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EDITORIAL I ÍNDEX

La natura es mostra optimista i generosa, vestint de colors els camps 
que envolten la nostra localitat, i continuant així el cicle de la vida tot 
i les adversitats que ens estan tocant viure aquests últims anys.

I és que aquests darrers mesos, i ja en són vint-i-cinc, la Covid 19 ha 
continuat fent estralls en el nostre dia a dia. I quan encara no estem 
refets d’aquesta situació pandèmica que sembla irreal, s’obren nous 
conflictes greus, bèl·lics, una guerra que no ens cap al cap i ens en-
congeixen el cor.

Però hem de continuar, posar-hi de la nostra part en la mesura que 
ens sigui possible; i com va dir Mahatma Gandhi, hem d’intentar “ser 
el canvi que volem veure al món”.

En aquestes pàgines us presentem un nou número de la revista Del Po-
ble en el qual hi trobareu un repàs de les activitats que s’han realitzat 
durant el 2021 i principis del 2022. Al llarg d’aquests mesos, i tenint 
molt presents en tot moment les mesures Covid vigents, s’ha recuperat 
una agenda cultural, esportiva i festiva, que ens ha permès alleugerir 
la càrrega emocional. 

Esperem que gaudiu per aquest recorregut temporal. I que sigueu fe-
liços, tot i les adversitats.

Pau, sort i salut!

Equip de redacció.
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CARNESTOLTES 2021

El carnestoltes de l’any passat va ser del tot 
inusual, però en la línia de les celebracions que 
ens ha marcat la pandèmia. Així, davant la im-
possibilitat de fer una festa tradicional, l’Ajun-
tament va organitzar un concurs de disfresses 
virtual obert a tota la població. Els partici-
pants, ja fos en modalitat individual, familiar 

8M, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

El 8 de març es celebra el Dia Internacional de la Dona per reivindicar 
el feminisme, denunciant el sexisme.

Amb la voluntat de continuar treballant pels drets de les dones, re-
butjant qualsevol tipus de discriminació i violència, l’Ajuntament de 
Bell-lloc va col·laborar, el passat 8 de març de 2021, amb dues inicia-
tives pròpies, una el mateix dia 8, amb la lectura del manifest del Dia 
de la Dona per la veu pública; i la segona, el divendres 12 de març amb 
un taller virtual interactiu de gestió emocional per a dones, impartit 
per Dúnia Carulla, actriu, artista i mentora emocional, que mitjançant 
tècniques artístiques i eines de coaching va ajudar a conscienciar-nos i 
gestionar aquesta part emocional, de vegades oblidada.

o grup bombolla, van poder presentar vídeos 
amb coreografies tot mostrant la seva disfressa. 

Una iniciativa que va aconseguir fer passar una 
bona estona als participants, mentre feien els 
preparatius i enregistraven les presentacions; i 
als espectadors, que van poder veure les dife-
rents propostes a les xarxes socials.
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SANT JORDI 2021

Per celebrar una data tan nostrada com és la diada de Sant Jordi, el 
grup de teatre local, Som els que som, va representar l’obra “L’es-
bojarrada llegenda de Sant Jordi” una divertida proposta per omplir 
d’humor la jornada.

L’obra es va representar a l’escola Ramon Farrerons i al Parc Munici-
pal. En aquest segon espai, després de la representació es va lliurar 
una làmina de la diada als nens i nenes; i un punt de llibre a tots els 
assistents.
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FESTA MAJOR DE MAIG 2021

Tot i continuar sent un any marcat per la Covid, la localitat de 
Bell-lloc va poder gaudir de la Festa Major de Maig, amb un pro-
grama d’actes per a totes les edats, adaptat a la situació sanitària i 
apostant per la cultura segura.

La celebració va començar el divendres dia 30 amb la cloenda del Ta-
ller d’Interpretació de la Companyia Jove 2.0 de Som els que som, que 
van representar l’obra “IN-IN” (Intimitats Inconfessables).

Dissabte dia 1 de maig els més petits van poder gaudir del cercabal-
cons amb el grup Sobre Rodes; i de l’animació infantil “Súper Tumà-
cats”.

Al migdia es va inaugurar el Concurs de Fotografia organitzat per 
l’Associació de Dones que es va poder visitar durant tota la Festa 
Major. El lliurament de premis va tenir lloc diumenge a dos quarts de 
dues de la tarda.

Encara al migdia de dissabte es va celebrar el vermut concert amb el 
grup de versions Bredda; i sardanes al Parc Municipal amb la Cobla 
Rosaleda, encarregada també de musicar el concert de tarda a la Sala 
de la Cultural.

La jornada va acabar amb el concert jove del grup Lildami.

Diumenge al matí, Karoli, l’Home Roda, va presentar el seu espectacle 
davant del pavelló. I la Cobla Orquesta Maravella va posar el ritme a 
la jornada amb una audició de sardanes i un concert de tarda.

Els esports també hi van ser presents a la festa. Dissabte amb un partit 
de bàsquet de la  categoria sènior femení que enfrontà el CB Tribulë 
Bell-lloc contra el Manipulats Escribà CB Bellpuig. I diumenge amb 
el partit de quarta catalana entre el Bell-lloc Athletic Club i el Sant 
Guim CF.

I gràcies a totes les propostes, petits, joves i grans, vam poder gaudir 
de la Festa Major de Maig.
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CONCURS DE NARRATIVA BREU JOAN SOLÀ

El dia 11 de juny va tenir lloc el lliurament de premis del XVIè Concurs 
de Narrativa Breu i Dibuix Joan Solà.

L’acte va tenir lloc a la Sala Multifuncional i va estar amenitzat per la 
música del piano de Pilar Pelegrí i del violí d’Ainhoa Felip.

Els premis de les diferents categories es van lliurar per membres del 
jurat, regidores i regidors de l’Ajuntament i per la Sra. Adelaida Mar-
tínez, present a cada edició del certamen.

Tot seguit us detallem la relació de premiats i us recordem que podeu 
consultar cadascuna de les obres a la pàgina web de l’Ajuntament, en 
la notícia referent al Concurs de Narrativa Joan Solà.

En categoria B (Cicle Mitjà) les guanyadores són: Júlia Rodríguez San-

tañes, Ariadna Pujol Mercè i Judith Corbella Belmonte.

En categoria C (Cicle Superior): Júlia Helí Vergara Creus, Blanca Asta-
sio Dieguez i Mariona Rodríguez Santañes.

En categoria D (de 13 a 16 anys): Laia Pont Puiggené.

En categoria E (a partir de 17 anys): Facundo Salvia Vergé, Anna Buira 
Mir, Montserrat Segarra Petit, Anna Bosch González i Alberto Daniel 
Baraldo Fernández.

En categoria A (Cicle Inicial): el premi és d’il·lustració. Tots els parti-
cipants reben un obsequi. 

A totes i tots, moltes felicitats!
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REVETLLA DE SANT JOAN

El dia 23 de juny vam poder tornar a gaudir de la tradicional revetlla 
de Sant Joan.

La celebració es va iniciar cap a quarts de deu del vespre amb l’arriba-
da de la flama del Canigó portada pel jovent de la localitat que havien 
cursat 1r d’ESO. 

Tot seguit va tenir lloc l’encesa del peveter, situat al recinte del fron-
tó, on es va celebrar la revetlla amb coca i moscatell per tots els assis-
tents; i una sessió de ball a càrrec del Duo Pep i Ma José.

La festa va finalitzar amb un espectacular castell de focs.

MULLA’T 2021

Un any més, a causa de les mesures Covid aplicades al recinte de les 
piscines municipals, el Consell Municipal de la Dona de Bell-lloc va 
col·laborar amb el Mulla’t, muntant una paradeta al mercat setmanal, 
el dia 7 de juliol, per recaptar fons per aquesta causa. 

Aquesta ubicació es valora positivament, ja que permet que moltes 
més persones puguin participar amb la iniciativa, i tan és així, que 
aquest 2021 es van recaptar 757,25 euros.

Moltes gràcies pel vostre esforç i col·laboració.

Tels. 617 971 021 - 670 514 494
25220 Bell-lloc d’Urgell

gruesamoros@gmail.com
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HAVANERES A LA PLAÇA LLUÍS COMPANYS

La vigília de la Diada Nacional de Catalunya, com ja és tradició, va 
tenir lloc un concert d’havaneres que, aquest any, va retornar a la 
plaça Lluís Companys.

Els assistents van poder gaudir de la música en directe i endinsar-se 
en l’ambient festiu previ a la Diada.

