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L’Ajuntament de Bell-lloc
ofereix la possibilitat a 
totes les entitats del 
municipi de tenir el seu 
propi espai a la Xarxa

www.bllc.cat/nom_entitat Portal de participació 

Com a entitat pots sol.licitar aquest servei donant-te d’alta a www.bllc.cat
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Enrere queda la Festa Major amb la seva gresca, els assolellats dies 

d’estiu amb la màgia de les seves nits al llarg de les quals s’han rea-

litzat tantes revetlles, festes, trobades, ballades de sardanes..., enrere 

queda un temps per recordar i ara és hora de mirar endavant per 

enfilar la recta final d’aquest any 2007.

Per tal de guardar constància d’aquests dies viscuts, us presentem un 

nou número de la revista Del Poble en el qual trobareu les variades 

activitats festives, culturals, socials i gastronòmiques que han prota-

gonitzat els nostres veïns, entitats i associacions. 

A més també descobrireu un apartat amb diferents notícies i inicia-

tives que sorgeixen de la intenció de construir un futur millor i més 

comunicatiu per al nostre poble, l’exemple més clar i novedós és el 

Portal d’Entitats.

Passegeu per aquestes pàgines amb ulls curiosos i esperem que us 

agradin... i que gaudiu plenament d’aquests últims mesos de l’any. 

Equip de redacció

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

Una de les festes més recents celebrades a la localitat és la Festa 
Major en honor al nostre patró, sant Miquel Arcàngel. Aquesta cele-
bració suposa una aturada en les obligacions diàries i marca, d’alguna 
manera, el canvi d’estació en una localitat eminentment agrícola i que 
ha estat atrafegada durant els mesos d’estiu.
Així, des d’antic i fins avui, per tal de festejar aquest canvi d’estació, la 
localitat se submergeix en una gran festa. 

En aquesta ocasió, la celebració va tenir lloc durant els dies 28, 29 i 
30 de setembre i va ser inaugurada el dia 27 a la nit amb el tradicional 
pregó de festes que aquest any va córrer a càrrec de l’Excm. i Mgfc. 
Sr. Joan Viñas i Salas, rector de la Universitat de Lleida. La lectura 
del pregó va estar precedida per la tradicional imposició de bandes a 

les pubilles i hereus, 
que en aquesta edició 
han estat en categoria 
infantil: Núria Rabés i 
Torné (pubilla), Robert 
Boadella Sellés (he-
reu), Èlia Alentà Oliva 
(damisel·la) i Carla Amorós Torné (damisel·la); i en categoria juvenil: 
Maria Bosch Valls (pubilla), Jaume Bellet Canela (hereu), Ares Altisent 
Buira (damisel·la) i Anna M. Gros Codina (damisel·la). En aquest marc 
de celebració va tenir lloc també el lliurament del premi del concurs de 
cartells de festa major que en aquesta edició (ho comentem a l’apartat 
de cultura) ha estat per a l’obra de Marina Boadella.

El pregó va inaugurar oficialment 
les festes i va donar pas al sopar 
popular, que finalitzà amb l’actuació 
del màgic Pick-pocket Nilson. L’acte 
donà el tret de sortida a tres dies de 
festa grossa al llarg dels quals hi va 
haver activitats per a tots els gustos 
i edats.
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ELS MENUTS DE LA CASA

Els més petits van gaudir de la festa des del primer dia fins a l’últim 
amb actes pensats especialment per a ells. El primer va tenir lloc el 
divendres a les deu del matí i va córrer a càrrec del grup d’animació 
infantil El Gran Magí; per recuperar les forces es va repartir coca i 
xocolata entre tots els assistents. 
A partir de dos quarts d’una del matí i durant tota la tarda del diven-
dres petits i grans van poder realitzar una cercavila pel poble a bord 
del Tren Pneumàtic Dotto.

El dissabte al migdia l’espectacle 
va arribar de la mà del Circ Rònic, 
que va omplir d’alegria i color 
diferents carrers de la localitat.
Finalment, el diumenge al matí es 
va celebrar el dia de l’infant amb 
les firetes a preus populars.

PER ALS D’ESPERIT JOVE
Els d’esperit més jove també 
van trobar el seu espai dins la 
celebració, i a banda de gaudir 
de les variades activitats diürnes, 
les nocturnes van jugar un paper 

destacat: el divendres, la carpa instal·lada al darrere del frontennis 
va acollir la festa del jovent amb l’actuació del grup de versions Hotel 
Cochambre i Go-go’s i Disco Chambre, fins ben entrada la matinada. 
El dissabte a la nit va ser el torn del grup Funky Town i els dj’s locals 
Victorino i Marc Cuenca.

BALLS DE FESTA

Tal com mana la tradició festiva, al llarg de totes les vesprades de ce-
lebració la sala de La Cultural es va omplir per ballar els ritmes dictats 
per orquestres com 
Costa Brava (en-
carregada d’ame-
nitzar la jornada 
de divendres); la 
Maravella (el dissab-
te) i la Selvatana (el 
diumenge). Aquestes 
dues últimes van 
oferir, a més de balls, 
els concerts de Festa 
Major.
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ACTIVITATS TRADICIONALS

Les activitats tradicionals van omplir 
bona part del programa d’actes 
de Festa Major; una de les més arre-
lades a la localitat és el concurs 
d’engalanament de balcons i carrers, una bona iniciativa per vestir 
de festa els diferents espais públics, motius com la Llegenda de Sant 
Jordi, Banderes del món, Flors, Jardins de la pau i Riu i sigues feliç van 
aportar tocs de color al poble de Bell-lloc. Els guanyadors d’aques-
ta edició van ser els veïns del carrer Teuleria, seguits del carrer Sant 
Miquel, el Doctors Torrebadella, el carrer Major i la travessia del carrer 
del Forn.
La música tradicional va fer acte de presència el dissabte al matí amb 
la cercavila dels gegants i grallers de Juneda, que van donar el bon dia 
als bell-lloquins tot fent ressonar els seus ritmes a toc de gralla.

Pel diumenge es va reservar la 10a edició de la Trobada de Puntaires, 
que va aplegar centenars de participants d’arreu de les terres lleida-
tanes, la 4a Trobada de xapes de cava i la ballada de sardanes amb la 
cobla Selvatana. Els tres actes van tenir lloc al carrer Doctors Torreba-
della, que durant aquest matí es va omplir fins a vessar de partici-
pants, de públic i de tradició. 

1r PREMI

2n PREMI

3r PREMI

4t PREMI

5è PREMI



· 7 ·

FESTES I TRADICIONS

Cal destacar també que al llarg de tota la Festa Major l’edifici de la 
Costereta va acollir l’exposició d’objectes antics.

