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FESTES I TRADICIONS ................................................................................................................................................... 4-12

gaudim d’un dels períodes més bells i acolorits de l’any; els camps que
envolten la nostra localitat mostren la seva màxima esplendor, preparats per la recol·lecció, i entre aquest esclat de colors, de natura i de
festa el tercer número de la revista Del Poble surt al carrer.
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celebrades en la nostra localitat. A causa del gran nombre d’esdeveniments festius que s’ha dut a terme durant aquest principi d’any, la
revista s’ha vist ampliada en número de pàgines, donant cabuda així a
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tots els actes destacats com per exemple la Festa de l’Esport, el Campionat Provincial de Patinatge, la Setmana Cultural amb l’emblemàtica
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diada de Sant Jordi, la tradicional matança del porc, el Carnestoltes i
un extens apartat encarregat d’obrir aquesta tercera edició: la Festa
Major de maig, la celebració que dóna la benvinguda a la primavera.
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A més, durant aquests mesos Bell-lloc ha estat també protagonista
per la seva campanya de promoció municipal: Bell-lloc, municipi de
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futur, i per col·locar-se en una situació pionera a Catalunya en un
tema clau en l’actualitat: l’aplicació de les noves tecnologies en l’administració local i al servei dels bell-lloquins, mitjançant nous enllaços
i serveis disponibles al seu web.
Recordant el passat, vivint intensament el present i amb la mirada
posada en el futur, us oferim aquest recull d’experiències viscudes
durant els darrers mesos.
Esperem que gaudiu de la lectura, de cada imatge... i de cada instant.
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FESTES I TRADICIONS
ALEGRIA, ÉS FESTA MAJOR!
El cap de setmana del 4 al 6 de maig la localitat de Bell-lloc va donar
la benvinguda al bon temps amb una de les seves celebracions més
emblemàtiques, la Festa Major de maig, la festa local petita, no per
això menys intensa. El seu variat programa va oferir activitats per a
tots els gustos al llarg de tres dies; petits, joves i grans van trobar el
seu espai dins la celebració, que es va convertir en la millor excusa per
sortir al carrer i gaudir de la festa.
Actes tradicionals, lúdics, culturals i festius van omplir els diferents
espais públics del poble convertint-se en punt de trobada per a nombrosos bell-lloquins.

·4·

ESPORTS
La celebració va començar el divendres a les deu del matí amb la
Cursa Popular per categories organitzada per l’AMPA del CEIP Ramon
Farrerons. Els menuts van haver de ser matiners i competir per una
bona posició dins de la classiﬁcació local.
L’esport va jugar un paper destacat al llarg de la Festa. Així, el mateix
divendres a les deu del vespre, l’equip de categoria sènior masculí del
Club Bàsquet Bell-lloc es va enfrontar als seus rivals del CB Balaguer
amb un desenllaç negatiu, però, intranscendent per als locals, que ja
estan classiﬁcats per a la ﬁnal a quatre d’enguany.

FESTES I TRADICIONS
La següent cita esportiva va arribar el dissabte a les quatre de la tarda,
en aquesta ocasió els protagonistes van ser els més petits del Club Patí
Bell-lloc, l’equip de la categoria Prebenjamí que va rebre a casa l’equip
del Reus Deportiu A. També el dissabte, a dos quarts de sis de la tarda,
la pista del frontó va acollir el partit de futbol sala entre els locals: Un
altre i prou i els veïns de Sidamon Ca l’Agustí.
Diumenge a les sis de la tarda la trobada esportiva va ser al camp de
futbol on els locals, van estar a punt de donar la sorpresa
enfront als magraners, lider de la categoria.
CULTURA I TRADICIÓ
La jornada del dissabte es va inaugurar amb la IX Tirada de
Bitlles intermunicipal que va tenir lloc al camp de futbol i va
estar organitzada pel Club de Bitlles Sant Miquel.
I després de l’eucaristia de les dotze, va
començar el 4t Tast de
Cassoles. Més de quatre-centes
persones es van donar cita a la
carpa del costat del camp de
futbol per degustar o la cassola
que prèviament havien elaborat o el deliciós suquet de peix
comunitari.
Després d’unes bones
postres regades amb

cava, i el cafè, va arribar l’hora de l’espectacle, en aquesta ocasió els cinc artistes
arribaven de la Polinèsia i van fer una
demostració de les seves danses tradicionals
tot convidant a gent del públic a pujar a l’escenari i ballar com els ensenyaven, submergits en el bon humor.
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FESTES I TRADICIONS
bar l’acte, les organitzadores van donar pas al vermut de Festa Major.
Les obres que es van presentar al concurs van estar exposades durant
tota la Festa Major a l’Ediﬁci de la Costereta, local que va acollir una
altra exposició a la Biblioteca Municipal on els dibuixos realitzats durant l’hora del conte compartien protagonisme amb les darreres novetats en llibres
infantils, juvenils i adults.
Després de l’actuació castellera, tots els
qui ho van desitjar van poder ballar sardanes amb l’orquestra Principal de la Bisbal.