11 de SETEMBRE 

Per commemorar la Diada Nacional de Catalunya es va dur a terme el 
tradicional acte festiu amb la lectura del manifest i una ofrena floral 
en la que hi van participar les diferents entitats i associacions locals.



· 10 ·

FESTA MAJOR DE SETEMBRE 

Del 25 al 29 de setembre la localitat de Bell-lloc va celebrar la Festa Major 
de setembre, encara de manera continguda per la pandèmia, però amb un 
programa d’actes que va permetre crear un espai de trobada segura per a 
tot el veïnat. I per gaudir d’aquest entorn segur, es va estrenar  una nova 
ubicació per a les firetes entre els carrers Joan Maragall i Rafael Casanovas 
que us expliquem més endavant.

El vermut musical amb el grup de versions Hey! Pachucos, va inaugurar la 
festa. 

A la tarda, a la Cultural, l’Associació de Joves Bell-lloquins van proclamar el 
pregó de festes; i va tenir lloc la imposició de bandes a les pubilles i hereus. 
Els escollits han estat, en categoria infantil: Noa Faure Jovells, Blanca Asta-
sio Dieguez, Aíxa Charah Carulla, Jordi Aiguabella Catalán, Gerard Sánchez 
Yuste i Àngel Bravo Calero. I en categoria juvenil: Aina Roca Niubó, Llum 
Oliva Palau, Bet Cerqueda Torrent, Joan Palau Bell-lloc, Aleix Palau Filella i 
Josep Carné Bosch.

Al vespre, Itaca Band va oferir el concert del jovent.

Durant el matí del diumenge es va celebrar la trobada de plaques de cava 
al carrer de Darrere els 
Horts.

A més també hi va 
haver animació in-
fantil amb l’espectacle 
Sobre Rodes; i pos-
teriorment els Súper 
Tumàcat.

del poble
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L’Associació de Dones va inaugurar l’exposició de fotografia “Darness Beau-
ty” de l’artista Laia Edurne Castaño.

A la tarda l’Orquestra Junior va oferir el concert espectacle de Festa Major.

El dilluns dia 27 a primera hora es va celebrar l’eucaristia en honor a Sant 
Gabriel.

I al vespre, espectacle combinat amb Shado i Tex Nex.

El dimarts dia 28, l’eucaristia en honor a Sant Rafael va inaugurar la jor-
nada.

Tot seguit, recorregut pels carrers del poble amb Estrella Band. I a partir 
de les onze, autoritats, pubilles, hereus i veïnat, van realitzar el tradicional 
passeig pels carrers i balcons engalanats.

A les dotze del migdia arribava un dels plats forts per als més petits, la 
reconeguda autora i cantant de cançons infantils, Damaris Gelabert, va fer 
parada al nostre poble per oferir el seu famós repertori musico educatiu.

Al vespre es va representar l’espectacle Hotel Flamingo de  Clowinc, inspirat 
en l’Hotel 3 estrelles del Tricicle, i va fer passar una molt bona estona a tots 
els assistents.

El dia 29 de setembre a les dotze es va celebrar la missa i ofrena floral en 
honor al patró Sant Miquel.

L’orquestra Selvatana va posar la música a les sardanes, i els concerts es-
pectacle de tarda i vespre; clausurant així cinc dies de festa grossa.
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1 D’OCTUBRE 

L’Espai 1 d’Octubre 
de Bell-lloc d’Urgell 
va acollir, en aquesta 
mateixa data, un acte 
de commemoració de 
la data històrica que 
s’hi va viure ara fa 
quatre anys.

Durant l’acte es va 
llegir el manifest i 
es van recordar les 
vivències d’aquella 
jornada democràtica 
excepcional. 

EN RECORD DE LES VÍCTIMES D’ACCIDENTS DE 
TRÀNSIT

El dia 24 de novembre a les vuit del ves-
pre va tenir lloc un acte en record de les 
víctimes dels accidents trànsit.

Des de l’Associació de Joves i juntament 
amb les veïnes, associacions i entitats 
del poble es va dur a terme aquesta 
commemoració amb una ofrena floral.

“No volem haver de recordar més víc-
times, volem compartir LA VIDA”.

DIA INTERNACIONAL DEL CÀNCER DE MAMA 

El dia 19 d’octubre la façana 
de l’Ajuntament es va il·lumi-
nar de color rosa per comme-
morar el dia internacional de 
Càncer de Mama.

El dia següent, la Junta Local 
de la Lluita contra el càncer, va 
instal·lar una parada al mercat 
de la plaça Catalunya per re-
captar fons per l’entitat.

del poble
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CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GENÈRE

El 25 de novembre és el Dia 
Internacional per l’elimina-
ció de la violència envers les 
dones, i dins el Pacte d’Estat 
contra la violència de gène-
re, la regidoria de la Dona 
de l’Ajuntament de Bell-lloc 
amb la col·laboració d’Aqua-
lia, es van proposar diverses 
activitats de prevenció de les 
violències masclistes.

Les participants es van donar 
cita a la plaça Major a partir 
de les cinc de la tarda amb 
el lema “Fes el salt contra la 
violència de gènere”. I a dos 
quarts de set va tenir lloc la 
lectura del manifest i una en-
lairada de globus.

CANTADA DE NADALES

Els nens i nenes de 3r, 4t, 
5è i 6è de l’Escola Ramon 
Farrerons van dur a terme, 
el passat 22 de desembre, 
la tradicional cantada de 
nadales per diferents es-
pais de la localitat.

El recital va començar a dos quarts d’onze del matí davant de l’Ajunta-
ment i a les onze, al Parc Municipal. A continuació, per recuperar forces, 
els cantaires van poder gaudir d’un esmorzar amb coca i xocolata, a la 
sala de la Cultural, gentilesa de l’Ajuntament.

I la cantada es va 
reprendre a les dot-
ze i vint minuts del 
migdia, davant de 
l’escola, amb la incor-
poració de la resta de 
l’alumnat.

del poble
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FESTES DE NADAL

Les festes de Nadal són una cita rellevant en el nostre calendari i des de 
les entitats i associacions locals s’impulsen activitats variades per viure-les 
amb tot el veïnat.

Tot i la situació pandèmica, uns i altres ens hem esforçat perquè aquests 
dies tinguin un aire especial i màgic.

L’arribada dels tions al Parc Municipal, el dia 12 de desembre, va ser una 
d’aquestes activitats màgiques en la que els petits del poble van poder anar 
a buscar el seu tió al parc.

També van tenir lloc diverses activitats solidàries amb La Marató de TV3: el 
dia 10, l’Associació de Dones va oferir una obra de teatre de titelles del grup 
Festuc Teatre, “Adeu Peter Pan”. I el dia 19 de desembre es va celebrar, a la 
Cultural, la tarda solidària amb la Marató de TV3, a càrrec de l’Associació 
de Joves Bell-lloquins i l’Esplai la Costereta, al llarg de la qual es van fer 
jocs, manualitat i activitats diverses, mentre es gaudia d’un bon berenar per 
agafar forces i fer cagar el Tió Solidari. I al recinte del Parc Municipal es va 
organitzar el Mercat Solidari de Joguines, per part de l’Espai Jove.

El dia 18, l’Associació de Joves va oferir un concert per a tots els públics 
amb Manger “Pura Imperfecció”.

La música també va estar present el dia 24, amb el concert de Vermouth 
Flames “Rochin Christmas”; el dia 26 amb el concert de Sant Esteve a càrrec 
de Banda Sonora.

I el 27, la Companyia Jove del 
grup de teatre Som els que som, 
va teatralitzar una sessió d’assaig.

A més, del 23 de desembre al 7 
de gener, va tenir lloc el Casal de 
Nadal.

del poble
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ELS REIS

Els Reis Mags d’Orient s’encarreguen de 
clausurar el calendari festiu i ho fan de ma-
nera espectacular, portant alegria i il·lusió 
per places, carrers i cases.

Però abans de la seva arribada, ens visiten 
els patges reials, que per segon any conse-
cutiu han hagut d’enginyar-se-les per po-
der recollir els desitjos dels bell-lloquins, tot 
i que la Covid no els hi posava fàcil. Així, el 
dia 2 de gener els emissaris reials van mun-
tar un circuit tancat a l’aire lliure (amb entrada i sortida esglaonada i 
diferent), per on els infants van poder passejar, saludar els patges i tirar 
la carta a la bústia del qui més els hi agradava. 