ELS ESPORTS

Els amants dels esports el diumenge van tenir una agenda d’allò més 
completa amb partits d’hoquei, bàsquet i futbol.

A les dotze del migdia es va disputar el primer d’aquests partits, con-
cretament hoquei categoria 1a catalana entre els equips CP Bell-lloc i 
CH Caldes Recam Laser.

A dos quarts de cinc de la tarda va ser el torn del futbol. L’equip local, 
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de tercera categoria territorial, es va enfrontar amb el Gerb UE i va 
aconseguir un empat 2 a 2; durant la mitja part va tenir lloc la presen-
tació de l’equip.

A la mateixa hora es va celebrar un partit de bàsquet junior femení 
entre el CB Bell-lloc i el Natural Òptics Mollerussa. A les sis de la tarda 
va ser el torn dels nois. El partit va enfrontar, en categoria sènior mas-
culí, el Cal Bòria Bell-lloc amb el Club Bàsquet Pons. Els dos equips del 
Club Bàsquet Bell-lloc, amb Miquel Vigil com a entrenador, van sortir 
victoriosos del seu debut.  

Cal destacar finalment que per motius aliens al Club Alpí (problemes 
en el transport del rocòdrom que s’havia d’instal·lar al pati de les 
escoles), no es va poder celebrar ni la jornada d’escalada per a tots els 
públics ni la competició del diumenge, dues activitats que havien aixe-
cat força expectatives i de les quals esperem que en puguem gaudir en 
una altra ocasió.

El punt final a la festa es va escriure amb lletres majúscules gràcies a 
la màgia de l’espectacular castell de focs d’artifici que va tenir lloc al 
fondo del Mor. @
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REVETLLA DE SANT JAUME A LA PLAÇA CATALUNYA

Més de 300 persones es van donar cita el passat 28 de juliol, a la pla-
ça Catalunya, per tal de celebrar la tradicional revetlla de Sant Jaume.
Aquesta festivitat està força arrelada a les terres catalanes, i 
especialment a les lleidatanes, ja que en un punt de la llegenda del 
sant és fa una al·lusió a les nostres: “Sant Jaume ve de Galícia, Sant 
Jaume ve d’Aragó...” i passant per Lleida, una negra nit, el Sant va tenir 
un petit accident amb un esbarzer que se li clavà al peu i expliquen 
que un àngel, en sentir els crits de l’home, baixà a il·luminar-lo perquè 

es pogués guarir del mal; és per aquest motiu que la festivitat de Sant 
Jaume es vincula als fanalets, que encara avui, en algunes poblacions, 
són portats per nens i adults, la nit abans de Sant Jaume.
A Bell-lloc, per celebrar aquesta festivitat, es va realitzar un sopar, a 
base d’entrants, graellada de carn amb guarnició, postres, gelat, beure 
i cafè, tot amenitzat per l’orquestra Tribanda, que amb els seus ritmes 
variats va fer gaudir tots els assistents. @

LA CATIFA DE CORPUS

Tradició i creativitat es fusionen cada diumenge de Corpus al carrer 
Doctors Torrebadella de Bell-lloc gràcies a l’enginy dels seus veïns, que, 
any rere any, dissenyen i elaboren un peça única i efímera, la catifa de 
Corpus. 
Un cop dibuixat el disseny sobre el paviment, s’acoloreix amb pètals de 
flors deixant el carrer ben engalanat; tota una mostra de bon gust que 
desperta l’expectació de petits, joves i grans. @
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LA NIT DEL FOC

La nit de Sant Joan, una de les més curtes de l’any, és coneguda també 
com la nit del foc per la vinculació que té la celebració amb aquest 
element ancestral. Des d’antic els pobles han festejat el solstici d’estiu 
al voltant de fogueres que encara avui s’encenen per tots el racons de 
la geografia catalana i que actualment, en la majoria dels casos, tenen 
en comú l’origen de la flama, la flama del Canigó.
La flama del Canigó és tot un símbol de la unitat dels Països Catalans 
i a la vegada un símbol de regeneració cíclica, ja que, igual que la 
natura es va renovant amb el pas de les estacions, la flama es renova 
una setmana abans de Sant Joan amb els feixos de llenya que arriben 
de tot el territori català. L’origen d’aquesta tradició va néixer l’any 

1955, a la Catalunya nord, de mans de Francesc Pujades, qui encengué 
el primer foc al cim del Canigó la nit de Sant Joan; a partir de llavors 
es va anar popularitzant el costum d’encendre les fogueres amb el foc 
que provenia d’aquest cim tan emblemàtic. Actualment el foc resta 
encès tot l’any al Castellet de Perpinyà i d’allí viatja per tot el territori.
La foguera de Bell-lloc, que aquest any es va situar al descampat del 
darrere del frontennis, també va ser encesa per la flama del Canigó, tal 
com mana aquest costum que a la localitat compta amb vint-i-cinc 

anys d’història. Els més joves van ser els encarregats de portar la flama 
des de Mollerussa fins a Bell-lloc, corrent. Un cop el símbol va arribar 
al seu destí, i amb l’escalfor del foc a les galtes, els presents es van 
dirigir al recinte de les piscines municipals, on va continuar la festa 
amb música, coca i moscatell per a tothom. @



· 12 ·

FESTES I TRADICIONS

REVETLLA DE LA LLUITA CONTRA EL CÀNCER

Com ja és tradició, arribat el mes de juny, la junta de l’Associació Con-
tra el Càncer de Bell-lloc d’Urgell organitza una revetlla popular que 
té com a objectiu la recaptació econòmica que permetrà subvencionar 
les diferents tasques d’investigació, informació i suport que es duen a 
terme des de l’AECC (Associació Espanyola Contra el Càncer, una ONG 
que està en funcionament des de 1953).
A Bell-lloc, la festa solidària es va celebrar a la S.C.R. i va comptar 
amb un sopar seguit de sobretaula amenitzada pel grup Duo Coral. 
Durant el ball va tenir lloc el sorteig, entre els assistents, d’obsequis i 
regals que els diferents establiments i empreses locals van oferir, com 
ja és habitual, per tal de col·laborar amb la causa.

La bona organització i la gran acceptació per part de tot el veïnat va 
suposar la recaptació d’uns 4.750 euros, xifra que supera lleugerament 
la de l’any anterior. @

LES FESTES MÉS SOLIDÀRIES

Són moltes les celebracions que tenen lloc durant les tardes i nits d’estiu, i, d’entre aquestes, les de caire solidari mereixen una 
menció especial. Cada any, els bell-lloquins poden gaudir de dues d’aquestes celebracions: la revetlla contra el càncer i el Mulla’t.