El diumenge, el grup L’Esponja va ser l’encarregat de donar el bon dia
a tot el veïnat amb el seu espectacle Patim, Patam, Patum, que entre
música, cols i el bou va recórrer els carrers de la vila, contagiant la
festa a petits i grans.
A les dotze del migdia la colla Falcons de Vilafranca van demostrar les
seves habilitats castelleres a la plaça Catalunya. El seu espectacle està
basat en ﬁgures de vessant castellera, tota una exhibició d’harmonia i
equilibri que va aconseguir deixar bocabadats a tots els presents.
També a les dotze, va tenir lloc el lliurament de premis del 7è Concurs
de Fotograﬁa organitzat per l’Associació de Dones Flor de Lis. En aca·6·

FESTES I TRADICIONS
ESPERIT JOVE
Els d’esperit més jove van trobar el seu moment la nit del dissabte just
quan les Bruixes del Nord van prendre els carrers de la localitat per
omplir-los de foc, llum i música i donant pas així a unes hores de disbauxa: la nit del jovent. La carpa situada al costat del camp de futbol
es va convertir en el punt de trobada per a tots aquells que tenien
ganes de gaudir de la bona música en directe. Els grups de versions
Hotel Cochambre i Tràﬁc van ser els encarregats d’oferir el millor
repertori a tots els presents, que van aguantar el ritme ﬁns ben
entrada la matinada.
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FESTES I TRADICIONS
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FESTES I TRADICIONS

I com no podia ser d’una altra manera, l’espectacle i la música, per als
més grans, també van ser presents a Bell-lloc durant els dies de Festa
Major. Orquestres com Banda Sonora, La Chatta i la Principal de la
Bisbal, van ser les encarregades de posar ritme a les tardes i nits de

celebració, amb concerts i animades sessions protagonitzades per sons
d’avui, d’ahir i de sempre.
Una sessió llarga de ball amb la Principal de la Bisbal va posar punt
ﬁnal a tres dies de festa i gresca.@
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FESTES I TRADICIONS
PER CARNAVAL, TOT S’HI VAL!

La festa del carnaval és una de les més populars dins del nostre
calendari festiu. Els seus orígens es remunten, segons els experts, a
milers d’anys enrere. Però aquests mateixos estudiosos coincideixen a
acceptar que els inicis de la festa són del tot confusos.

Ja en l’època dels romans
se celebraven unes festes
paganes d’hivern, les
saturnals romanes, on els
participants cobrien els
seus rostres amb màscares i on tenia lloc l’intercanvi de rols socials.
· 10 ·

Si ens centrem en la tradició que marca el nostre calendari actual, llegat que ens ha deixat el cristianisme, trobem els orígens del carnaval
en l’etimologia del seu mot, carnaval: carnevale, procedent de carne
levare (treure la carn). Així, podríem deﬁnir el carnaval com una festa
d’excessos que precedeix el període d’abstinència i dejuni quaresmal,
un període de set setmanes de preparació per a la Pasqua, amb inici el
Dimecres de Cendra i ﬁ el Diumenge de Rams. Aquest període rellevant
dins la tradició cristiana no té una data ﬁxa assignada, la Quaresma i
la Setmana Santa es mouen en el
calendari festiu segons la celebració de la Pasqua, que té lloc el
diumenge després de la primera
lluna plena de primavera. Consegüentment el carnaval tampoc no
té data ﬁxa de celebració, aquesta
festa arriba amb la fase de lluna
nova.
Moltes altres civilitzacions i cultures han celebrat l’imminent arribada de la primavera mitjançant rituals
variats marcats pel cicle solar o, com el cas que ens ocupa en aquesta
ocasió, pel cicle de la Lluna, i és que al cap i a la ﬁ és la natura qui
deﬁneix el nostre cicle vital.
Sigui quin sigui l’origen de la festa el que és ben cert és que la seva

FESTES I TRADICIONS
funció social continua vigent i per aquest motiu,
arribat el mes de febrer
són molts els pobles que
se submergeixen en una
gran celebració.
La localitat de Bell-lloc
es va endinsar en la
gresca i la disbauxa característiques del festeig
carnavalesc mitjançant
variades activitats que
van tenir lloc durant el
dissabte 24 de febrer.
Una desﬁlada pel poble va donar el tret de sortida a la celebració. Els
participants, que amb les seves disfresses van omplir de colors places
i carrers, es van deixar portar pel ritme de la xaranga Mai Toquem
Bé, tant a peu com en carrossa. En ﬁnalitzar la desﬁlada va tenir lloc
l’esbojarrada cursa de llits, on els intrèpids concursants van haver de
superar tot tipus de proves i diﬁcultats. I per aquells més enginyosos a
la cuina, es va celebrar el concurs de truites i pastissos.
En acabar, un deliciós
berenar a base de xocolata
desfeta i coca va permetre
recuperar les forces per
continuar la gresca i és
que encara faltava la traca
ﬁnal: el sopar popular i el
ball de disfresses on es van
donar cita bruixes, fades,
nans i follets, princeses,
indis, pirates i molts altres
personatges fantàstics. I és
que ja se sap, per carnaval,
tot s’hi val!!! @
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FESTES I TRADICIONS
Recuperar la tradició de la matança del porc.

Des de fa uns anys la localitat de Bell-lloc ha recuperat una de les tradicions més arrelades a les
terres catalanes de pagès: la matança del porc.
Antigament, el dia de Sant Martí, l’11 de novembre, marcava l’inici
d’un període que s’allargava ﬁns al mes de febrer, durant el qual els
pagesos realitzaven la matança del porc per abastir de carn un rebost
en què també es podien trobar les conserves i conﬁtures realitzades
amb els excedents de fruita i verdura de la collita estiuenca.
La matança del porc era una jornada festiva que començava ben aviat
al matí i en la qual tots els membres de la família i amics tenien un
paper assignat.
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Amb la intenció que aquesta part de la nostra història quotidiana no caigui en l’oblit, l’Ajuntament organitza la festa de la matança del porc.
Aquest any la celebració
va tenir lloc el passat dia
24 de març. A partir de
les nou del matí, el patí
de les escoles velles es va
convertir en un improvisat obrador a l’aire lliure
on es van realitzar les
tasques característiques
de manipulació i elaboració dels productes carnis. Els menuts van
poder viure i veure en directe com s’elaboraven
les llonganisses i les botifarres i els més grans van
poder reviure temps passats.
Un cop ﬁnalitzada la feina es va celebrar un esmorzar popular i els qui així ho van desitjar, van poder
degustar les tradicionals xulles.
La jornada va ﬁnalitzar amb un sopar popular seguit
de ball a la Sala de la Cultural.@