Finalment aquest 5 de gener, tots vam poder gaudir de la tradicional ca-
valcada i vam poder acompanyar a Ses Majestats fins a l’Ajuntament, des 
d’on ens van explicar el seu llarg camí fins arribar al nostre poble.

Gràcies a la seva màgia i 
gràcies a l’esforç i dedi-
cació dels ajudants reials 
locals, tots hem pogut 
gaudir d’aquesta festa 
tan bonica que ja és un 
regal per si sola.
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EL LLISTA PRESENTA LA COPA EUROPA

El passat mes de juliol, la 
Sala de la Cultura va acollir 
la presentació de la Copa 
Europa obtinguda pel Lleida 
Llista Blava.

D’aquesta manera, el club 
lleidatà va agrair l’esforç 
del Club Patí Bell-lloc i de 
tot municipi, acollint-los al 
pavelló local, on van poder 
entrenar i jugar tots els par-
tits de lliga. Mentre el seu 
pavelló funcionava com a un 
punt de vacunació.

ALEIX I ABRIL, PARLANT AMB CAMPIONS

La temporada passada, l’Aleix i l’Abril Marimon Bergé van proclamar-se 
campions de Catalunya d’hoquei patins en les seves respectives categories.
L’Aleix també va guanyar el campionat d’Espanya. 
Parlem amb ells per saber què van sentir i per descobrir la seva trajectòria 
relacionada amb aquest esport.

La vostra família sempre ha estat vinculada amb l’hoquei patins.
De sempre l’hoquei sempre ha estat molt present a casa: el pare i el tiet 
jugaven i el padrí formava part de la junta del club. A Bell-lloc sempre ha 
tingut molta tradició i estem molt agraïts d’haver pogut viure aquest am-
bient ja de ben petitons.

Quants anys teníeu quan vau començar a jugar a hoquei?
Aleix: jo vaig començar de ben petit, quasi es pot dir que vaig patinar abans 
que caminar jejejejeje, de fet amb 2 anys ja hi ha alguna foto a casa on 
surto al pavelló amb un estic a les mans i els patins posats.
Abril: jo també era molt petitona, i vaig iniciar-me seguint els passos de 
l’Aleix. De seguida em va enganxar moltíssim!!!

En quins clubs heu jugat i en quins esteu actualment?
Aleix: Vaig començar aquí al Bell-lloc, amb el Sergi Folguera, l’Albert Pérez, 
el Marc Soteras, l’Oscar Escolà i el Jose Mª Domene entre altres companys. 
En no haver-hi altres jugadors de la meva edat, però, vaig anar al Lleida 
l’any 2012, on vaig estar 2 anys i d’allí vaig anar al Juneda, on hi vaig jugar 
durant 3 anys. Després l’Igualada es va interessar en mi, i des del 2017 que 
jugo allà … i fins a dia d’avui!
Abril: Bé, jo també vaig començar al Bell-lloc, i després d’un breu pas pel 
Vila-sana, vam coincidir de nou a Bell-lloc amb l’Àlex Creus, el Biel Llanes i 
l’Eloi Gaset, amb els que més tard també jugaríem junts al Juneda. Aquest 
període de 3 anys el vaig compaginar també jugant a l’Alpicat femení, fins 
que l’any passat vaig decidir fitxar per l’Igualada Femení, que és on conti-
nuo jugant encara.
 
Quantes hores entreneu setmanalment?
Aleix: Entreno habitualment dilluns, dimarts i dijous, durant una hora i 
mitja; a més els dimarts fem una hora de gimnàs abans de l’entrenament. 
També els dimarts a les 4 entreno amb el segon equip, ja que hi segueixo 
jugant per sumar minuts.
Abril: Jo entreno els dilluns amb l’ok lliga i el nacional, a les 20:30 fem una 
horeta de físic i després quan el meu germà acaba d’entrenar comencem 

del poble
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nosaltres. Els dimecres també faig físic i patins, els dijous només una hora i 
mitja de patins i els divendres una hora i quart de patins.

La temporada passada va ser molt important per vosaltres. Poseu-nos 
en situació. (Campionats; quan i on es van jugar; jugàveu el mateix dia 
però en dues localitats diferents... Nervis?).
Els dos sabem el molt que costa arribar a uns campionats i la veritat és 
que sempre ens ha agradat anar a veure l’un a l’altre. L’any passat els de 
Catalunya eren el mateix cap de setmana, un a Girona i l’altre a Igualada. Al 
primer moment ens vam desanimar una mica perquè això comportaria que 
cap dels dos veuria a l’altre i que la família s’hauria de partir, però per altra 
banda estàvem molt contents perquè ser-hi significava que ho havíem fet 
molt bé tot l’any.
I a més, vam aconseguir ser Campions de Catalunya tots dos, el mateix dia 
i amb només un parell d’hores de diferencia !!!!
Pel que fa al Campionat d’Espanya, el vam jugar a Madrid, i vam tenir la 
sort i l’encert necessaris per guanyar-lo també. En aquest cas sí que el vam 
poder disfrutar tota la família plegats.
 
Què van suposar aquests títols per vosaltres? Expliqueu-nos les sensa-
cions d’arribar tan lluny...
Aleix: Sempre és bonic guanyar títols, per mi va ser molt especial, era l’últim 
any meu de categories base i amb l’equip havíem dit que volíem guanyar, 
que havia de ser la cirereta del pastís a molts anys jugant junts. Al cap i a 
la fi des de casa sempre ens han inculcat molts valors, però crec que el més 
important és la humilitat, és molt maco aconseguir complir els objectius i 
arribar a guanyar coses, però toco de peus a terra, soc molt jove encara i 
per sort em queden molts anys d’hoquei per disfrutar i intentar arribar al 
màxim nivell possible.
Abril: per mi va ser molt especial, ja que era el meu primer any al club amb 
un equip totalment nou i ningú s’esperava que el primer any donéssim 
tanta guerra. A més, vam tenir la sort de poder-los jugar i guanyar a casa, 
i va ser el primer títol de la història del club, el que ho fa encara més espe-
cial. Però tinc molt clar que això ja és passat, que toca seguir treballant per 
continuar progressant i intentar classificar-nos pels d’aquest any. Tot i que 
està una mica difícil, hi posarem l’esforç i les ganes per tornar a estar-hi.
 
Us agradaria dir alguna cosa als jugadors i jugadores més petits de 
Bell-lloc?
Aleix: Que s’ho passin molt bé, però sobretot que tinguin ganes d’aprendre 
i molta paciència, no s’arriba a ser un bon jugador o jugadora sense molt 
d’esforç, s’ha d’estar disposat a fer sacrificis importants per aconseguir les 

coses que més volem, i en la 
vida el mateix, perseverança 
que si busques alguna cosa, 
si treballes fort i amb con-
fiança s’acaba aconseguint.
Abril: jo només afegiria que 
facin cas a l’entrenadora … 
jeje.
 
Hi ha alguna cosa que no us 
hem preguntat i us agrada-
ria explicar?
Aleix: Estic molt agraït a tota 
la gent del poble que em va 
felicitar a mi o a la família, és 
un orgull haver començat a 
patinar al Club Patí Bell-lloc 
i que la gent conegui que soc 
de Bell-lloc. Fa dos anys van 
ser temps difícils per tothom 
amb el COVID-19, sobretot 
pels més petits, però el poble 
es va unir i es va passar de la 
millor manera possible.
Ara m’agradaria parlar en 
nom dels esportistes del po-
ble, crec que ens va faltar una mica de suport en aquells temps complicats, 
al cap i a la fi vam haver de buscar-nos la vida com va fer tothom, però ens 
hagués agradat una mica més de suport i més facilitats per poder seguir 
entrenant a un alt nivell.
No m’allargo més, moltes gràcies al Club Patí Bell-lloc per haver-me format 
i a l’Ajuntament per l’entrevista!
Abril: a mi m’agradaria animar sobretot a les nenes a que provin de po-
sar-se els patins i jugar a hoquei. S’ho passaran molt bé, aprendran molts 
valors i coneixeran molta gent. Ara és un bon moment per l’hoquei femení, 
cada cop som més nenes que hi juguem i poc a poc va creixent el nombre 
d’equips i el nivell cada cop és més alt.
 
Moltes gràcies pel vostre temps.
I moltes felicitats pels títols!
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE D’ANNA BOSCH GONZÁLEZ

El dia 25 d’abril va tenir lloc la presentació 
del llibre “M’he escoltat a mi mateixa”, d’Anna 
Bosch González.
Durant l’acte, que va comptar amb l’actuació 
musical de @laorejadetiktok, va tenir lloc tam-
bé un taller d’elaboració de punts de llibre; i 
una exposició de fragments.
A més, es va poder comprar el llibre, i signar-lo 
per l’autora.