MULLA’T

Una altra de les festes solidàries característica de l’estiu és el Mulla’t 
per l’esclerosi, una iniciativa que sorgeix de la FEM (Fundació Esclerosi 
Múltiple) i que té lloc arreu de les piscines catalanes. L’objectiu de 
la proposta és la captació de fons per donar suport a la investigació 
de l’esclerosi múltiple i crear serveis per a les persones afectades per 
aquesta malaltia, més de 40.000 a tot l’Estat. 
Cada any, l’Ajuntament de Bell-lloc s’adhereix a aquesta acció solidària 
i de sensibilització mitjançant la tradicional festa 
aquàtica a les piscines municipals; i és preci-
sament en aquest recinte on es poden realitzar 
les col·laboracions, mitjançant donatius que es 
dipositen en l’urna que la FEM deixa a l’entrada 
de les instal·lacions o bé adquirint algun dels 
elements de merchandising (tovalloles, xancletes, 
samarretes, gorres, etc.).
Aquest any, la localitat de Bell-lloc ha aconse-
guit recollir més de 800 euros. @

A tots els qui fan possible aquestes festes solidà-
ries i també als qui hi col·laboren i hi participen 
de manera altruista, moltes felicitats.
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LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

Cada any, quant arriba l’11 de Setembre els ciutadans de les terres 
catalanes surten al carrer per reivindicar la seva identitat mitjançant 
ofrenes florals a compatriotes que van lluitar per la causa, concerts, 
ballades de sardanes i trobades culturals i gastronòmiques variades, és 
a dir, per reivindicar la seva identitat de manera festiva.

Prop de 400 bell-lloquins/nes van festejar la diada amb un dinar popu-
lar a la pineda municipal, espai fins al qual, els qui ho van desitjar, van 
poder desplaçar-se amb autocar.

A les dues es va fixar l’hora d’arribada al recinte i d’inici de l’acte, que 
va comptar amb les pertinents salutacions i parlaments de les autori-
tats convidades: el sr. Ricardo Minguet Falcó, el sr. Juan Antonio Ro-
mero Lacasa i el sr. Joan J. Busqueta Riu, director de l’IEI. El Cant dels 
Segadars va donar pas al dinar i, un cop finalitzat l’àpat, les havaneres 
del grup lleidatà Arrels de la Terraferma acompanyades d’un vas de 
rom cremat, van amenitzar la sobretaula i part de la tarda. Durant el 
transcurs de l’acte es van fer públics els noms dels hereus i les pubilles 
d’enguany (per més informació consultar l’apartat de la Festa Major). 
L’ambient festiu, la música i el bon temps que va caracteritzar la jor-
nada, van assegurar una celebració d’allò més agradable.@

CANVI D’UBICACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL

“Els dimecres hi ha mercat, a la plaça hi ha de tot”, informa la veu pú-
blica cíclicament el tercer dia de la setmana, però des de fa uns mesos 

aquesta plaça a la qual 
es fa referència en el 
pregó és una altra, i no 
pas la plaça Major.
 
Per motius d’obres en 
l’escenari tradicional on 
es fa el mercat des de 
fa anys, aquesta troba-
da setmanal ha canviat 
d’ubicació i ha passat 
a celebrar-se a la plaça 
Catalunya. 

Tot i el canvi d’ubicació, 
el mercat es concor-
regut com era habitu-
al.@
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L’ORQUESTRA MECHELS KAMERORKEST

Les nits d’estiu tenen alguna cosa d’especial, el bon temps convida 
a sortir al carrer i gaudir de la fresca i de la companyia de veïns i 
coneguts mitjançant celebracions variades, com revetlles i concerts. 
Aprofitant les condicions òptimes que ofereix aquesta estació, el pas-
sat mes de juliol la plaça Major es va convertir en escenari i platea per 
a un magnífic concert de música clàssica.

L’encarregada de posar ritme a la nit va ser la prestigiosa orquestra 
belga de cambra Mechels Kamerorkest, una formació jove i amb em-
penta, configurada per 35 músics que de la mà del seu director, Tom 
Van den Evnde, ofereixen al públic un repertori clàssic que sorgeix de 
l’harmonia musical entre aquests professionals i els seus instruments: 
8 primers violins, 6 segons violins, 4 violes, 4 violoncels, 2 contrabai-
xos, 2 flautes, 2 obòes, 2 clarinets i 2 fagots i 2 trompes. Una compo-
sició que va fer vibrar tots els assistents amb la interpretació de peces 
com Concerto per a violí no 3 in G-dur KV 216 de Wolfgang Amadeus 
Mozart, Romance per violí & orquestra en F opus 50 de Ludwig von 
Beethoven, i Simfonia no 40 in g-moll KV 550 de Wolfgang Amadeus 
Mozart. @

BIBLIOPISCINES
L’estiu és temps de festa i d’oci, i res millor que l’oci cultural per passar 
una bona estona; per aquest motiu, un any més, l’Ajuntament de Bell-
lloc d’Urgell va posar en funcionament, durant tot el mes d’agost, el 
servei de bibliopiscines, que tal com indica el seu nom consisteix en un 
servei de préstec de llibres al recinte municipal aquàtic. 
Aquesta iniciativa té molt bona acollida per part de petits i grans, que 
aprofiten el seu esbarjo per llegir les darreres novetats i també els 
clàssics en aquest agradable espai a l’aire lliure. @

CONCURS DE CARTELLS DE FESTA MAJOR
Aquest any, el cartell anunciador de la Festa 
Major de setembre 2007 va ser un disseny de 
Marina Boadella, guanyadora de la primera edi-
ció del concurs de cartells de Bell-lloc d’Urgell.
La iniciativa, que va sorgir des de l’Ajuntament de 
Bell-lloc, va comptar amb un gran nombre de par-

ticipació, 
tot i el curt 
termini de 
temps que hi 
havia per presentar les obres, 
concretament tres setmanes.
El jurat, format per artistes 
locals i membres de la Co-
missió de Festes, va haver de 
valorar els més de 30 treballs, 
realitzats alguns per ordinador 
i d’altres manualment, que van 
participar en aquesta prova 
de creativitat local. Davant 

d’aquest èxit de convocatòria, l’Ajuntament té previst realitzar dues 
noves edicions del concurs durant el proper 2008, una per a escolars 
destinada a anunciar la Festa Major de maig, i l’altra oberta a tots els 
vilatans i en qualsevol estil per a la Festa Major de setembre.@
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18è APLEC DE SARDANES A BELL-LLOC D’URGELL

L’aplec de sardanes de Bell-lloc 
d’Urgell ha adquirit en aquesta edi-
ció la seva majoria d’edat. Un any 
més, l’Agrupació Sardanista local va 
organitzar la ja tradicional troba-
da amb la cultura i la dansa de la 
nostra terra prenent com a escenari 
la plaça de la Creu del Terme.