CONEIXEMENT POPULAR
SETMANA CULTURAL
Una setmana dedicada a potenciar la cultura.
Com ja va essent una tradició, els dies que precedeixen la diada de
Sant Jordi, la localitat de Bell-lloc se submergeix en la seva setmana
cultural. Actes variats conﬁguren un programa que culmina amb la
celebració d’una de les festivitats catalanes més rellevants.
En aquesta ocasió la Setmana Cultural va començar el dimarts dia
17 d’abril amb una xerrada informativa que duia per títol Relaxa’t i
gaudeix, un bon enunciat per inaugurar set dies d’activitats lúdiques,
culturals i tradicionals i convidar a tots els bell-lloquins a gaudir de les
diferents propostes.
En aquest marc festiu, el dia 18 va tenir lloc la presentació dels Voluntaris per la llengua, un projecte de participació lingüística que té per
objectiu posar en contacte voluntaris que vulguin destinar una hora a
la setmana (durant un mínim de 10 setmanes) a conversar en català
amb alumnes dels cursos de català que necessiten reforçar l’aprenentatge de la llengua catalana. El projecte es realitza al llarg de tot el
territori català i ha estat destacat com un dels 50 millors, pel que fa
referència a les estratègies pedagògiques i lingüístiques, per la Comissió Europea de les Llengües.
El programa cultural també va comptar amb
sortides per la comarca, com la que es va
realitzar el dijous dia 19 i que va constar de
tres visites complementàries, una al Museu de
l’Aigua de Mollerussa, una segona a l’Estany
d’Ivars (una de les zones humides més importants de Catalunya), i ﬁnalment el Museu de

vestits de paper, també a Mollerussa.
La proposta per la jornada del dia 20 va
arribar de la mà de l’Associació de Dones
organitzant dues activitats en les quals els
bell-lloquins podien mostrar les seves habilitats artístiques, per una banda va tenir lloc
el recital de poemes i música per aﬁcionats
del poble i per altra, el concurs de centres
ornamentals naturals. Per acabar d’arrodonir
la tarda es va celebrar un berenar popular.
Al vespre es va projectar la pel·lícula:
El mercader de Venècia.
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CONEIXEMENT POPULAR
III Concurs de Narrativa Breu Joan Solà
El dissabte va arribar un dels plats forts de la setmana, el lliurament de
premis del III Concurs de Narrativa Joan Solà, certamen local organitzat per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i
que té com a objectiu fomentar l’esperit cultural oferint una plataforma de desenvolupament de les destreses creatives i literàries de petits,
joves i grans. Aquest any la temàtica proposada pels organitzadors del
concurs va ser: Climatologia i Bell-lloc, present, passat i futur.
Concurs de dibuix:
Cicle Inicial 1r i 2n de Primària (6 i 7 anys): tots van tenir premi.
Els escriptors premiats han estat:
3r de Primària: Núria Carné / Judith Satorra / Maria Carné
4t de Primària: Laia Felip / Diana Borrell / Etna Alonso
5è de Primària: Desiree Garrancho / Èlia Alentà / Helena Bòria
6è de Primària: Carla Amorós / Xavier Boadella / Maria Benavides
Categoria D (12 a 14 anys): Aura Amorós / Manel Fa / Ariadna Bros
Categoria E (15 a 17 anys): Alina Andrés / Kenneth Campàs / Maria Bosch
Categoria F (+18 anys): Facundo Salvia / Montse Segarra / Gemma Salvia
L’acte va estar presidit per l’il·lustríssim lingüista que dóna nom al
premi, en Joan Solà, ﬁll de la localitat.
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Un cop ﬁnalitzat el lliurament
de premis, es va donar pas al
Festival de Dansa i Música
organitzat per l’Associació de
Mares i Pares d’Alumnes del
CEIP Ramon Farrerons, tot
un espectacle de ritme i bon
gust, on els menuts van mostrar la seva faceta més artística. La jornada va ﬁnalitzar amb un berenar per a tots els assistents.

CONEIXEMENT POPULAR
L’Associació de Dones va organitzar, per diumenge, un viatge a
Barcelona per veure l’obra de teatre Una maleta, dos maletas, tres
maletas, dirigida per Abel Folk i protagonitzada per Joan Pera, Lloll
Bertran, Mont Plans, Miquel Sitjar, Mireia Aixalà, Eva de Luis, Damià
Plensa, Anna Azcona, Aliou Danfa. La proposta va ser un èxit i l’obra
no va deixar indiferents els espectadors locals.
El mateix diumenge, a la Sala de la Cultural va tenir lloc una sessió de
Ball de Sant Jordi amb carquinyolis i moscatell per a tots els assistents.

A les set de la tarda va tenir lloc l’acte de cloenda de la Setmana Cultural amb una xerrada sobre el Canvi climàtic i medi ambient a càrrec
de l’expert meteoròleg Alfred Rodríguez Picó, encarregat d’explicar
en què consisteix l’efecte hivernacle i les seves repercussions sobre
l’entorn.

La Diada de Sant Jordi
El dia 23 d’abril pren un caire festiu i alhora reivindicatiu a les terres
catalanes, per això són moltes les senyeres que durant aquest dia
engalanen ﬁnestres i balcons dels pobles que conﬁguren el territori. La
cultura i la tradició es donen la mà i centenars de parades de llibres
i roses envaeixen places i carrers, anunciant que la primavera ja ha
arribat i recordant que aquesta és també una diada especial per als qui
s’estimen.
Amb el llibre com a protagonista sobre un teló de fons tradicional i
català, la diada de Sant Jordi convida a sortir al carrer. A Bell-lloc es
va viure d’una manera força especial: al matí, al CEIP Ramon Farrerons, es va celebrar l’hora del conte pels alumnes de 1r i 4t.