L’AIXOLET

Tallers familiars, com conta contes, plantada de llavors i mandales na-
turals; un espai per recollir pluja d’idees; el punt d’informació; vermut 
musical i un dia radiant, en la presentació de l’Aixolet, el dia 5 de juny, al 
Parc Municipal.

HOMENATGE ALS TREBALLADORS MUNICIPALS 
JUBILATS

El passat dia 21 de desembre l’Ajuntament va retre homenatge als tre-
balladors i treballadores municipals que es van jubilar en el transcurs de 
l’exercici 2021.
Per commemorar la seva trajectòria se’ls va obsequiar amb una placa i 
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una botella de cava personalitzada del poble de Bell-lloc.
Les persones homenatjades van ser:
Montse Torrelles Vilalta, amb el càrrec d’encarregada del pavelló polies-
portiu municipal.
Jaume Bellet Felip, amb el càrrec de cap de la brigada municipal.
Genoveva Ribolleda Angrill, amb el càrrec de bibliotecària.
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JOSÉ MONSERRATE MONFORTE

El senyor José Monserrate va néixer fa 100 
anys a la localitat de Mirambel, a la província 
de Teruel, terra que estima i porta al cor, com 
estima Catalunya on sempre s’ha sentit ajudat 
i acompanyat.
A Mirambel es va casar amb la senyora María, 
i allí va néixer una de les seves dues filles, la 
Susi. La Maribel va néixer a Bell-lloc.
El Sr. José va arribar a Catalunya, a Ivars d’Ur-
gell, el 4 d’octubre de 1956. Va passar els pri-
mers dies a casa d’uns coneguts que vivien en 
una masia, Cal Sinén (actualment centre d’interpretació de l’Estany Ivars 
i Vila-Sana). Nou anys després es va traslladar a Bell-lloc i ja hi va establir 
la seva residència. Durant nou anys va treballar per la família Escribà, 
guardant les ovelles que despatxaven a les dues carnisseries que tenia la 
família, una a Lleida i l’altra aquí a Bell-lloc. Després va continuar fent de 
pastor a la Torre Gimferrer fins que es va jubilar, ara fa 35 anys.
Amb motiu del seu centenari demanem de parlar amb ell i ens obre les 
portes de casa seva per compartir una estona de vida i de records.
Ens trobem just quan està començant la guerra a Ucraïna i inevitable-
ment aquesta situació li porta records tristos de la Guerra Civil que va 
esclatar el 18 de juliol de 1936, quan ell tan sols tenia 14 anys, i el va 
tenir allunyat dels seus perquè les dues localitats, Mirambel, on vivia la 
seva família, i Alcañiz, on ell estava treballant, les separava el front.
És testimoni directe del Bombardeo de Alcañiz, que va tenir lloc el 3 març 
de 1938.
Ens explica que aquella tarda no van sonar les sirenes antiaèries, al cel 
van aparèixer catorze avions de l’exèrcit italià que venien de Logroño i 
deixaven caure “unas botellas que relucían”... dibuixant un escenari de-
vastador.
La guerra va durar trenta-tres mesos, va finalitzar el dia 1 d’abril de 1939; 
i el Sr. José va caminar 70 quilòmetres sense parar a asseure’s per anar 
a veure a la seva família, doncs durant mesos i mesos no havien pogut 
comunicar-se.
Recorda a la perfecció totes les dates d’aquells moments i de tants altres. 
Té el cap molt clar i el seu cos també l’acompanya. Sempre ha portat una 
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vida molt sana, sense excessos i ha caminat moltíssim. Coneix a la per-
fecció i ha recorregut pas a pas, tot el terme de Bell-lloc durant els més 
de trenta anys que ha fet de pastor al municipi.
La bicicleta ha estat també el seu mitjà de transport, i fins fa tres anys 
encara hi pujava per anar fins a l’hort, acompanyat de la seva gosseta.
La seva vida ha estat vinculada sempre a la natura i els animals. Guardant 
el ramat ha sabut entendre i interpretar l’entorn, fet que li ha permès 
orientar-se tan bé que, com ens expliquen els seus familiars, durant uns 
dies que van estar a Barcelona, en sortir del metro es situava perfecta-
ment en una ciutat que mai havia trepitjat.
Al llarg d’aquests cent anys ha viscut molts canvis com la mecanitza-
ció del camp; l’evolució dels transports i les comunicacions; canvis en el 
clima; en la manera de treballar i de relacionar-nos. La societat ha evo-
lucionat a un ritme trepidant i ell ha sabut adaptar-s’hi, tot i que hi ha 
coses que encara el sorprenen com el fet de poder anar en tren de Lleida a 
Sevilla en tan sols quatre hores i mitja, o estar treballant amb l’ordinador 
des de casa i fer una reunió amb persones d’altres llocs. Considera que la 
tecnologia “no és molt saludable, no és bona per l’atmosfera”.
La seva ha estat una vida de lluita i sacrifici, de tirar endavant, amb op-
timisme, tot i les adversitats.
És una bona persona i ha estat un plaer poder compartir una pinzellada 
de la seva història personal.
Moltes felicitats per aquests cent anys, senyor José.
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ESCOLA BRESSOL LOS VAILETS

Ja fa dos anys que des de l’escola bressol estem treballant a ritme de pro-
tocols sanitaris a rel de la Covid-19. Si sembla que el món s’hagi aturat, 
només us cal fer un tomb durant unes hores per l’escola bressol i podreu 
veure que la vida continua amb o sense pandèmia i que han estat els 
infants els motors de la nostra raó de treballar aquests dos cursos; els 
infants i llurs famílies que es mereixen un “gràcies” enorme per la seva 
implicació i el seu compromís en aquests moments complicats i diferents 
que els ha tocat viure al nostre costat amb els seus fills i filles.
El curs passat no vam poder gaudir amb les famílies ni com a centre ni a 
nivell popular del Carnestoltes, però esperem que aquest any sí. Tot i les 
limitacions, a nivell intern vam fer un mes temàtic relacionat amb el món 
del circ i dels pallassos on la nostra activitat més acolorida en tots els 
sentits va ser pintar unes samarretes (i el que no era samarretes).

A l’escola bressol acollim a estudiants en pràctiques del Cicle Formatiu de 
grau superior d’Educació Infantil. Aquests nois i noies sempre ens aporten 
idees fresques, maneres de treballar diferents i molta energia renovado-
ra; sense deixar de banda que són un gran suport en els moments més 
caòtics. El curs 2020-2021 vam tenir amb nosaltres la Naiara i l’Ester, que 
es va reincorporar més tard. Amb més mans i ganes de fer coses ens vam 
aventurar a treballar amb la llum negra aprofitant que era part del pro-
jecte de pràctiques de la Naiara. Vam preparar material, espais, temps... i 
vam passar un parell de dies molt divertits i interessants per als infants. 
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Moments de nous descobriments. 

Quan les mesures es van relaxar una mica vam decidir que d’una mane-
ra o una altra havíem de clausurar el curs 2020-2021amb alguna mena 
d’acte presencial, ja que hi havia la necessitat de tenir contacte amb les 
famílies perquè les entrevistes al llarg del curs havien estat virtuals i tam-
poc havien pogut entrar al centre en tot l’any. Vam celebrar una festa de 
fi de curs a la Pineda Municipal amb els infants i les seves famílies respec-
tant sempre els protocols sanitaris vigents en aquell moment. Vam poder 
donar les fotos de record a tots els infants, retrobar-nos amb els adults i 
el grup de teatre “La companyia jove de Som els que som” de Bell-lloc 
d’Urgell ens van regalar una sessió amb el conte “La zebra Camila”.
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Aquest nou curs 2021-2022 no ha estat massa diferent en els seus inicis 
amb les mateixes mesures i protocols sanitaris. To i així esperem que quan 
llegiu aquesta revista algunes mesures ja hagin anat desapareixent i ara sí 
que sembla que tornem a la nova normalitat.
Hem celebrat la castanyada i el Nadal tot i que tampoc ho hem pogut 
compartir amb les famílies. Esperem que El Carnaval 2022 sí que ho pu-
guem fer.