La celebració va començar a les nou 
del vespre i, per anar fent gana, els assistents van poder ballar algunes 
sardanes. Tot seguit es va donar pas al sopar, a base d’entrepans de 

llonganissa i cansalada, beure, gelat i cafè i, un cop finalitzat l’àpat, 
les cobles Onze de Setembre i Jovenívola d’Agramunt van reprendre el 
ritme.
Durant la nit, va tenir lloc també un dels clàssics de l’Aplec: el concurs 
de colles improvisades, en el qual participaren fins a cinc formacions 
espontànies.
Balladors i públic van gaudir de la festa i de la música tan nostrada.@

LA FONERIA 07
La gran majoria de bell-lloquins en algun moment de la seva vida han 
estat vinculats d’una manera o d’una altra a aquesta iniciativa que 
cada estiu té lloc en algun racó de les nostres muntanyes: els campa-
ments de Bell-lloc.
L’indret escollit com a campament base per desenvolupar les colòni-
es ha estat la Foneria, una casa situada a Torre de Capdella, a la Vall 
Fosca (Pallars Jussà). El passat 18 de juliol, els menuts del nostre poble 

es van dirigir fins a aquest indret de la geografia catalana en autocar; 
així, un total de 66 nens i joves, dividits en grups d’edats, 10 monitors, 
un cuiner, una administradora i el mossèn van passar part de les seves 
vacances envoltats de natura i aventura. Al llarg de la seva estada 
(que per als de cicle mitjà i superior va ser de dotze dies, i per als 
menuts i els de ruta, de 6), els acampats van poder gaudir d’un variat 
programa d’activitats com tallers, balls, jocs, danses i molts altres, 
tots amb una objectiu comú, aprendre divertint-se. També hi va haver 
temps per a les excursions, que van portar els nens fins a espais com el 
Port de Rus i els llacs del Bessiberri; els de ruta també van caminar per 
la zona dels Bessiberris. La climatologia va fer canviar alguns objec-
tius a uns i altres. Totes les activitats realitzades durant les colònies 
van quedar recollides en el diari de la Foneria, el centre d’interès que 
aquest any ha vertebrat els campaments. L’últim dia, el dia en què van 
arribar els pares a buscar els nois, abans de marxar cap a casa, tots els 
acampats van rebre un exemplar d’aquest diari, que van poder comen-
tar amb els seus familiars tot recordant les experiències viscudes. @
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DES DE LES ASSOCIACIONS

FESTA DE FI DE CURS 06/07

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Ramon Farrerons 
organitza cada any una festa per acomiadar el curs escolar.

En aquesta ocasió la celebració va comptar amb actuacions dels alum-
nes de 6è, sopar i festa. Així, el programa de la jornada de festa de fi 

de curs de l’AMPA es va inaugurar 
amb el lliurament d’orles per part del 
director i els professors als alumnes 
que es graduaven: els de P-5, que 
en el nou curs passen de preescolar 
a educació primària, i els de 6è, que 
passen de primària a secundària, fet 
que implica canvi de centre. Finalit-
zat el lliurament d’orles es va donar 

pas al sopar, durant el qual va tenir lloc el sorteig de regals entre els 
assistents. Per amenitzar la festa, els alumnes de 6è van mostrar les 
seves habilitats artístiques sobre l’escenari, amb dues actuacions que 
van aconseguir arrencar els aplaudiments del públic; i per acabar 
d’arrodonir la vetllada, es 
va instal·lar un karaoke 
perquè els més atrevits 
i marxosos entonessin 
sense vergonya les seves 
cançons preferides. @

CASAL D’ESTIU 07
Des de fa sis anys, l’Ajuntament de Bell-lloc organitza el Casal d’Estiu, 
un espai per als menuts d’entre 3 i 13 anys, i es duen a terme diferents 
activitats ludicoeducatives, coordinades per monitors titulats i experts 
en el lleure educatiu. 

Un any més, el Casal ha comptat amb un gran 
èxit de participació, 135 nens i nenes que 
han gaudit intensament del període estival 
mitjançant propostes variades que han anat 
des de les classes d’anglès o d’informàtica fins 
als cursos de natació, passant per activitats 
esportives variades, tallers de manualitats i també excursions pel 
terme i per la comarca, entre les quals destaquen la sortida al parc 
de bombers de Mollerussa, la visita al centre de recuperació de fauna 
salvatge de Vallcalent o la de l’estany d’Ivars i Vila-Sana. 

Natura, esport, cultura, sen-
sibilització i creació han estat 
presents en les iniciatives que 
han realitzat els nens i nenes que 
va tenir lloc durant els mesos 
de juliol i agost en les diferents 
instal·lacions municipals i que va 

finalitzar el dia 7 de setembre amb una gran festa a la SCR. @
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DES DE LES ASSOCIACIONS

REVETLLA DELS VEÏNS DEL CARRER MAJOR I 
DOCTORS TORREBADELLA

L’empenta dels veïns dels carrers Major i Doctors Torrebadella  es deixa 
veure en molts dels actes que al llarg de l’any s’organitzen en aquest 
espai públic de la localitat, però un dels més destacats i que compta 
amb més participació és la revetlla que cada any, des de fa 15 anys,  
s’hi celebra per donar la benvinguda al bon temps.

DIA DE L’ARENGADA A LA LLAR DELS JUBILATS
La Llar de Jubilats va organitzar, el passat 15 de juliol, el 4rt dia de 
l’arengada, una bona excusa per sortir al carrer i gaudir del bon oratge 
de la vesprada estiuenca.
La festa va començar a dos quarts de nou del vespre i va tenir com a 
protagonista principal aquesta sardina premsada i adoba amb salmor-
ra que tantes passions desperta pel seu gust saborós.
Més de dos-centes persones van assistir a la celebració que es va des-
envolupar a la plaça Catalunya i que va comptar amb un sopar a base 
d’entrepà d’arengades, amb el pa sucat amb oli d’all i julivert, olives 
per picar, begudes i gelat. Tot seguit, per fer baixar l’àpat, hi va haver 
una sessió de ball a càrrec del grup Diamants. @

Després de dies i fins i tot mesos de pre-
paració logística, arriba la satisfacció per 
als organitzadors: el gran nombre de públic 
que aplega la cita nocturna a cada edició. 
Així, el dia 30 de juny més de cinc-centes 
persones es van reunir en aquests carrers 
per gaudir del sopar a base de pica-pica, 
entrepans de pernil, postres, cafè i licors, 
que amb tanta cura i dedicació havien 
elaborat els seus veïns, i per gaudir també 
de la música i el ball, que en aquesta ocasió 
van arribar de la mà dels grups Viva Brasil i 
Café Latino. Per acabar d’arrodonir la festa 
i assegurar la gresca fins ben entrada la 
matinada, al llarg de la nit va tenir lloc una 
xocolatada i una cremada de rom que van 
acabar de posar el toc de genialitat a la 
celebració. @
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ESPORTS