En acabar la conferència Neus Ortiz va delectar a tots els presents
amb un concert de piano durant
el qual es va poder escoltar el
tema de la Sardana de Bell-lloc
d’Urgell (sardana que passarà
a ser la identiﬁcació de la veu
pública del poble).
Tal com és tradició en un dia
tan assenyalat, els assistents
van rebre un llibre i una rosa.@
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DES DE LES ASSOCIACIONS
Conferències i celebracions.
L’Associació de Dones Flor de Lis participa activament
en el desenvolupament de les activitats formatives, informatives i de lleure que tenen lloc al municipi.

Durant aquests mesos, a més de les propostes ofertes per aquesta
entitat al llarg de la Setmana Cultural (veure notícia a la secció de
cultura), n’ha potenciat i organitzat moltes altres, d’entre les quals cal
destacar la xerrada sobre El sol i les taques, que va tenir com a ponent
una de les professionals
locals en estètica, la
Paquita Cunillera.
La conferència col·loqui
va posar de manifest els
efectes nocius que les radiacions solars poden provocar sobre la nostra pell
si no prenem les mesures
adequades i a la vegada
va oferir algunes solucions
per evitar aquests efectes
i per tractar-los; una
informació d’interès per
gaudir de l’estiu conscientment.
Les sòcies també han realitzat excursions, durant una d’aquestes, van
poder veure en directe el procés d’elaboració de l’oli d’oliva gràcies a
una visita a un molí de les Borges Blanques.
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Però al llarg d’aquest període també hi ha hagut temps per a les celebracions, com per exemple una de les que més s’escau a l’entitat: la
festa de les dones, celebrada per Santa Àgueda, i que es va dur a terme mitjançant un sopar a la Sala de la Cultural al ﬁnal del qual es va
repartir un obsequi entre
totes les assistents.
També al mes de febrer,
va tenir lloc la renovació
de la junta de l’associació
mitjançant un procés de
votació obert a totes les
sòcies. Un cop realitzat el
recompte l’organització
interna de l’entitat queda
de la següent manera:
Antonieta Vilagrassa
ocupa el càrrec de presidenta, Rosa Altissent
el de vicepresidenta, la secretària és la Maribel Roca, la tresorera la
Joana Jareño i les vocals, que han passat de tres a cinc, són la Florentina Solsona, la Conxita Arnau, la Mari Flor Enrich, la Susana Martín i
la Mercè Arnau.
Una junta renovada que amb l’arribada de la nova estació proposa
nombroses activitats per a les seves sòcies i per al poble en general.@

DES DE LES ASSOCIACIONS
Segon aniversari “Lo local”
Des de fa dos anys els joves de Belllloc disposen d’un nou local, situat
a la planta baixa de les antigues
escoles, on poden reunir-se i gaudir
dels seus moments de lleure tot
escoltant música o practicant algun
esport al pati del davant.
La celebració del seu segon aniversari va coincidir amb la nit de la Festa de l’Esport, festivitat a la qual
es van sumar i en la qual van participar activament.

Entre les celebracions juvenils cal destacar també, que el passat
dissabte 31 de maig, el jovent va demostrar les
seves habilitats artístiques mitjançant el
tradicional escala en hi-ﬁ, una activitat arrelada al poble i que en aquesta
ocasió va tornar a omplir la sala de la
Cultural de llum, música i gresca.
Des dels més menuts ﬁns als joves es
van donar cita sobre l’escenari per
representar cançons conegudes davant
un públic molt animat.
Per acabar d’arrodonir la vetllada va tenir
lloc el concert amb el grup De Noche, que va
oferir un repertori variat ﬁns ben entrada la matinada.@
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ESPORTS
I FESTA DE L’ESPORT
Són moltes les entitats i agrupacions que teixeixen el tapís cultural,
lúdic, tradicional i esportiu de la localitat de Bell-lloc, prova tangible
de la vitalitat de la vila. Entre aquestes associacions, les de caràcter
esportiu juguen un paper destacat amb prop d’una desena de clubs on
aﬁliar-se per practicar, en grup, l’activitat que més agrada.
Des d’aquestes entitats, amb la col.laboració de l’ajuntament de
Bell-lloc va sorgir la idea d’organitzar una jornada que pretenia, i va
aconseguir, donar a conèixer les diferents pràctiques esportives que es
realitzen a la localitat i oferir a tots els bell-lloquins la possibilitat de
passar un dissabte diferent. Amb aquests objectius com a ﬁ, el passat
dia 3 març va tenir lloc la I Festa de l’Esport amb un gran èxit de
participants i de públic.

La jornada va començar a les vuit del matí amb una caminada pel
terme municipal a càrrec del Club Alpí. Els participants van sortir de
davant de la seu de l’entitat i després de vuit quilòmetres van arribar
a les instal·lacions del pavelló poliesportiu, just al costat del frontó on
mentre uns menjaven xocolata desfeta i coca, els altres jugaven un
partit de frontennis, organitzat pel club de Frontennis i els més curiosos i atrevits van participar en la jornada de portes obertes del Club
Esportiu, calçant-se uns patins i lliscant per la pista.
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ESPORTS NONSEQUISIT NONSEC
NOM DE LA SECCIO RAESSENIAMET
Els jocs tradicionals també van ser-hi presents de la mà del Club de
Bitlles, que van fer una demostració de com jugar a tots els qui ho van
desitjar.
Enllaçant amb aquestes
modalitats, el matí de
la diada es tancava amb
un partit de bàsquet en
el qual, les antigues jugadores del CB Bell-lloc
es van disputar el triomf
amb les de l’actual equip
júnior femení, no obstant, el veritable espectacle va ser tornar-les a veure totes juntes en una mateixa pista.