Teresa Roca Pla 
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TRANSFORMAR PER APRENDRE MÉS I MILLOR

“Tot el món ha de prendre consciència de la gravetat de la crisi global d’aprenen-
tatge. Cal un canvi de paradigma en la nostra manera d’ensenyar i d’aprendre. 
I això implica transformar l’educació, implica innovació, i implica donar suport 
als docents”
                                          Stefania Giannini, directora general adjunta de la UNESCO

Ara que sembla que estem 
immersos en una crisi global  
econòmica, social i ambiental, 
l’educació esdevé una arma 
poderosa per garantir l’equi-
tat i la igualtat d’oportunitats.  
Malauradament, malgrat els 
esforços dels agents implicats, 
les desigualtats educatives 
i tecnològiques s’han incre-
mentat durant la pandèmia, i 
això s’ha traduït sovint en un 
desencís latent, un cert desà-
nim i desmotivació i fins i tot, 
un alt nivell de crispació i in-

tolerància que han impregnat el dia a dia de molts infants. I quan sem-
blava que recuperàvem un bri d’esperança, comença una guerra a Europa 
que agreujarà encara més l’accés dels més vulnerables als serveis bàsics. 
Per això, l’escola ha de ser, ara més que mai,  el pal de paller de qualsevol 
societat. Escola és aprenentatge, inclusió, cultura, socialització, joc, repte, 
refugi, convivència i sobretot, futur. 
Pensant en aquesta escola de futur,  el Departament d’Educació va ende-
gar ja fa uns mesos, una reorganització interna amb un nou organigrama 
i una nova Secretaria de Transformació Educativa. Amb aquest objectiu 
de transformar per aprendre més i millor, s’han engegat programes d’in-
novació educativa i s’ha generat un debat al voltant de com fer possible 
el canvi que necessitem. Així per exemple, s’ha iniciat l’anomenat pla 
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d’Estratègia digital amb l’objectiu de dotar als centres, als alumnes i als 
docents dels recursos i les eines per afrontar aquests reptes de futur. Però 
honestament, amb això sabem que no n’hi ha prou, cal fer un canvi de 
paradigma. I cal fer-lo des de tots els àmbits. Cal diagnosticar quina és 
la realitat de cada centre, cal un treball en xarxa per poder atendre els 
infants més vulnerables i cal garantir a tothom el dret a una educació  de 
qualitat que empoderi l’alumnat i que els permeti aprendre en un entorn 
amable i eficient.
A ningú se li escapa que per construir aquesta escola de futur ens fa 
falta aprenentatge significatiu, treball col·laboratiu i interdisciplinari, in-
novació, ritme de treball i continguts flexibles, actualització del sistema 
avaluatiu, treball en xarxa, paper actiu de l’alumne i canvi de rol del 
personal docent. Però no hi pot haver transformació ni futur si l’escola 
no és inclusiva i acollidora.
És obvi i notori que els darrers anys, i més enllà de la Covid-19, la nostra 
societat ha viscut canvis socials, educatius i estructurals que fan oportú 
i necessari un canvi de mirada també en la planificació escolar i l’assig-
nació d’alumnes. De fet, l’estratègia europea (ET 2020) vigent en l’àmbit 
de l’educació i la formació, situa l’equitat i la cohesió social com un dels 
4 eixos estratègics que han de guiar les polítiques europees dels propers 
anys. De la mateixa manera, la LEC (Llei d’Educació de Catalunya) ja con-
siderava al 2010, l’equitat un dels principis rectors del sistema educa-
tiu i emplaçava les administracions a desenvolupar polítiques per assolir 
aquest objectiu.  
Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure 
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AMPA ESCOLA BRESSOL LOS VAILETS

El curs 2020-2021 començava amb força restriccions i des de l’AMPA no 
podíem dur a terme les celebracions habituals. Però amb la relaxació de 
les mesures Covid de cara al bon temps, vam poder gaudir d’una clausura 
de curs a l’aire lliure, a la Pineda Municipal, que ens va fer molta il·lusió 
doncs va permetre retrobar-nos amb les famílies i equip educatiu de la 
llar, per fer el lliurament de les orles als alumnes que marxaven cap a 
l’escola dels grans, a P3. A més, vam poder gaudir de l’obra “La zebra 
Camila”, interpretada per la Companyia Jove de Som els que som, grup 
de teatre local.
El curs 2021-2022 ens ha donat una mica més de marge i a principi de 
curs vam recuperar una activitat que havia quedat pendent del curs an-
terior: la pintada dels murals al pati de l’escola, creació d’una mare de la 
llar, la Rosa Fernández, i amb la participació de totes les famílies.
També vam poder celebrar la castanyada a l’aire lliure, menjant castanyes, 
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oportunitats d’aprenentat-
ge durant tota la vida per a 
tothom és l’objectiu 4 dels 
17 ODS 2030 i que  enguany 
treballem dins del Projecte In-
terdisciplinari de l’escola. Les 
administracions locals juguen 
també aquí un paper rellevant 
en aquest canvi. Les desigual-
tats no es troben només en 
l’accés, sinó també en el pro-

cés i en els resultats. Per aquest motiu, cal una visió holística de tots els 
actors que permeti la promoció de  la participació, la coordinació, l’inter-
canvi i la col·laboració de diferents departaments de l’administració. 
A l’escola hi passen coses meravelloses... No obstant, si el camí el fem 
plegats tots els nens i nenes, independentment de la seva realitat, tindran 
l’oportunitat de viure-les. Fem-ho possible, transformem per aprendre 
més i millor.

M. ALBA OROBITG PASCUAL
Directora de l’escola Ramon Farrerons

Bell-lloc d’Urgell, 8 de març de 2022

coca dolça i sucs, i ballant al ritme de cançons tradicionals i actuals.
El diumenge dia 12 de desembre ens vam donar cita al Parc Municipal i 
després d’escoltar el conte del Tió de Nadal, vam poder viure una activitat 
ben màgica, amb l’arribada dels tions, que estaven resguardats del fred 
darrera els arbres del recinte. 
I des de l’AMPA, també vam escriure una carta als Reis Mags d’Orient, 
que van passar per l’escola i van deixar pales i galledes per jugar al pati.
Esperem poder continuar celebrant tradicions amb els nostres petits!
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ASSOCIACIÓ DE JOVES

Des de l’Associació de 
joves hem volgut conti-
nuar aportant moments 
de desconnexió i disbau-
xa.
Per les Festes Majors 
s’han portat grups com 
Bredda, Lildami, Itaca 
Band i Hey Pachucos que 
ens han acompanyat a 
l’hora del vermut i als 
vespres, podent gaudir 
de la seva música.

A més a més, per Nadal, per tal de seguir amb les tradicions, vam  realitzar 
un tió solidari pels més petits i una tarda d’activitats on totes les famílies 
van passar-s’ho d’allò més bé, tot això acompanyat d’un vermut per als 
més grans.
Ara que han canviat les restriccions, l’Associació tenim moltes ganes de 
tornar amb el mateix entusiasme de sempre per seguir realitzant acti-
vitats al nostre poble! Continuarem buscant moments per reunir-nos i 
celebrar!

Junta Associació de Joves de Bell-lloc

ESPLAI LA COSTERETA

Durant aquest últim any, des de l’Associació de 
Joves Esplai la Costereta no hem parat de dur a 
terme les nostres activitats dirigides a infants i 
joves tot i la pandèmia. Seguint les normatives 
de cada moment, hem adaptat les nostres tra-
dicions i les nostres activitats per a poder-les 
continuar gaudint amb un gran somriure.

Vam començar el mes de febrer, celebrant el 
Carnestoltes, quan tots els infants i joves vam 
disfressar-nos, deixant volar la imaginació de 
cadascú. Tot i no poder fer la rua, com cada any, 
no vam deixar la festa endarrere i vam anar a 
lluir les nostres disfresses pels carrers i places 
del poble. Al final del dia també vam premiar la 
disfressa més original!
A finals de març, vam dur a terme el Casal de Setmana Santa, una set-
mana plena d’activitats i gresca per als més petits: treballs manuals di-
versos, molts jocs i un taller on vam elaborar les nostres pròpies mones 
de Pasqua.
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va dur a terme el Tió solidari on, com cada any, es recapta diners per a La 
Marató de TV3. Aquesta edició anava dedicada a la salut mental.

Aquest any, com l’anterior, hem hagut de conviure amb les mascaretes, 
els gels hidroalcohòlics, les preses de temperatura i els confinaments d’in-
fants i membres de l’equip de monitors. Així i tot, aquests impediments 
no ens han aturat a l’hora de fer allò que més ens agrada: gaudir i educar 
en el lleure.
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El mes d’abril (un cop recu-
perades de l’empatx de mona 
durant el casal) vam celebrar 
Sant Jordi, on els monitors i 
monitores amb l’ajuda dels i 
les més grans de l’esplai vam 
fer la nostra tradicional venda 
de roses. Aquest any, vam te-
nir l’ocasió de compartir espai 
al parc municipal amb l’asso-
ciació de teatre “Som els que 
som”, que van dur a terme una 
obra de teatre amb la història 
de Sant Jordi per als infants.