RUTA 2007

Aquest any, la ruta 2007 que s’organitza des del 
Club Alpí Bell-lloc, ha conduït els excursionistes 
locals fins a la Vall de Gerber, una de les portes 
d’accés no rodat al Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Sant Maurici; aquesta és una petita i encanta-
dora vall situada entre les comarques del Pallars 
Sobirà i la Vall d’Aran, caracteritzada pels seus 
llacs i pels cims imponents. El destí dels 32 
alpinistes bell-lloquins que van participar a la 
Ruta 2007, entre els dies 11 i 12 d’agost, van 
ser els pics d’Amitges (2.854 metres) i Saboredo 
(2.833 metres).

A més, cada any, el CAB organitza un dinar a 
la pineda municipal per a tots el socis, trobada 

que en aquesta ocasió va tenir lloc el dissabte 22 de setembre.

A banda de la Ruta, el Club Alpí Bell-lloc organitza, al llarg de l’any, 
diferents sortides i propostes relacionades amb la cultura i la natura, 
entre aquestes cal destacar la xerrada sobre l’ascenció al Montblanc 
(4.808 metres) realitzada el juny del 2006 per tres membres d’aquesta 
entitat: Oriol Bosch, David Folguera i Fernando. 

L’ ASCENSIÓ AL MONTBLANC 

El Montblanc és el cim més alt de l’Euro-
pa occidental (Alps, 4.808 m). L’ascensió 
per la “ruta dels quatre mils” va trans-
córrer durant el juliol de l’any 2006.
A cavall de les comarques del Pallars 
Sobirà i la Val d’Aran s’obre una petita 
vall que és una de les portes d’accés no 
rodat al Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Sant Maurici, que té en el seu curs 
un grup d’estanys envoltats de natura 
i cims imponents que fa que la seva 
visita sigui pràcticament obligada pels 
visitants de la zona, màxim si tenim 
en compte que la seva caminada en-
tranya molt poques dificultats, tant per als grans com per als petits, ja 
que en el seu tram fonamental supera lleugerament els 6 quilòmetres, 
salvant un desnivell d’uns 265 metres. 

El CAB és una entitat en ple període de creixement tant pel que fa a 
socis com a activitats. Segur que ben aviat alguns dels membres acon-
seguiran noves fites semblants a aquesta. @
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CAMPIONAT PROVINCIAL DE CAÇA MENOR, 
A BELL-LLOC D’URGELL

El terme municipal de Bell-lloc 
va acollir el passat 8 de juliol el 
Campionat Provincial de Caça 
Menor, modalitat sant Hubert. Un 
campionat que ja s’ha celebrat a 
la localitat en altres ocasions i que 
està organitzat per la Federació 

Catalana de Caça i la Delegació Territorial de Lleida, i compta amb la 
col·laboració de la Societat de Caçadors Sant Miquel de Bell-lloc i, 
també, de l’Ajuntament de Bell-lloc. 
La modalitat de sant Hubert es desenvolupa en un espai reduït, i la 

INICI DE LA TEMPORADA ESPORTIVA 2007 – 2008
El passat diumenge 16 de setembre, alguns dels equips que repre-
senten la localitat de Bell-lloc en diferents disciplines esportives van 
iniciar la nova temporada de competició.
El Club Patí Bell-lloc va ser el primer a fer-ho durant el matí, al pavelló 

municipal i en categoria 1a catalana contra 
els Monjos. Per la seva banda, l’equip de 3a 
regional del Club de Futbol Bell-lloc també 
va debutar com a local, el mateix diumenge 
dia 16 a la tarda, contra el Club de Futbol 
Torà.
Malgrat ja haver iniciat la temporada dies 
abans, els clubs mencionats van dur a 

terme les seves presentacions oficials el passat diumenge dia 23 de 
setembre (club patí conjuntament amb els de patinatge artístic, que 
encara no han entrat en competició) i el diumenge de Festa Major 
(club de futbol i la seva base).
També en el marc de la Festa Major van debutar els equips de bàsquet 
de Bell-lloc, que enguany estrenen uniformes i patrocinador, a l’inici 

complicitat i interactuació entre caçador i gos són els elements clau 
per resoldre amb èxit una prova que consisteix a localitzar i caçar 
dues peces. Les característiques d’aquesta modalitat són òptimes per 
a l’espectador, que en tot moment pot gaudir de la tasca que realitzen 
uns i altres.
La trobada va ser tot un èxit i els assistents, a més de gaudir de l’es-
morzar, van vibrar amb l’actuació dels participants, els millors de les 
terres lleidatanes. @

d’aquesta temporada, prometedora com les anteriors i amb un aug-
ment considerable de jugadors en les diferents categories.
A tots plegats, l’equip de redacció us desitja que tingueu una bona 
temporada! @
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IV EDICIÓ DEL TORNEIG DE BÀSQUET 3X3 

El passat dia 1 de setembre, els amants de l’esport van poder gaudir 
d’una altra de les cites anuals que ja s’està convertint en tradició i en 
referent: el torneig de bàsquet 3x3.
En la seva quarta edició, el torneig, 
organitzat pel Club Bàsquet Bell-lloc, 
en col·laboració amb l’Ajuntament, va 
comptar de nou amb un gran èxit de 
participació, amb més de 25 equips 
de tota la província i fins i tot de 
províncies veïnes, i amb èxit de públic 
assistent, entre el qual es van poder 
veure figures com Jaume Comas, ju-

IX TORNEIG 24 HORES DE FUTBOL SALA

Però si a Bell-lloc hi ha un torneig clàssic d’estiu, és aquest, el Torneig 
24 h de Futbol Sala, una 
cita anual que en aquesta 
ocasió va celebrar el seu 
novè aniversari i que va 
aconseguir reunir fins a 
16 equips d’arreu de la 
comarca. 
Organitzat per la junta de futbol sala, en col·laboració amb la Regi-
doria d’Esports, va començar el dia 21 de juliol a les 18 h i s’allargà 

gador i capità del Plus Pujol Lleida, que aportà prestigi 
a l’esdeveniment. 
Com en l’any anterior, el torneig es va realitzar en dos 
torns, al matí van tenir lloc partits, concursos i jocs 
d’habilitat per a nens i nenes de fins a 14 anys, i a la 
tarda es va disputar la lligueta i les eliminatòries per a 
la resta d’equips inscrits. 
El torneig va comptar també amb un concurs de triples 
en el qual participaren més de 50 persones i en el qual 
una jugadora del Prat de Llobregat va arrasar a la resta 
de participants.
Finalment, els guanyadors del IV Torneig de Bàsquet 
3x3 de Bell-lloc d’Urgell van ser els Druides de Bellvís.