Durant la tarda, els membres de l’Associació de Caçadors van deixar
provar la punteria a petits i grans, donant instruccions per fer diana,
ﬁta que aconseguien ben
pocs doncs la cosa no és
tan fàcil com sembla!
Simultàniament, solters i
casats es donaven cita al
camp de futbol per jugar
un partit força tradicional anys enrere per Festa
Major.

· 19 ·

ESPORTS
El Club Patí Bell-lloc, com no, va aportar el seu gra d’arena a la jornada, duent a terme dos partits de temporada oﬁcials. El primer, de
categoria Benjamí entre l’Aracena Bell-lloc i el Club Patí Vilaseca, i un
segon de la categoria Aleví contra el Club Patí Alpicat que es va saldar
amb victòria per als locals.

I per acabar d’arrodonir
la celebració va tenir lloc
un sopar popular a la sala
de la cultural a base de
coca de recapte, pa amb
tomata, embotits, postres
i un gran cruiximent fruit
de l’esforç que tots els
esportistes plegats van
fer durant la jornada.
La traca ﬁnal va arribar
de la mà del grup de
versions Contraband, que
va fer ballar els peus més
cansats.

Cal destacar que esports com el futbol sala, que no ﬁguraven en el
programa inicial també van estar presents a la festa, celebrant un
partit entre bell-lloquins i bell-lloquins nouvinguts.

Ja per ﬁnalitzar el programa d’activitats, a última hora de la tarda
es va dur a terme un dels partits més esperats: les velles glòries del
bàsquet masculí de Bell-lloc tornaven a compartir protagonisme amb
els jugadors de l’equip sènior actual. El resultat, un emocionant partit
on el marcador ﬁnal va ser el menys important.
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Des d’aquestes pàgines
només resta felicitar a
tots els participants per
l’èxit i animar-los perquè l’any següent surti endavant una segona
Festa de l’Esport.@

ESPORTS
Campionat Provincial de Patinatge
El pavelló poliesportiu municipal de
Bell-lloc d’Urgell es va convertir el passat
diumenge dia 28 de gener, en el punt de
trobada per a la celebració del Campionat
Provincial per grups de Patinatge, una cita
anual que a cada ocasió té lloc en una
localitat diferent d’arreu de les terres lleidatanes, l’elecció de la seu del campionat
té lloc mitjançant un sorteig.
Així, sota la mirada atenta d’un públic nombrós, més d’un centenar
de patinadors que formaven part d’un total de 6 clubs esportius,
van mostrar les seves
habilitats sobre dues
rodes a la pista del
pavelló. Els participants
van ser: el Llista Blava,
el Club de Patinatge de
Bellcaire, el Club Esportiu Bordeta, el Club de
Patinatge d’Alcoletge,
el Club Alta Ribagorça i el Club Esportiu de Bell-lloc.
Al llarg de tota la tarda es van anar celebrant les diferents proves

agrupades en tres categories diferents, en la categoria de grup gran i
de cadets van participar dos equips, i la de grup petit va comptar amb
quatre equips participants.
Els locals van deixar “el pavelló ben alt”, fet que els va permetre, dues
setmanes més tard, participar
en el Campionat de Catalunya
que va tenir lloc a la capital
del Baix Camp.
La prova oﬁcial realitzada a
Bell-lloc d’Urgell va comptar
amb el suport de la Diputació
de Lleida i el Consell Comarcal,
encarregats de subvencionar els trofeus dels guanyadors; i també amb
la col·laboració de l’Ajuntament local, que va oferir a tots els participants un petit obsequi commemoratiu de la jornada.@
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EQUIP DE GOVERN
Bell-lloc, municipi de futur
La Sala d’Actes de la Diputació de Lleida va acollir, el matí del passat
dijous dia 29 de març, l’acte de presentació de la campanya Bell-lloc,
municipi de futur.
La presentació d’aquesta campanya de promoció municipal va estar
presidida per les autoritats locals i va comptar a més amb la inestimable presència d’importants representants del món de la política i
l’economia lleidatana: l’Il·lustríssim Senyor Miquel Padilla (Vicepresident de la Excm. Diputació de Lleida) i el senyor Salvador Molins (Cap
d’Àrea de Vendes d’Incasol).

· 22 ·

EQUIP DE GOVERN

Durant l’acte, al qual van assirtir-hi unes 150
persones es van donar a conèixer les qualitats
potencials de la nostra localitat, un municipi
que ha sabut adaptar-se als nous temps donant
una resposta encertada a les necessitats evolutives del moment i tenint sempre present la idea
del desenvolupament harmònic i equilibrat.
Així, Bell-lloc, municipi de futur, és una acció promocional que té com a objectiu facilitar i millorar
la creació de valor en el territori local mitjançant
l’aproﬁtament de recursos endògens de tot tipus:
administratius, humans, econòmics i socials.

