col·laborar en la fundació de
diverses publicacions en català com
Cavall Fort i el Diari Avui.

signava alguns dels seus articles
com a “Ramon de Bell-lloc”.
És per aquests motius exposats i
molts més, que hem cregut convenient que el 2016 fos declarat Any
Fuster i Rabés per tal de recordar
la seva figura i la gran tasca que va
exercir al llargs dels seus anys.

PROGRAMA
CULTURAL
SEMESTRAL
FEBRER-JUNY
“El terme cultura, que prové del
llatí cultus, fa referència al cultiu
de l’esperit humà i de les facultats
intel·lectuals de la humanitat.”

©Creació

Des de la nova regidora de Cultura
volem donar un nou enfocament
a la cultura al nostre poble, per
tant, trobem adient distribuir els
actes culturals durant tot l’any i no
concentrar-los en un període en
concret.

En l’actualitat se celebra un premi
que duu el seu nom, i s’atorga a
personalitats que hagin destacat en
la renovació pedagògica.
També volem posar de manifest els
lligams que va mantenir amb el seu
poble natal, mostra d’això és que

Per aquest motiu us fem arribar
aquest programa amb totes les activitats relacionades amb la cultura
que es faran aquests primers 6
mesos de l’any.

FEBRER:
Dia 26: Presentació del llibre:
Sóc de l’Oest del Sr. Postureig de
Lleida.
Sala Multifuncional 20.30h

MARÇ:
Dia 4: Dia Mundial dels Arbres i
dels Boscos. Plantada d’arbres al
nostre poble. C/Escoles.
Dia 19: Inici Any Fuster i Rabès.
Sala d’Actes de la Incubadora d’empreses 12.00h
(Es repartirà més informació sobre
els diferents actes que tindran lloc
aquest dia)
Dia 21: Dia Mundial De La Poesia.
Biblioteca Joan Solà 20.00h.
ABRIL:
Dies 2 i 3:
El “Geperut de Notre-dame” per la
Companyia Jove de Teatre de l’Associació Cultural i Teatral “Som els
que Som”. La Cultural 19.00h.
Dia 8 al 24: Exposició Fòssils.
Biblioteca Joan Solà
Horari Biblioteca.
Dia 15: Xerrada Nutricionista:
Mites i llegendes de la dieta “Operació Bikini”.
Sala Multifuncional 20.30h.
Dia 22: Revetlla de Sant Jordi.
Biblioteca Joan Solà.
Dia 23: Sant Jordi. Varis actes organitzats per diferents associacions.
MAIG:
Dia 7 i 8: Festa Major. Varis actes.
Dia 27: Concurs de Narrativa breu
Joan Solà, a la biblioteca Joan Solà.
JUNY:
Dia 3: Caminada Popular fins a la
Pineda Municipal.
Sortida Plaça Catalunya 20.00h
Dia 4: Sopar del Càncer.
La Cultural 21.00h.
Dia 23: Revetlla de Sant Joan.

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

BM · CDC · PP | GRUPS MUNICIPALS
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“DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
Article 170, Dels regidors i grups municipals.
170.2 El ple de l’ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal,(...)
les publicacions i els butlletins editats per l’ajuntament.“

BELL-LLOC ES MOU
ACORD MUNICIPAL

Aquesta revista sortirà al carrer
quan ja hauran passat més de sis
mesos des que el nostre grup va ser
el més votat a les darreres eleccions municipals.
Des del primer dia hem complert
coses que estaven a la nostra declaració d’intencions. Per exemple
les gravacions dels Plens i la seva
difusió per Internet. Aquesta mesura té una gran acceptació ja que
de mitjana els vídeos tenen unes
250 visualitzacions. Hem incorporat
l’Ebando als serveis que ofereix
l’Ajuntament, d’aquesta manera els
pregons arriben a qualsevol lloc.
Actualment uns 450 veïns reben els
pregons al mòbil.
S’han signat convenis amb el SOC,
IMO i Global Lleida per facilitar la
recerca de feina als joves i aturats
del nostre poble
L’any 2016 els vehicles poc contaminants podran gaudir d’una rebaixa
en l’Impost de Vehicles gràcies a
la proposta que vàrem presentar
i que es va aprovar solament amb
els vots de BM-AM. A part d’aquestes, hem fet altres actuacions que
complementen la nostra Declaració
d’Intencions.