Uns i altres van donar lloc a tot un 
espectacle esportiu, conduït des 
del micròfon per Jaume Galan, ja 
habitual “speaker” esportiu local, 
que al llarg de tota la jornada va 
aportar la seva dosi d’animació i 
bon humor a la trobada i al qual 
el Club Bàsquet Bell-lloc vol fer 
especial menció i dedicatòria. @

fins a la mateixa hora del dia següent. A més de l’esport en pista, les 
piscines van estar obertes 
per a tothom durant tot 
el torneig i no va faltar la 
música per amenitzar la 
festa. L’equip Bar Vie-
na de Mollerussa es va 
proclamar campió després 

de derrotar per 4-3 el Primos. El tercer classificat va ser l’equip Prats i 
AKSTS, seguit del Tiki Taka de Bell-lloc. @
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EL NOU CARTIPÀS MUNICIPAL

El passat 27 de maig de 2007 els ciutadans 
van poder exercir el dret al sufragi universal; 
en aquesta ocasió el vot estava destinat a 
l’elecció dels seus representants locals. L’abs-
tenció va caracteritzar la jornada electoral 
a nivell estatal, mentre que a la localitat de 
Bell-lloc es va superar el 79% de participació, amb un total de 1.398 
vots escrutats. El dissabte dia 16 de juny es va constituir el nou con-
sistori i deu dies més tard, concretament el 26 de juny, en sessió ex-
traordinària de Ple, es va donar compte dels decrets de nomenament i 
delegacions de competències d’alcaldia en favor dels regidors delegats.
Un cop designats el nou tresorer, Miquel Campàs i Pla, i la comissió 
especial de comptes, formada per 7 regidors, van establir-se les àrees 
competencials, denominades específicament com a Regidories.

La relació de les àrees és la següent:
Ramon Cònsola i Palau: Urbanisme, Economia, Indústria, Medi Ambi-
ent i Obres i Serveis (compartida amb Miquel Campàs i Pla)
Miquel Campàs i Pla: Festes, Tresoreria i Obres i Serveis (compartida 
amb Ramon Cònsola i Palau)
Montserrat Segura i Basela: Benestar Social i Regidoria de la Dona
Rosa M. Buira i Castell: Cultura, Ensenyament, Noves Tecnologies i 
representant al Consell Escolar
Francesc X. Regalado i Sànchez: Esports
Brigit Jubillar i Jové: Joventut
Josep Lluís Grifol i Aldabó: Agricultura, Ramaderia i Sanitat. @

DESDOBLAMENT AL CEIP RAMON FARRERONS

Des de fa uns anys el creixement de la natalitat juntament amb el 
procés de persones nouvingudes ha donat com a resultat un augment 
de població en edat escolar, una realitat que fins fa poc tan sols tenia 
lloc a les grans ciutats i que en l’actualitat és ja una realitat als pobles, 
i Bell-lloc no n’és pas una excepció. Per aquest motiu, el nou curs 
escolar 2007-2008 ha començat amb algunes reformes a les aules 
de preescolar del CEIP Ramon Farrerons i, a causa del desdoblament 
de P-3, s’ha hagut de rehabilitar una aula de professors i una sala de 
tutories per donar lloc a la nova aula de P-5. S’ofereixen així unes 
condicions òptimes per a uns i altres. @



· 22 ·

EQUIP DE GOVERN

EL PORTAL D’ENTITATS

Bell-lloc és un municipi pioner, tant a nivell comarcal 
com a nivell provincial, en temes relacionats amb l’aplica-
ció de noves tecnologies per al servei dels seus ciutadans.

El portal web de l’Ajuntament (www.bell-lloc.cat) funci-
ona com a eix vertebrador i aglutinador de totes aques-
tes iniciatives tecnològiques, actua a la vegada com a 
plataforma de difusió i punt d’informació tant de temes 
relacionats amb les últimes eines informàtiques posades en 
funcionament com d’altres vinculats a la vida quotidiana de 
la vila. Així, amb l’objectiu de conciliar ambdós vessants i a la 
vegada fomentar l’ús de la tecnologia entre els ciutadans i de 
retruc la seva participació activa, s’ha creat el projecte “Bell-
lloc P@rticipa”, un espai de participació ciutadana per als diferents 
sectors socials del municipi, i per al qual la Direcció General de Partici-
pació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya ha decidit atorgar una 
subvenció de 14.500 euros.

Un dels principals projectes a desenvolupar des de Bell-lloc P@rticipa 
és el Portal d’Entitats (www.bllc.cat), una eina informàtica pensada 
per què totes les entitats i associacions del poble disposin del seu 
propi espai web i l’utilitzin com a mitjà de comunicació entre adminis-
tració-entitat-socis-ciutadans.

El passat dilluns dia 24 de setembre va tenir lloc la presentació 
d’aquesta eina als representants de les entitats locals, les persones a 
les quals va dirigida; totes les entitats van respondre a la convoca-
tòria i es van mostrar molt interessats en les possibilitats que oferia. 
Després dels parlaments de l’alcalde, Ramon Cònsola, i de la regidora 
d’Educació, Rosa Buira, va tenir lloc una resumida demos-

tració en línia de com crear una pàgina web 
mitjançant aquesta aplicació. La demostració 
va suposar una ràpida aproximació a aquesta 
nova eina digital, però la tasca d’aprofundi-
ment i maneig dels continguts està tenint 
lloc aquests dies, mitjançant les jornades de 
formació a les quals s’han apuntat la major 
part d’entitats i associacions.
De fet, a hores d’ara ja és possible accedir 
a algunes d’aquestes pàgines web, mal-
grat que la majoria encara estiguin en 
construcció. Només cal teclejar l’adreça 
www.bllc.cat, seguida de l’extensió tri-
ada per la pròpia entitat (per ex. www.
bllc.cat/ampa). Al Portal d’Entitats hi ha 

el llistat actualitzat de la quinzena d’entitats, amb 
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LA XARXA WI-FI JA SUPERA ELS 100 USUARIS 

La xarxa inalàmbrica de connexió a Internet, Bell-lloc WI-FI, que des 
del mes de juny del 2006 està funcionant a la població, ja ha assolit 
les 100 altes.
A aquesta xifra, cal sumar-li la trentena de persones que integren la 
llista d’espera, un exemple tangible de la consolidació del projecte. És 
per aquest motiu que l’Ajuntament ja ha sol·licitat l’ampliació de l’am-
plada de banda mitjançant la contractació de dues noves línies ADSL 
que permetrà oferir un servei equivalent o millor a tots els usuaris, a la 
vegada que s’ha renovat i ampliat el maquinari informàtic ja existent, 
s’ha solventat així alguns problemes de connexió per part d’alguns 
usuaris.
El servei wi-fi, que va situar la nostra localitat al capdavant de la llista 
comarcal en temes referents a les aplicacions de noves tecnologies, 
ha suposat, entre d’altres, que nombroses masies del terme de Bell-
lloc puguin gaudir de connexió a internet, una realitat inviable abans 
de la posada en funcionament d’aquest projecte. A més, un altre dels 
avantatges és que aquesta connexió té un cost econòmic molt inferior 
a la resta d’ofertes del mercat actual  (50 euros semestrals). 