Amb l’arribada de l’estiu i la 
finalització del curs escolar, 

vam iniciar, com cada any, el Casal d’estiu. Aquest va arribar ple de no-
vetats i projectes! Els infants van poder gaudir de setmanes temàtiques 
dedicades a l’esport, la creativitat... Tampoc van faltar les remullades a la 
piscina, el curset de natació i l’aquagym. A més, vam poder divertir-nos 
amb activitats com un taller de reciclatge o el projecte de conscienciació 
de la fruita de la nostra terra organitzat per la Unió de Pagesos. També 
vam tenir l’oportunitat de conèixer més el poble a través de diverses 
excursions, en les quals vam poder visitar edificis com l’ajuntament o la 
biblioteca municipal i algunes empreses del nostre poble.

D’altra banda, al juliol com cada any, vam celebrar la 42a edició de les 
nostres emblemàtiques colònies. Aquest any ens vam tornar a desplaçar 
fins a la casa de Les Estades de Rialp, on vam poder gaudir de la natura a 
través de les excursions, vam dur a terme una gran varietat d’activitats i 
jocs i vam viure una història apassionant en el nostre centre d’interès on 
actuàvem com a rebels que havien d’alliberar Otpor del malvat capitoli. 
Un any més, podem dir que vam omplir dotze dies de màgia i il·lusió.

El 30 i el 31 d’octubre vam celebrar la castanyada amb la nostra tradicio-
nal venda de moniatos i castanyes, aquest any acompanyades de vermut 
i música en directe amb la col·laboració de l’Associació de Joves. Durant 
la Castanyada, també vam fer els nostres propis panellets, on els infants 
es van convertir en petits xefs embrutant-se les mans.
Quan ja s’apropava Nadal, i l’alegria característica d’aquesta festivitat, es 
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LLAR DE JUBILATS

Aquest any vàrem celebrar, el dia 1 de novembre, la castanyada. Era la 
primera festa que vam poder fer, tot i respectant les normes anti-covid. 
A més, el 25 de novembre va tindre lloc a la sala dels jubilats, una xarrada 
col·loqui sobre el maltractament a la gent gran, com detectar-lo i canals 
per demanar ajuda, i entitats que ens poden recolzar, la xarrada col·loqui 
va anar a càrrec de la senyoreta Begonya Iglesias de U.P. de Lleida.

Adjuntem un recull de fotos dels esdeveniments.

ASSOCIACIÓ DE DONES FLOR DE LIS

L’Associació de Dones Flor de Lis va co-
mençar les activitats del 2021, després 
d’estar aturades i amb confinament. El 
mes de maig es va participar per la Festa 
Major amb el concurs de fotografia amb 
el tema “Festes”. Alhora, va participar en 
les diferents ofrenes florals de la Festa 
Major, així com, l’11 de setembre i per 
les víctimes d’accidents de tràfic.
El 9 de juliol es va fer el berenar de final 
de curs amb obsequi inclòs.
Durant la Festa Major de setembre parti-
cipem amb l’exposició fotogràfica “Dar-
kness Beauty” de la Laia Edurne Castaño.
A l’octubre es retorna amb les activitats 
del curs, entre elles, Pilates, Ioga, Pintu-
ra, Salsa, Zumba i Club de lectura.
Al novembre, sortim d’excursió a la Sa-
grada Família amb l’autocar complert, 
per gaudir d’un dia cultural. Es fa el ta-
ller d’Autolifting amb l’Ombretta Lavio-
la i el concert de Santa Cecília amb un 
quartet novell.
Per acabar l’any, vam endegar La Marató 
per la salut mental, el divendres 10 de 
desembre, amb el grup Festuc Teatre i 
la seva obra de titelles Adeu Peter Pan.
La Junta està engrescada a realitzar més 
activitats i donar vida al poble. Esperem 
la vostra participació i agraïm la vostra 
confiança.

del poble
DES DE LES ASSOCIACIONS
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CLUB PATÍ BELL-LLOC

Tot i la presència encara de la Covid 19, aquesta temporada està transcorrent 
amb més normalitat que l’anterior, durant la qual es van haver de suspen-
dre totes les competicions.
Així aquest any, l’equip dels grans s’ha iniciat a Segona Catalana, amb mol-
ta il·lusió, a la que s’hi ha sumat la tornada a casa  de tres joves de Bell-lloc 
per formar part d’aquest grup: el Gerard Folguera, el Miquel Bros i l’Èric 
Maurici. I actualment (aquest mes de febrer) estan competint per mantenir 
la categoria.
En Pre-Benjamí Or estem molt contents d’haver guanyat la lliga i estem 
convidats a jugar la Precat, on hi participen els 8 millors equips de Cata-
lunya.
El Pre-Benjamí Plata, en el seu primer any en competició, cada dia estan 
aprenent més i formant-se com a equip.

del poble
ENTITATS ESPORTIVES

amb altres equips de la zona.
Tot i ser un club petit els nostres equips són molt competitius i les vic-
tòries no es fan esperar, així que us convidem a que els vingueu a donar 
suport i disfruteu amb l’esport que a nosaltres ens encanta.

BÀSQUET

Aquest últim any pel Club Bàsquet Bell-lloc ha estat una temporada 
d’emocions barrejades amb unes ganes desmesurades de jugar a l’esport 
que estimem i una mica de por a la pandèmia que ens ha fet parar les 
competicions vàries vegades. Tot i això, hem estat capaços de seguir, no 
rendir-nos després d’estar setmanes parats, i això ha estat possible grà-
cies a les ganes que tenen les jugadores i jugadors, primerament els del 
poble de Bell-lloc, però també tots i totes les que venen de fora a jugar i 
a buscar l’emoció que provoca el nostre esport. I és que el Club està for-

mat per dos equips, per 
una banda el sènior fe-
mení amb la meitat de 
la plantilla de jugadores 
locals i l’altra meitat de 
jugadores de fora, majo-
ritàriament de Mallorca, 
i d’altra banda un equip 
de veterans masculí que 
té una plantilla majori-
tàriament de pobles del 
voltant i es reuneixen 
cada dijous per competir 

I també volem dir que estem molt 
contents de gaudir d’una escoleta 
en la qual cada any hi participen 
més nens i nenes, a través de l’ex-
traescolar d’hoquei. Destacar que 
aquest passat mes de novembre 
van participar en el torneig Joan 
Petit, per recaptar fons per nens 
amb càncer, que es va celebrar a 
Vilafranca del Penedès, i on s’ho 
van passar d’allò més bé.
Us animem, a tots, a continuar 
amb aquesta il·lusió.
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C.E. BELL-LLOC D’URGELL

Aquesta estranya temporada, 2021, 
s’ha pogut recuperar algunes compe-
ticions, encara que no de la mateixa 
manera. Els protocols covid ens ho han 
fet viure ben diferent.
Així hi tot, aquest any, el nostre al nos-
tre club s’ha format un quartet xou 
promoció, que ha participat en el te-
rritorial de Térmens al maig, i es van 
classificar pel Campionat de Catalunya, 
que va tenir lloc el 10 i 121 de juliol 
a Riudoms i on van aconseguir un ex-
cel·lent segon lloc.
Aquí a Bell-lloc, vam celebrar la sego-
na volta d’iniciació modalitat lliure del 
grup B, el 18 i 19 de setembre. Unes 160 patinadores i les seves famílies van 
passar per casa nostra aquell cap de setmana.

del poble
ENTITATS ESPORTIVES

Un, dos, tres, Bell-lloc!!!
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transformadora que ha dut a terme i que es tradueix en un millor servei 
cap a la ciutadania.
Els Premis Administració Oberta 2020 s’atorguen d’acord amb uns indi-
cadors objectius, l’anàlisi dels webs dels ens i l’ús de determinats serveis 
de l’AOC. El seu objectiu és valorar i reconèixer la implantació i l’ús dels 
serveis d’administració electrònica i la seva conseqüent transformació 
digital en la seva relació amb la ciutadania i en la seva gestió interna.
L’alcalde, Ramon Consola, s’ha mostrat molt satisfet de rebre per tercer 
any consecutiu aquest reconeixement i ha volgut destacar la predisposi-
ció i implicació de tot el personal de les oficines en l’ús de les noves eines 
tecnològiques i el foment dels nous serveis a ciutadans i empreses. També 
ha assenyalat que tot i haver assolit un grau de digitalització que situa 
Bell-lloc entre els més destacats dels municipis catalans, cal seguir treba-
llant com els darrers anys sempre amb la voluntat de facilitar al màxim 
les relacions entre ciutadania i Ajuntament.
L’entrega de premis es va fer, en aquest cas de manera virtual, el passat 
dia 5 de maig.