Amb aquesta campanya es pretén situar
la localitat com un dels municipis amb
més projecció de la província de Lleida,
gràcies a la rendibilitat del seu sòl, a la
seva privilegiada situació geogràﬁca fet
que li permet gaudir d’unes comunicacions òptimes dins el context provincial
i gràcies a un model urbanístic de
creixement planiﬁcat que garanteix
el desenvolupament i l’ocupació de
l’espai sostenible per a millorar la
qualitat de vida. @
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JORNADA
“NOVES TECNOLOGIES I ADMINISTRACIÓ LOCAL”
Bell-lloc d’Urgell és en l’actualitat un dels municipi pioners, a la
província, en l’aplicació de les noves tecnologies de la informació i les
comunicacions (NTIC) per a la millora de la gestió interna de l’administració local i pel que fa referència a la prestació de serveis al ciutadans. Aquesta posició capdavantera és fruit del treball realitzat durant
els darrers mesos, reforçat per la resolució de la convocatòria de subvencions 2006 als ens locals de Catalunya mitjançant la qual, l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell en va resultar beneﬁciari amb una quantitat
de gairebé 20.000 euros.
A partir de la citada resolució
s’estan implementant una sèrie
de projectes que, a hores d’ara,
ja es troben en la seva fase
ﬁnal de desenvolupament.
Per aquest motiu, el passat
dia 21 d’abril va tenir lloc la
Jornada “Noves Tecnologies i Administració Local”,
un acte que tenia com
a objectiu presentar en
societat els diferents
projectes realitzats.
La Jornada, estructurada en quatre
parts relatives a les
diferents conferències-colloqui, va començar a les nou del matí amb
el
lliurament de la documentació. A dos quarts de deu va
tenir lloc l’acte inaugural a càrrec del senyor Lucio Vilasol, sotsdirector del Consorci Administració Oberta de Catalunya i de les autoritats
locals, que van ser també les encarregades de moderar l’esdeveniment.
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IDCAT
La primera ponència va córrer a càrrec del senyor Carles
Ferrer, cap de desenvolupament de l’Administració Local de
l’Agència Catalana de Certiﬁcació, que va explicar a tots els
assistents el funcionament del clauer idCat, un identiﬁcador
(com si es tractés d’un DNI digital) que permet que les persones puguin realitzar diferents
operacions administratives des
de qualsevol ordinador, sempre
amb la garantia que gaudeixen
d’integritat i conﬁdencialitat
en les seves transaccions electròniques.
A banda dels usos actuals que
ofereix l’idCat (www.catcert.
cat/usos), aquest identiﬁcador
personal també permet signar
correus i documents electrònics i fer operacions amb ells. Així, els
tràmits per aquestes vies poden tenir validesa oﬁcial, cosa que sense
l’idCat no seria possible.
En aquest marc cal posar de manifest un dels punts rellevants que
situen + la localitat de Bell-lloc entre els municipis capdavanters en
l’aplicació de les noves tecnologies al servei de l’administració pública i és que a Catalunya hi ha un total de 152 entitats inscrites a
l’Agència Catalana de Certiﬁcació que ofereixen als ciutadans, que ho
demanen, l’identiﬁcador digital, i d’entre aquestes, només sis l’ofereixen en suport USB (l’anomenat clauer idCat): Barcelona, Montcada,
Castelldefels, Sabadell, Sant Cugat i Bell-lloc d’Urgell.
Des del mateix dia de la Jornada, tots els ciutadans que ho desitgen
poden passar per l’Ajuntament a demanar el seu identiﬁcador digital.
A dia d’avui ja s’ha lliurat més d’una vintena de clauers idCat i alguns
ciutadans ja han dut a terme els seus primers tràmits telemàtics.

EQUIP DE GOVERN
E-TRAM
Precisament de tràmits tractava la segona ponència de la jornada, que
va presentar el Mòdul de Tramitació Municipal per internet, l’E-TRAM.

Des del passat
dia 21 d’abril
els bell-lloquins poden
realitzar nombrosos tràmits
i sol·licituds, relacionats directament amb l’Ajuntament
(instàncies, demanar cita per
parlar amb un càrrec electe, realitzar altes o canvis de domicili, empadronaments, tramitar llicències d’obres...), des de qualsevol ordinador
del món que estigui connectat a la xarxa.
La via d’accés a aquest servei es realitza mitjançant el web de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell i cal mencionar que per dur a terme alguns
dels tràmits esmentats, és requisit indispensable utilitzar l’idCat.
E-CONSENSUS: CIUTADANS EN XARXA
Un altre dels serveis que des del web,
l’Ajuntament oferirà als seus ciutadans,
és l’e-Consensus, una eina tecnològica de
participació ciutadana a través d’internet
que es posarà en funcionament en breu.
Consensus és precisament una eina de
consens entre uns i altres, que a més permet processos de consulta i participació
(fòrums, qüestionaris, propostes...), recollida de signatures, cartes als regidors, i
un llarg etcètera.

SISTEMA D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Finalment, el senyor Guillem Terrades, gerent
de Geodata Sistemas, va presentar un nou
servei tecnològic municipal: el Sistema d’Informació Geogràﬁca per a
la Gestió Municipal(SIG).
El SIG municipal és un sistema informàtic que pretén millorar la gestió,
consulta i divulgació de la informació cartogràﬁca municipal del territori, mantenint informat en tot moment el ciutadà i els usuaris del web
de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.
Aquesta eina permet, entre d’altres, seleccionar i obtenir informació
sobre qualsevol element territorial municipal amb un simple clic sobre
la pantalla, i també, generar i imprimir mapes i altres documents a
mida de cada usuari.
ALTRES SERVEIS WEB
Tots aquests serveis se sumen a una llarga llista de possibilitats,
propostes i informacions que podeu trobar a la pàgina web de l’Ajuntament, un espai de comunicació, informació i difusió del nostre
municipi que des de fa uns dies, a més, ofereix també: el butlletí de
subvencions i la borsa de treball.
BUTLLETÍ DE SUBVENCIONS
Des del passat 23 de febrer el web de
l’Ajuntament de Bell-lloc disposa d’un
servei d’informació al ciutadà sobre
una temàtica d’especial interès, els
ajuts i subvencions per tirar endavant
projectes de creació o remodelació de
petites, mitjanes i grans empreses.
En el butlletí local de subvencions el
ciutadà trobarà tota la informació
relativa a les subvencions, ajudes, beques i premis als quals poden accedir
tant les empreses del sector públic com del sector privat, les entitats
municipals o ciutadans particulars.
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Amb la intenció de fer extensible aquest servei i donar-lo a conèixer
a tots els bell-lloquins, el passat dia 22 de febrer l’Ajuntament va
organitzar una xerrada informativa en
la qual es va explicar el nou sistema
i es va fer una demostració on-line
de com donar-se d’alta des del web
local. Mitjançant un senzill mecanisme
d’alta en el servei a través del web,
l’usuari rep en el seu correu electrònic,
i de manera gratuïta, una ﬁtxa resum
d’aquelles línies de ﬁnançament que li interessen. Des de principis del
mes de maig, el butlletí ofereix un espai personal per a cada usuari, on
aquest pot accedir i modiﬁcar les seves dades de preferència d’informació; una trentena de persones ja utilitza aquest servei.