El bon funcionament del servei Bell-lloc Wi-Fi, el baix cost econòmic i 
la confiança que els usuaris han dipositat en el projecte han fet reali-
tat la seva consolidació. @

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

l’enllaç corresponent a la seva pàgina, que s’han subscrit al nou servei 
que ofereix la Regidoria de Noves Tecnologies de Bell-lloc d’Urgell.

La bona rebuda de les 
darreres propostes per 
part dels vilatans situa 
Bell-lloc en la situació 
capdavantera que es 
mereix pel que fa a 
l’aplicació de noves 
tecnologies. @
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ELS SAVIS I LA FIRA DEL BESTIAR
Per Sant Miquel hi havia una fira molt important, ja que era aquest dia 
quan els ramats baixaven de la muntanya, i era també el dia en què es 
llogaven els pastors. Doncs bé, fins a la fira de Sant Miquel, i concre-
tament fins a la fonda, ens narra la llegenda que arribaren tres homes 
de muntanya demanant acolliment per la nit que els venia damunt. 
Van trucar a la porta i digueren, com era costum, a l’amo de la fonda:
-Teniu posada per aquesta nit?
-Prou. Mes, qui sou vosaltres i on aneu?
-Venim a la fira, i som els més savis de la muntanya, d’on ara venim.
Aquest títol de “més savis” féu riure la mestressa, que els sentí des de 
la cuina; i, mentre els donaven sopar, estudià amb son marit, que era 
de bon humor com ella, com podrien provar la seva saviesa.

Quan hagueren sopat, els acompanyaren a una cambra que era a dalt, 
lluny de la fressa de la casa, i on no hi havia altra finestra que una que 
taparen amb un armari portàtil. Els tres savis se n’anaren al llit i, com 
que no sentiren fressa, trigaren molt a desvetllar-se. Quan, cansats de 
dormir i fent-los mal els ossos de jeure, obriren els ulls, es llevaren, i el 
més savi dels tres es llevà per obrir la finestra. No podent-se guiar per 
cap raig de claror, a les palpentes anà cercant a dreta i esquerra, fins 
que ensopegà amb la porta de l’armari. L’obrí, mirà a dalt i a baix, i no 
veient mica de claror enlloc, exclamà:
-És fosc com una gola de llop! – I se’n tornà al llit.
Dormiren unes quantes hores, i, no podent ja dormir més, s’alçà el 

La nostra localitat va esdevenir, durant uns dies del passat mes de setembre, la protagonista d’un reportatge de Lleida Televisió. 
El programa té com a objectiu fer un recorregut per la cultura i les tradicions dels diferents municipis que configuren la 

pro -
da escollida: “Els savis i la fira del bestiar”, extreta de l’últim llibre de l’escriptor Joan Bellmunt. Tot seguit fem una transcripció 

d’aquest text per tal que tothom pugui gaudir d’una part, real o imaginària, de la història local.

savi segon, obrí l’armari, mirà a dalt i a baix, i no veient mica de claror 
exclamà:
-És fosc com una gola de llop! – I se’n tornà al llit.
Al cap d’una estona, es llevà, cansat de rodolar pel llit, el tercer; mirà 
per totes bandes, i, no veient a llevant ni a ponent rastre de claror 
exclamà:
-La nit és encara negra com un pecat!
Els de la fonda, que s’ho escoltaven des de darrere la porta, se n’ha-
gueren d’anar a baix per no esclafir la rialla. Cap a la fi, l’amo de la 
fonda, compadit dels “tres savis”, entrà a la cambra, els demanà si 
havien dormit bé, apartà l’armari que tapava la finestra, l’obrí, i els 
tres veieren estranyats que ja era de dia. Com que la gana els tenia 
corsecats demanaren esmorzar, i mentre esmorzaven un d’ells digué 
als altres:
- Esmorzem de pressa que em d’anar a fira.
- Però, a quina fira? – digué l’amo de la fonda, ficant-se a la conversa.
- A la del bestiar de Sant Miquel.
- Veieu aquella gent que marxa? Són els firaires que se’n tornen, la fira 
ja és acabada – respongué l’amo.
Llavors els tres que es deien “savis” s’adonaren que havien dormit vint-
i-quatre hores, amb la qual cosa decidiren tornar al seu poble, un xic 
avergonyits pel que els havia passat a ells, que es deien el més savis. 
Però, ja en sortir, i en un intent de deixar una pinzellada de la seva 
creguda “saviesa”, tot mirant unes carabasses que a la fonda tenien 

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. 
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darrere de la porta, van preguntar-li que era allò. Ell respongué que 
eren ous d’euga.
- Nosaltres precisament hem vingut fins aquesta fira del bestiar per 
a comprar ous d’euga. Si ens volguéssiu vendre un d’aquests ous, us 
agrairíem el fet de no fer el viatge en va.
- La veritat – respongué l’amo de la fonda -, els volíem tots per a no-
saltres; mes, si tant el voleu i el pagueu bé, emporteu-vos-en un.

Pagant unes quantes lliures que duien per a comprar un animal a la 
fira, compraren la carabassa més grossa de la fonda i se l’endugueren 
camí amunt. Tot caminant enraonaven l’un amb l’altre de la rebuda 
que els farien en veure’ls arribar amb una cosa tan estranya i tan 
productora com l’ou d’una euga. Aquest, mentre passaven distrets, per 
un cim de carena, se’ls esmunyí d’entre les mans i començà a rodolar 
avall. Al segon o tercer tomb que donà s’esberlà pel mig, i els trossos 
escampant-se, desvetllaren una llebreta que dormia sota una mata 
aprofitant el tebi sol de setembre, la qual es despertà amb l’ensurt i 
engegà a córrer. En veure-la córrer, cregueren els “savis” que era l’euga 
petita que havia sortit de l’ou, i el seu desconsol d’haver-la perduda va 
ser més gran.