del poble
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BELL-LLOC, CAPDAVANTER EN TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL

L’Ajuntament de Bell-lloc ha estat distingit un any més amb el Segell 
Infoparticipa a la Qualitat i la Transparència de la Comunicació Pública 
Local i amb el Reconeixement de l’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC) com a administració capdavantera a Catalunya en la transformació 
digital.
En el cas del primer, és el 6è any consecutiu que obté aquest reconeixe-
ment, amb pràcticament la mateixa valoració assolida l’any anterior 
(malgrat que enguany s’havia de complir amb nous indicadors) i que ens 
permet ser el més ben valorat de la província de Lleida pel que fa a mu-
nicipis de menys de 5000 habitants.
Pels membres de l’equip de govern aquest distintiu demostra que l’Ajun-
tament treballa per donar una informació transparent i transversal a la 
ciutadania i s’ha mostrat molt satisfet de donar continuïtat a aquesta 
línia de treball iniciada fa anys.
L’entrega de premis es va fer el dia 10 de maig de 2021 a l’Auditori de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.
Pel que fa al reconeixement del Consorci AOC, l’Ajuntament de Bell-lloc 
d’Urgell ha estat reconegut amb aquest guardó per 3r any consecutiu 
com a municipi Top 10 en la franja de 1001 a 5000 habitants, per la tasca 
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LA INCUBADORA, LÍDER A CATALUNYA

La Incubadora d’Empreses 
de Bell-lloc d’Urgell és líder 
a Catalunya i 4a de l’estat 
espanyol en el rànquing 
global de vivers i incuba-
dores.
Anualment els economistes 
de la Fundació Funcas ela-
boren un informe que esta-
bleix un rànquing de vivers, 
acceleradores i incubadores 
d’empresa de l’estat espan-

yol, atenent els serveis que presten d’atenció i assessorament, les activi-
tats que es desenvolupen, les empreses allotjades,  el grau de supervivèn-
cia de les empreses, etc.
En l’últim estudi de FUNCAS 2021/2022, situen la Incubadora d’Empreses 
líder al rànquing global de Catalunya pujant una posició del rànquing 
anterior estudi 2020/2021 i la 4a posició del rànquing global d’Espanya 
de vivers avançats pujant cinc posicions del 2020/2021 (vivers amb la 
major qualitat en els seus serveis).
A la resta de l’estudi, la incubadora d’empreses es situa en 3a posició 
de l’estat espanyol en pre-incubació (assessorament, acompanyament i 
formació prèvia a la posada en marxa de la nova empresa), la 2a al ràn-
quing d’incubació (allotjament dels emprenedors i les empreses creades 
dins l’edifici de la Incubadora d’Empreses, dotant-los de recursos i serveis 
específics, que els permeti assolir la maduresa del projecte, amb èxit i 
d’aquesta manera aportar valor i ocupació a la societat).
La Incubadora d’Empreses facilita l’inici o la millora de l’activitat empre-
sarial a través d’una sèrie de serveis complementaris, a preus més reduïts 
que els que ofereix el mercat, i totalment adaptats a les seves necessitats.
La Incubadora d’Empreses ofereix  serveis de  formació i assessorament, 
i  posa a l’abast de totes aquelles persones que  volen crear, consolidar o 
fer créixer el seu negoci a les instal·lacions del centre empresarial a uns 
preus molt  competitius, reduint la inversió inicial i les despeses de fun-
cionament durant un període determinat de temps amb preus a partir de 

102 € al mes amb tots els 
serveis inclosos (fibra òp-
tica, llum, aigua, calefac-
ció, videovigilància, etc).
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FOMENTAR LA RECOLLIDA DE L’ORGÀNICA

A mitjans de juliol i amb la intenció de fomentar la recollida selectiva 
de la fracció orgànica, l’Ajuntament de Bell-lloc va posar a disposició del 
veïnat, i de forma gratuïta, cubells i bosses compostables.
Al Pla d’Urgell fa 10 anys que es va iniciar la recollida selectiva de l‘or-
gànica i amb aquesta acció es vol aconseguir una millora en la quali-
tat i quantitat d’aquesta fracció. Actualment, el 15% dels residus que es 
llencen a l’orgànica no hi han d’anar, com són les càpsules de cafè o els 

bolquers i compreses.

Aquest és un servei del departament 
de Medi Ambient del Consell Comarcal 
del Pla d’Urgell, que s’encarrega dels 
aspectes ambientals de la comarca i, 
especialment, de la gestió mancomu-
nada dels residus municipals proce-
dents dels 16 municipis del Pla d’Ur-
gell.

DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT

El 5 de juny és el Dia Mundial del Medi 
Ambient i per commemorar-lo, l’Ajun-
tament en col·laboració amb l’escola 
Ramon Farrerons, van dur a terme una 
plantada d’arbres al costat del pont de 
la carretera de Bellvís.
Els alumnes participants van ser els de 
4t, 5è i 6è, i amb la seva aportació van 
representar a la resta de companys de 
l’escola, van contribuir a la millora 
d’aquest espai i van reflexionar sobre 
la importància de tenir respecte per la 
natura i el medi ambient.

ELS ALUMNES DE TERCER VISITEN L’AJUNTAMENT

Una dotzena de nenes i nens de 3r curs de cicle mitjà de l’Escola Ra-
mon Farerrons va visitar, al mes de maig passat, l’Ajuntament de Bell-lloc 
d’Urgell on van ser rebuts per l’alcalde del municipi, Ramon Consola i la 
regidora d’ensenyament, Rosa Buira.
En aquesta visita, els infants van conèixer la Casa Consistorial i van rebre 
les explicacions de l’alcalde sobre les tasques que porta a terme l’ajun-
tament.
En el marc d’aquesta trobada, els nens i nenes juntament amb les seves 
professores van poder veure en directe com es fa el pregó per la veu 
pública i van poder fer preguntes, d’allò més inversemblants, als repre-
sentants polítics. La jornada va finalitzar amb un esmorzar amb coca i 
xocolata.
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JORNADES D’EMPODERAMENT FEMENÍ

Sota els títols “Dona’t el po-
der” i “Empodera’t envers les 
violències masclistes”, es van 
dur a terme, durant el passat 
2021, dues jornades on-line 
d’empoderament femení.

Les jornades, obertes a qual-
sevol persona interessada en 
el tema, es van desenvolupar 
amb una metodologia activa-participativa de coaching de gènere, amb 
l’objectiu de descobrir el potencial que cada dona porta dins, posant de 
manifests que és possible, que hi ha la capacitat d’expressar, de decidir, de 
canviar, de transformar i de triar com veure i presentar-te davant la vida. 
Posant en valor que cadascú és o pot començar a ser una dona: completa, 
forta, poderosa, amorosa, harmoniosa i feliç en tots els àmbits de la vida.
Unes jornades de conscienciació dels recursos interns per caminar cap a 
l’empoderament femení i l’assoliment d’objectius i projectes personals i 
professionals.

TALLER DE RECICLATGE A LES PISCINES

Al mes de juliol les pis-
cines municipals van 
acollir un taller de re-
ciclatge amb activitats 
aquàtiques per ensen-
yar als infants a reciclar 
i a reduir els residus. 
La iniciativa, impulsada 
pel Consell Comarcal 
del Pla d’Urgell, s’ha 
desenvolupat a les di-
ferents piscines de la 
comarca, i forma part 
de la tasca d’educació ambiental que es fa a les escoles durant l’any.

ELS INFANTS DEL CASAL VISITEN L’AJUNTAMENT

Els nens i nenes del Casal d’Estiu van 
visitar l’Ajuntament, el passat mes de
juliol. Al consistori van ser rebuts per 
l’alcalde que els va explicar el
funcionament de l’ens local i van realit-
zar un recorregut per les instal·lacions,
podent viure en primera persona com 
és el dia a dia de l’Ajuntament.