BORSA DE TREBALL
En aquest marc d’actuació, cal destacar també que des de principis del
mes de maig l’Ajuntament de Bell-lloc disposa d’un nou servei de Borsa de Treball, a través del portal empresarial de la Diputació de Lleida.
L’eina, a la qual es pot accedir des del web de l’Ajuntament, presenta
diferents modalitats d’accés al servei, entre les quals hi ha l’accés com
a candidat, com a empresa, com a administració i l’accés per consulta
d’ofertes de treball.
Des de l’àrea de promoció i desenvolupament local de l’Ajuntament
s’oferirà l’assessorament necessari per a l’ús i gestió de l’eina tant a
ciutadans com a empreses locals, donant resposta a les necessitats del
moment.@

Bell-lloc renova i conserva la seva estació de trens.
La localitat de Bell-lloc està experimentant diferents obres de millora que
passen per la renovació de diferents
espais públics, entre els quals destaca
la zona de l’estació de trens, així com
l’arranjament de l’asfalt d’alguns carrers i el nou enllumenat.
Des de fa uns dies, l’estació pròpiament
dita i també el seu entorn llueixen la
seva nova cara gràcies a la restauració
de la façana, a l’enjardinament amb
bardisses i la pavimentació de la zona
d’accés a l’ediﬁci.
Tot i que encara quedem algunes reformes per practicar en aquest
espai (com l’enderroc dels antics urinaris i l’habilitació d’una zona
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de lleure amb banquetes), l’estació és
noticia en aquesta ocasió gràcies a la
informació que RENFE ha fet arribar a
l’Ajuntament mitjançant la qual notiﬁca
que Bell-lloc serà una de les poques
poblacions que conservarà l’estació de
trens amb totes les seves funcions, és a
dir, l’ediﬁci continuarà oferint el servei
de venda directa de bitllets als usuaris;
la resta de localitats de línia, excepte
Manresa i alguna altra, passaran a ser
simplement baixadors.

Poder conservar aquest servei és una bona notícia per al municipi els
seus habitants.@

EQUIP DE GOVERN
Nova rotonda per accedir al municipi.

Remodelació del dispensari mèdic

Inclosa en el projecte de millora dels espais públics de Bell-lloc cal
destacar la construcció d’una nova rotonda que millorarà el trànsit
d’entrada i sortida de la localitat.
Aquesta rotonda, projectada i aprovada, es convertirà en un nus entre
el vial que enllaça el carrer Doctors Torrebadella amb el carrer Lleida,
el carrer Sant Miquel i la Nacional-II, i millorarà el ﬂux de trànsit d’entrada i sortida dels vehicles al municipi.
Aquesta obra de magnitud està contemplada en una de les esmenes
aprovades i introduïdes, pel grup parlamentari Convergència i Unió, en
el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 2007, amb
un valor de 130 milions d’euros destinats a incrementar la inversió
a Catalunya i en polítiques socials, i dels quals 400.000 passaran a
subvencionar el projecte de la rotonda de la N-II del terme municipal
de Bell-lloc d’Urgell. @

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha fet pública
la convocatòria de subvencions a la construcció, ampliació, remodelació i equipament de consultoris locals i centres d’atenció primària, en
la qual l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, n’ha resultat beneﬁciari amb
una quantitat de 9.067 euros.
Aquesta subvenció, correspon al 90% del total del projecte presentat
per l’Ajuntament i que consisteix bàsicament en la remodelació dels
tancaments del local.@

Arriba la Llar d’infants pública
A principis d’aquest mes de maig la direcció General de Recursos del
Sistema Educatiu va fer pública la resolució mitjançant la qual posava
de manifest l’aprovació de centre per a la creació de la Llar d’infants
pública de Bell-lloc d’Urgell, un fet que permetrà donar cobertura a
una necessitat local cada cop més urgent.
La nova llar d’infants tindrà una capacitat màxima de 41 places escolars dividides en tres unitats: 8 llocs per a la unitat de 0 i 1 anys, 13
per a la d’1 i 2 anys i 20 per a la de 2 i 3. La resolució d’aprovació de
projecte acredita que el nombre, tipus i distribució dels espais s’adequa als requisits mínims establerts per la normativa que fa referència
a l’ensenyament de primer cicle de l’educació infantil; tot i així, la
creació de les places es formalitzarà mitjançant un conveni entre el
Departament d’Educació i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.@

Passos de vianants.
En aquest marc d’actuació cal destacar també la realització de dos
passos de vianants en el tram de la N-II que creua la zona urbana de
Bell-lloc.
A principis d’aquest mes de maig, Foment va procedir a pintar dos
passos de vianants per tal de facilitar, millorar i fer més segur l’accés a
un i altre costat de la carretera.
Un dels passos es troba a l’alçada de l’església, fet que propicia un
millor accés a la parada d’autobusos situada en direcció a Mollerussa;
l’altre, està situat enfront del carrer Domènech Cardenal i respon a la
necessitat d’una zona del poble que en els darrers anys ha experimentat un important creixement urbanístic. @
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Tal com indica el seu nom, 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.