-Malaguanyada eugueta! – anaven dient tot acostant-se tristos al seu 
poble -. Si hagués arribada bé, l’any vinent no hauríem hagut d’anar a 
peu a la fira de Sant Miquel.

Aquesta rondalla o llegenda que m’han explicat és força popular en 
altres llocs de la nostra terra. Es conta de moltes maneres, i a cada 
lloc l’adapten al seu entorn. Això no obstant, com que és molt curiosa 
i alliçonadora al mateix temps que molt bonica l’hem transcrit.

Contat a Bell-lloc d’Urgell. @
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Jordi Carné, una vida dedicada al sector tèxtil

Al número 7 de la plaça Catalunya de Bell-lloc hi trobem una botiga 
de roba amb força història, una història lligada íntimament a la vida 
del seu fundador, el Jordi Carné, i a la de la seva família. 

El Jordi ens ha obert amablement les 
portes de casa seva i ens ha permès 
conèixer una mica més aquesta 
història, tot explicant-nos la seva 
trajectòria professional, que es 
remunta fins a mitjans dels anys 40, 
quan ell tenia 14 anys i va començar 
com a aprenent de l’ofici a Cal Beà 
(un comerç tèxtil situat al carrer 
Urgell). Amb el senyor Beà anaven a 
vendre peces de roba per diferents 
pobles de les Garrigues i el Priorat, una tasca que el Jordi va realitzar 
fins que va complir 20 anys i va deixar la feina per anar a la mili. 

Finalitzat el servei militar va tornar a Bell-lloc i a la feina. Durant 
un any, aproximadament, va continuar ajudant al senyor Beà i a més 
portava una secció de mocadors i encaixos. El negoci va anar creixent 
i el Jordi va decidir comprar un cotxe i independitzar-se; tal com ens 
explica “per no esdevenir competència directa” amb qui havia estat el 

seu mestre en l’ofici, va decidir obrir noves rutes cap a l’Aragó i sobre-
tot a les províncies d’Osca i Saragossa. Així, des dels 14 anys i fins que 
es va jubilar, el Jordi ha anat recorrent la geografia catalana i arago-
nesa, oferint els seus producte tèxtils i tractant amb la gent de tu a tu, 
una feina que quan la sents teva és d’allò més enriquidora.

Però, a més de les rutes, el caràcter 
emprenedor del nostre protagonista el 
va impulsar a obrir una botiga de roba 
a Bell-lloc, just l’any que es va casar 
amb la Rosita, l’any 1959. La botiga 
estava situada al carrer Pau Casals (a 
l’Alegria, un antic bar) i amb els anys 
el matrimoni va traslladar-la a la plaça 
Catalunya, on la trobem actualment. 
Avui, Confeccions Jordi és un establi-
ment regentat per la seva filla, la Laura, 

que ha continuat amb aquesta tradició familiar.
Entre els projectes que han dut a terme el Jordi i la Rosita, cal citar 
també el taller de confeccions, on hi van arribar a treballar fins a vint-
i-cinc dones, que feien peces per una firma reconeguda dins el sector, 
Madofa.
El Jordi ha sigut un home treballador i amb empenta que ha dedicat 
la seva carrera professional al sector tèxtil; gràcies per explicar-nos el 
seu trajecte. @



· 27 ·

INFORMACIÓ

TELÈFONS D’INTERÈS

AJUNTAMENT DE BELL-LLOC
 Oficines 973 560100
 Fax 973 560562
 Dispensari mèdic 973 717200
 Veu pública 973 717010
 Escoles 973 560611
 Escoles (parvulari) 973 717186
 Pavelló poliesportiu 607 320 409  
 Cultural (SCR) 973 717090
 Piscines 662 340 775
 Allotjament 662 196 329
TAXI  636 213070
CONSELL COMARCAL PLA D’URGELL
 Mollerussa 973 711313
EMERGÈNCIES  112 
ATENCIÓ CIUTADANA  012 
MOSSOS D’ESQUADRA  088
 Lleida 973 700050
 Mollerussa 973 701685
POLICIA Lleida 091
POLICIA MUNICIPAL Lleida 092
 Mollerussa 973 602000
GUÀRDIA CIVIL Balaguer 973 445353
BOMBERS  085
 Lleida 973 706080
 Mollerussa 973 601080
CREU ROJA Mollerussa 973 602525
ICS (CAP) Mollerussa 973 711164
CORREUS Bell-lloc 973 560706

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

AGRUPACIÓ SARDANISTA
 Enric Cerqueda 973 717 088

AMICS DE LA MOTO
 Ramon Cunillera 615 378 426

AMPA 
 Francesc Palau 660 509 988

CLUB DE JOVENT
 Marc Cuenca 677 698 210

MOVIMENT INFANTIL PARROQUIAL
 Josep Anton Lapena 629 312 614
 
LLAR DEL JUBILAT
 Ceferí Llanes 973 560 389

CLUB DE BÀSQUET
 Carles Folguera 637 520 205

CLUB PATÍ BELL-LLOC
 Salustiano Arenas 679 343 535

SOCIETAT DE CAÇADORS
 Francisco Ezquerra 677 443 948

CORAL NOVES VEUS
 Aurora Granell 973 560 632

ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER
 Paqui Arenas 973 560 484     
 Rosa Altisent 973 560 266

ASSOCIACIÓ DE DONES FLOR DE LIS
 Antonieta Vilagrasa 627 441 027

CLUB DE BITLLES
 Francesc Rabés 973 560 260

PENYA DEL BARÇA NICOLAU CASAUS
 Francisco Carbonell 973 560 416

AGRUPACIÓ FRUCTICULTORS EL SITJAR
 Ferran Seyós 630 701 303

ASSOCIACIÓ PUNTAIRES SANTA ÚRSULA
 Teresa Solsona 973 560 661

CLUB ESPORTIU BELL-LLOC
 Montse Urbano 687 567 893

CLUB ALPÍ BELL-LLOC
 Miquel Angel Jovells 660 080 805

CLUB DE FUTBOL BELL-LLOC
 Ramon Andrés 610 750 432

Ramon Cònsola
rconsola@bell-lloc.cat
Urbanisme, Economia, Indústria, 
Medi Ambient i Obres i Serveis .

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

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

Rosa M. Buira i Castell
rbuira@bell-lloc.cat
Cultura, Ensenyament, 
Noves Tecnologies i representant 
al Consell Escolar.

Francesc X. Regalado i Sànchez
xregalado@bell-lloc.cat
Esports.

Brigit Jubillar i Jové
bjubillar@bell-lloc.cat
Joventut.

Josep Lluís Grifol i Aldabó
jgrifol@bell-lloc.cat
Agricultura, Ramaderia i Sanitat.
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