.2016.
centenari

naixement
Ajuntament de
Bell-lloc d'Urgell

Abans de finalitzar aquest escrit
volem parlar de la baixada d’impostos que es va aprovar a finals de
novembre i del sentit del nostre vot.
Nosaltres hi varem votar en contra
per diversos motius entre els quals
hi ha la manca de diàleg per part
dels membres de CDC a l’imposar
aquesta mesura i la poca responsabilitat mostrada al proposar i
aprovar una rebaixa sense tenir en
compte els altres factors que limitaran l’economia municipal i que ja
beneficien als veïns. Les rebaixes
són bones sempre i quan es puguin
discutir i que siguem conscients que
la capacitat d’actuació de l’Ajuntament quedarà retallada.

més visibles les accions de les associacions municipals i no com un
espai on compartir opinions polítiques. A causa d’aquest fet limitem
-i limitarem- aquest espai a saludar a tots els vilatans per tal de no
politizar aquest recurs destinat al
teixit associatiu bell-lloquí, tal i com
s’havia fet fins al moment.
Així doncs des del Grup Municipal
CDC Bell-lloc volem encoratjar a
totes les nostres associacions, vilatans i vilatanes a seguir endavant
amb propostes i amb il·lusió. Que
aquest sentiment no devalli mai!

Nosaltres continuarem treballant
per portar el poble endavant.

PARTIT POPULAR
GRUP MUNICIPAL CDC
BELL-LLOC

Volem aprofitar aquest petit espai que se’ns ha cedit a la revista
del poble per enviar les salutacions més cordials a totes i tots els
bell-lloquins.
Entenem la revista del poble com
un mitjà per donar veu i fer encara

El grup municipal del Partit Popular
saluda al poble en general i agraeix
les seves atencions.
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CUINA | RECEPTA

INAUGUREM UNA NOVA SECCIÓ DE CUINA,
oberta a tothom, i pensada per compartir amb el veïnat les vostres propostes culinàries.
Totes hi tenen cabuda, des de les tradicionals ﬁns a les més innovadores,
passant per aquelles que recordeu de la padrina o que elaboreu per una ocasió especial.
Us animem a col·laborar explicant els vostres plats i esperem que gaudiu,
degustant les variades receptes , que podeu enviar al correu ncastells@bell-lloc.cat
o fer-les arribar personalment a l’Ajuntament.

Gràcies i que vagi de gust!
Aquesta primera proposta ens arriba de la mà de Samira Inssani,
i són unes postres dolces típiques del Marroc. Us animeu a provar-la?

RECEPTA:
PATÍS D’AMETLLA
INGREDIENTS:

· 200gr de mantega
· 200gr de sucre
· 200gr d’ametlla molta

· 100gr de maicena
· El suc de 2 llimones
· 3 ous

PREPARACIÓ:
Preescalfem el forn a 175ºC.
Posem la mantega dins la batedora elèctrica juntament amb els 3 ous i
batrem durant 15 minuts. Passat aquest temps, afegirem la maicena i
l’ametlla. Tornem a batre durant 10 minuts.
Quan tinguem una massa homogènia, afegirem el sucre i el suc de les
llimones. Tornarem a batre durant 15 minuts o fins que obtinguem una
massa uniforme.
Agafarem un motlle , l’ untarem amb una mica de mantega i espolsarem
amb una mica de farina per evitar que la massa s’ enganxi al motlle.
Hi posem la massa i deixarem que es coigui al forn durant 45 minuts.
Samira Inssani

Programa actes

.2016.
DIJOUS 17 DE MARÇ DEL 2016
19.00 h, a la sala Ramon Fuster del
Col·legi de Llicenciats de Catalunya
de Barcelona.
Conferència:
El dia que vaig descobrir Ramon
Fuster, pel Genís Sinca, periodista i
escriptor
DISSABTE 19 DE MARÇ DEL 2016
12.00 h, a la sala d’actes Incubadora
d’Empreses, de Bell-lloc.
El dia que vaig descobrir Ramon
Fuster, per Genís Sinca, periodista i
escriptor amb l’interpretació musical de Escola de Música Bellsons
13.30 h, Descobriment de la placa
commemorativa al carrer Ramon
Fuster i Rabés de Bell-lloc
14.00 h, a la sala La Cultural,
Dinar popular

1a QUINZENA DE MAIG DEL 2016
Publicació del número especial dedicat: Al Ramon de Bell-lloc, fundador de la revista Cavall Fort
DISSABTE 21 DE MAIG DEL 2016
10.00 h, A la Biblioteca de l’Escola
Ramon Fuster, de Bellaterra.
Inauguració de l’exposició:
Ramon Fuster i l’escola
MARÇ DEL 2017
Presentació de la seva biografia.