En aquesta tercera edició, l’apartat del Teu Racó ha estat reservat per al text guanyador
del III Concurs de Narrativa Breu Joan Solà, en categoria F (majors d’edat).
El tema proposat per l’organització d’aquesta cita literària va ser: Climatologia i Bell-lloc, passat, present i futur.
L’autor de l’escrit que us presentem tot seguit és en Facundo Salvia.
Branques seques i terra ferma, vull sembrar i no sé com!
És la tardor.
Esperava trobar saó en mig dels camps del Pla d’Urgell.
Han bufat amb força, glops de vent de ponent, que m’han espantat els
núvols plens de somnis d’aigua.
Arriba el silenci de Tots Sants i al matí, com si s’allargués un fosc dia dels
difunts, la humitat omple els carrers, la boira cobreix les nostres
llars, dels camps brollen silencis.
Somio amb la llum de maig i poso llavors enmig d’una terra deslligada que
espera llum i aigua per parir fruits demà.
Les gelades de l’hivern blanquegen el margall ressec de les espones.
Avui tot és més blanc. El vent del nord porta l’aigua... . És blanca. No
corre pas avall, està quieta, en silenci. La terra dins seu un diala prendrà.
És freda.
L’abraça glaçada.
Quan la pugui prendre, l’estimarà.
Per Nadal tota la natura sembla adormida.

A poc a poc el sol es desperta, la terra gira.
El dia creix i sembla que el fred reneix.
Tot d’una mana el vent serè, ressec, aspre...,fa net i la boira ja no hi és.
Miro a llevant. Allà hi ha el mar. Vindrà el seu vent ple d’olor del Mediterrà per humitejar el ventre del meu Pla?
Li ha costat, però abans de Sant Josep remulla els brots de blat que
esperen amb delit omplir ses arrels, que fa molts dies esgarrapen el crostís
afamat i assedegat .
Els ajuda, en l’espera delirosa, el desig somniat de l’aigua fresca
que ve de les muntanyes, que arriba omplint els solcs, a l’esquena dels
turons, vessant primavera.
L’aigua.
Arriba per uns camins platejats i s’esbarria com un raïm per tota la Plana
d’Urgell donant vida a tot el qui l’acull.
Fins quan?...
Vol ésser, estimada, cuidada, acollida, ben preuada.
Ella sap que l’oratge d’aquests camps sense ella és punyent, esquerp, bord.
Amb ella tot es més dolç, més suau,més fresc.
Tot creix.
A l’abril els arbres són plens de colors. Creix l’herba i l’alfals. Neix el panís.
El sol fa lluny l’hivern. Tornarà el vent del nord?
Sempre amb l’ai al cor!
El sol es fa fort, té un dia llarg. A migdia apreta i cap al cap vespre, amb

l’olor dels pins de Prades, les ones del mar llunyà empenyen, aceren, el
vent que ens porta la marinada fresca que amb delit rebem a la posta.
Les aigües del Pirineus comencen a minvar! L’estiu se les menja!.
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He vist la boirina al matí. Després de dinar la seva humitat es baralla amb la força del
sol i creixen uns embullats núvols negres. Plourà?
Els padrins fan petar la xerrada a l’ombradiu. Senten l’olor del núvols.
Se’n van cap a casa.
S’atansa la tempesta.
Caurà calamarsa!
Comença una gotellada. Miro al cel i tot d’una sembla que de dalt buidin els bots i els
barrals.
S’ha acabat, i no ha pedregat!
El ruixat ha fet sortir el verd net de tots els camps. La pols de l’estiu fuig.
Ja es cullen els esforços i els somnis sembrats.
S’acaba el setembre, amb sol o pluja, amb serè o llevant , amb morella o marinada,
com en altres contrades, s’arrodoneix el cercle amb festa.
Agraïment , divertiment, retrobament... a la ﬁ del novè, a Bell-lloc compartim.
Tornarà la tardor, per sembrar-hi primavera.

Facundo Salvia
Bell-lloc d’Urgell, 23 d’abril de 2007. @
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ARA TOCA... OFICIS D’AHIR, D’AVUI I DE SEMPRE
Fer hort, amb el Pepito Massana
Enmig d’aquest esclat de natura primaveral hem
volgut recollir l’experiència d’una de les persones
del municipi vinculada a la terra d’una manera
especial, es tracta de l’hortolà més carismàtic del
terme, el Pepito Massana.
Durant tota la vida, el Pepito s’ha dedicat a cultivar el camp, a mimar la terra i a recollir els fruits
que aquesta li oferia.
Els secrets de les llunes i de les llavors, els va
començar a aprendre de ben petit, quan després
de la guerra va passar una temporada amb uns
familiars seus de Balaguer. Va deixar la feina per
anar al servei militar i en tornar es va casar amb
l’Angelina i va començar a treballar a cal Batlle,
empresa on va estar tan sols uns anys, ﬁns que va
decidir plantar-se per ell i dedicar-se plenament al
seu hort.
El seu ritme de treball l’ha establert sempre el ritme de la natura: sembrar el planter, esperar uns trenta o trenta-cinc dies, plantar, cuidar,
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adobar i regar la nova planta per ﬁnalment recollir
el seu fruit.
El Pepito ens explica que cap al mes de febrer
comença tot un procés de feina i conreu, que es
mostra amb la seva màxima esplendor durant la
primavera i l’estiu; a la tardor encara es recollecten algunes verdures i hortalisses, però quan
arriba el fred hivern de les terres lleidatanes calen
uns mesos de repòs.
El procés cíclic de les estacions es reﬂecteix a
l’hort i el pas del dia, a la jornada de l’hortolà, que
tot i estar jubilat, segueix exercint la seva feina i
la seva passió.
Aixecar-se d’hora, vigilar que totes les plantes
estiguin bé, i si alguna no ho està posar-hi remei,
recollir la verdura que ja està a punt i cap a casa
falta gent; així una jornada darrera l’altra i ens confessa que si algun
dia no ho fa, sent com una mena de neguit per arribar-se ﬁns a l’hort i
comprovar que tot segueix el seu curs natural. @
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