ENTREVISTA | ARA TOCA ...
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SALVADOR BARRAU
EXPERIÈNCIA EN HOTELERIA
Durant més de quaranta anys
treballant de cara al públic en establiments d’hoteleria, el Salvador
ha servit a presidents, milionaris,
famosos i persones anònimes a
qui ha sabut despertar un somriure amb el seu tarannà bromista i
desenfadat.
Salvador Barrau Roura va néixer fa
vuitanta anys a Vilassar de Dalt, al
Maresme. Només amb catorze, ja
feia d’aprenent de cambrer en un
hotel de Barcelona, ofici al qual ha
dedicat la seva vida.
El seu contacte amb les terres de
Lleida va arribar amb el servei
militar, als vint-i-un anys i ja no se’n
ha mogut mai més, somriu i comenta que “qui beu aigua de la font
de Canaletes, torna a la ciutat (de
Barcelona) i ell va beure aigua del
Segre i ja mai més ha marxat”.
En acabar la “mili”, va treballar a
Molinos, en el bar de la colònia de
treballadors de Fecsa a la Vall Fosca, després a Lleida a la cafeteria
de la Societat Huracans i posteriorment a l’hotel Mundial, els propietaris del qual (els srs. Panés) van
obrir, cap al 1960, la gasolinera i el
bar del Parador de Bell-lloc, on van
parar a repostar des de jugadors
del FC Barcelona fins una llarga comitiva de policia amb Carmen Polo.
En aquest bar va treballar durant
dotze anys, des de la seva inauguració, i és on va conèixer a la Nuri,
la seva dona, amb qui està casat i
tenen dos fills.
Cap al 1972, el Salvador i la Nuri
van agafar el bar de la Societat Cultural Recreativa i el van regentar
durant divuit anys. Obrien cada dia,
festius i feiners, i quan arribava la

Festa Major, amb llargues sessions
de ball de nit, vermuts de migdia i
cafès de tarda, gairebé ni dormien. Pel seu bar van passar artistes
reconeguts com Anna Belén i Víctor
Manuel, Rocío Durcal, Joan Manuel
Serrat, Juan Pardo, La Trinca... i
fins i tot un president del govern, el
sr. Adolfo Suárez, a qui el Salvador
va sorprendre fent-li pagar el beure, i al comentari de “no ens havia
passat mai” ell va respondre que ja
no ho podrien dir més.
Durant aquests divuit anys van treballar molt i de bon grat, organitzaven diferents festes com el sopar de
cap d’any, que el cuinava l’Antonio
Alentà i l’Andalesio Queralt, i ells el
servien; quan arribava el bon temps
muntaven taules al carrer quan encara no estava ni enquitranat, eren
actius i els agradava la seva feina
però els reiterats robatoris, concre-

tament vint-i-dos, els van fer perdre
la il·lusió de seguir mantenint un
negoci de cara al públic, i el 1990
van plegar del bar de la Cultural i el
Salvador va anar a treballar a Sidamon, a les Persianes Miquel, durant
onze anys.
El Salvador ens explica que es troba
molt bé aquí a Bell-lloc, que li agrada estar de cara al públic i tractar
amb la gent, “tot i que de vegades
n’hi ha que no m’entenen”, somriu,
i dóna les gràcies, desitjant “que
tothom gaudeixi de la mateixa salut
i bon humor que tinc jo”.
Des d’aquestes pàgines també
volem donar-li les gràcies pel seu
temps i el seu servei, i felicitar-lo
per la seva trajectòria personal i
professional, una trajectòria carregada d’un bon grapat d’anècdotes
viscudes, d’allò més interessants,
fruit del tracte amb les persones i
testimoni d’un temps passat.

Notiﬁca la teva incidència amb

BELL-LLOC SOLUCIONA!
Un nou canal de participació de l’Ajuntament de Bell-lloc

Ara pots donar a conèixer als responsables
municipals qualsevol incidència que detectis
a Bell-lloc de manera ràpida i fàcil des del teu
ordinador o dispositiu mòbil.
Només has d’entrar a l’apartat

Bell-lloc Soluciona

del renovat web de l’Ajuntament: www.bell-lloc.cat
Enderrocs abandonats, neveres tirades,
andròmines.. i qualsevol aspecte que suposi una
intervenció municipal.
Aquestes incidències són enviades
al departament corresponent per al seu
arranjament o esmena.
A més, podràs fer-ne el seguiment, ja que tot
canvi o comentari que es faci sobre la
incidència que has enviat, se’t notiﬁcarà.

Col·labora
en primera persona
per aconseguir
un municipi millor!

Ajuntament de
Bell-lloc d'Urgell

Bell-lloc Soluciona:
http://www.bell-lloc.cat/bell-lloc-soluciona