TALLER DE COSTURA

Impulsat pel Consell Comarcal i amb la col·laboració de l’Ajuntament, 
el passat 23 d’octubre va tenir lloc un taller de costura a la Sala de la 
Cultural.
La proposta, dirigida per l’Atelier Creatiu, va permetre que els assistents 

confeccionessin 
la seva pròpia 
bossa, reutilit-
zant dos pe-
ces de roba de 
38x45cm.
La trobada va 
tenir una bona 
acollida i molt 
bons resultats.
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Finalment, i no només per als joves esmentats, l’Espai Jove és un recurs 
per associacions juvenils i entitats de caràcter jove per tal d’augmentar 
l’associacionisme popular i crear un potent sentiment de pertinença i 
orgull, a tots els bell-lloquins i bell-lloquines.
La primera trobada-reunió d’aquest nou Espai Jove va tenir lloc el dia 5 
de novembre i des de llavors fins ara ja s’han dut a terme interessants 
iniciatives com per exemple la recollida de joguines i posterior mercat 
solidari en benefici de la Marató de TV3, les sessions de cinema, xerrades 
informatives per als pares, mares i familiars, la participació a l’Escape 
Room del Pla d’Urgell (classificant-se en primer lloc)...; i sense deixar de 
banda i recordar que les tardes del cap de setmana és un espai lliure de 
trobada, un lloc on participar, crear créixer divertint-se.

del poble
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CREACIÓ DE L’ESPAI JOVE

L’Espai Jove és un projecte juvenil, creat per l’Ajuntament de Bell-lloc 
d’Urgell, que realitza una intervenció socioeducativa en els joves. L’ob-
jectiu principal és augmentar el nombre d’activitats i serveis a partir de la 
participació juvenil activa dels nois i noies de 12 a 18 anys.
L’Espai Jove és un punt de trobada, d’inclusió, de cohesió i d’atenció a 
la diversitat del jovent, és l’eina per fer d’altaveu de les inquietuds dels 
adolescents, l’espai per dur a terme les seves iniciatives, que aporten i 
aportaran accions concretes i col·lectives al municipi en benefici d’aquest 
i dels seus veïns i veïnes. Al mateix temps, el projecte facilita contingut 
didàctic, educatiu, lúdic i d’oci sa per als joves, partint sempre de les 

necessitats que els interessen 
i afecten, en forma de tallers, 
xerrades i dinàmiques que 
els apoderen, permetent-los 
esdevenir agents transfor-
madors de la societat, ínte-
grament desenvolupats com 
a persones, exercint la ple-
nitud dels seus drets com a 
ciutadans.

JORNADA AGROBIOFOOD

El passat divendres dia 3 de desembre es va celebrar la Jornada de “Noves 
Tendències Alimentàries: Afectació al Sistema Agroalimentari Lleidatà”.
El viver d’empreses va acollir un gran nombre d’agents del sector agroali-
mentari que comparteixen l’interès en el treball col·laboratiu i innovador 
per assegurar resiliència d’aquest sector, estratègic en el nostre territori.
Es va comptar amb la intervenció de grans especialistes, no només vin-
culats al sector agrari, sinó també al sector de la restauració, bàsic per 
valoritzar els productes que es produeixen en la nostra terra.
Una jornada molt prolifera en que es va fomentar la presa de consciència 
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en relació  al repte de  millorar la capacitat de resiliència del sector agro-
alimentari de Lleida, per tal que pugui adaptar-se a les noves tendències 
alimentàries i als impactes del canvi climàtic en els models productius 
actuals, esdevenint, alhora, un sector contribuïdor a la descarbonització i 
a la recuperació i preservació de la  biodiversitat.
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FOMENTAR L’ECONOMIA VERDA

El Projecte d’Especialització i 
Competitivitat Territorial Agro-
BioFood  Ponent és un projecte 
destinat a consolidar i reforçar 
una estructura territorial d’inno-
vació oberta, col·laborativa i al-
tament especialitzada a les terres 
de Ponent.
L’estructura es construeix sobre 
una sòlida i contrastada base me-
todològica, desenvolupada i va-
lidada a escala local a través de 
la iniciativa Biolab.Ponent, que 
implica un especial protagonis-
me de les administracions locals, 
i està orientada a impulsar i ges-
tionar la transformació del model 
econòmic actual de la demarcació 
de Lleida cap un model d’econo-
mia verda, en concret afavorint el 
desenvolupament dels dos àmbits 

d’especialització sectorial amb més potencial transformador amb relació 
als actius del territori: la producció de bio-materials, bio-carburants i 
bio-energia; i l’impuls d’energies renovables i la millora de l’eficiència 
energètica.
Ambdós àmbits d’especialització estan vinculats directament, al sector de 
l’energia, la química i els recursos, i indirectament, al sector de les indús-
tries alimentàries, en els dos casos, àmbits sectorials líders de l’Estratègia 
de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya 
(RIS3CAT).
El projecte, amb les seves operacions i actuacions, és determinant per 
a l’assoliment dels objectius de l’estratègia territorial de creixement. 
Aquesta estratègia, impulsada per la Diputació de Lleida, ha estat ela-
borada a partir de la identificació d’un repte prioritari per al territori: la 
necessitat de transformar el model econòmic actual de la demarcació de 
Lleida cap a l’economia verda.
L’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell hi participa amb l’Operació ECO-
Food-HubLab
Espai per a la innovació oberta i col·laborativa orientada a desenvolu-

RENOVACIÓ ENLLUMENAT GENERAL

Durant els darrers mesos s’ha 
dut a terme la renovació de 
l’enllumenat general del poble 
gràcies a una subvenció del 
Fons Europeu de Desenvolupa-
ment Regional.
La mesura de millora de la il·lu-
minació local ha consistit en el 
canvi de les lluminàries de tot 
el poble, passant-les a leds, el 
que suposa un important es-
talvi econòmic en benefici del 
poble; i a més, s’ha pogut dur a 
terme un augment en els punts 
de llum en espais o zones on no 
n’hi havia, com els passos per a 
vianants, o el carrer del Cubs, 
entre d’altres.

par la resiliència del sector agroalimentari i la funcionalitat dels serveis 
ecosistèmics i mediambientals com a vector d’especialització competitiva 
territorial.
S’han marcat com a objectius específics: l’habilitació de l’espai físic i vir-
tual ECOFood-HubLab per a la innovació oberta en el sector agroalimen-
tari, i els serveis ecosistèmics i mediambientals; i el disseny i posada en 
funcionament dels programes de descoberta emprenedora, co-generació 
d’idees i solucions innovadores i acceleració de la innovació en el sector 
agroalimentari i els serveis ecosistèmics i mediambientals.
A partir de diverses actuacions: l’Espai ECOFood-Hublab; el Programa 
ECOFood-Hublab per la Descoberta emprenedora; el Programa ECO-
Food-Hublab per a la Co-generació d’idees i solucions innovadores; i el 
Programa ECOFood-Hublab d’acceleració d’startups d’impacte
Aquest projecte es troba cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupa-
ment Regional (FEDER) de la Unió Europea i per la Generalitat de Cata-
lunya, dins el marc del Programa FEDER de Catalunya 2014-2020. Infor-
mació extreta d’Apro BioFood Ponent.
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NOVA UBICACIÓ DE LES FIRETES

Durant la Festa Major de Setembre es va estrenar la nova ubicació de les 
firetes, concentrant-les totes en un espai habilitat per a l’ocasió, i situat 
entre els carrers Joan Maragall i Rafael Casanovas.
Aquesta nova ubicació ha permès gaudir d’una zona més àmplia d’es-
barjo infantil, en línia amb el que es demanava per normativa Covid, 
evitant així una alta concentració de persones en un lloc reduït. A més, 
s’ha donat resposta a la petició de moure les firetes del mig del poble per 
descongestionar l’espai i evitar una gran confluència de públic assistent 
a diferents activitats.
Per potenciar la iniciativa i incentivar a les famílies a conèixer la nova 
ubicació, l’ajuntament va obsequiar a tots els infants de fins a 16 anys, 
amb cinc tiquets gratuïts.

PROGRAMA DUS 5000

Una de les prioritats dels responsables polítics de l’Ajuntament, sempre 
ha estat i és, aconseguir el màxim de subvencions i ajudes en benefici 
del poble. Davant la recent convocatòria del programa DUS 5000, una 
línia d’ajuts destinada específicament a fomentar inversions públiques 
que afavoreixin la transició energètica dels municipis de menys de 5.000 
habitants amb recursos europeus provinents dels NGEU, l’Ajuntament ha 
contractat a la consultoria DS Consultores per donar suport real en la 
gestió dels projectes que sol·licitarà.
El passat dilluns 18 d’octubre, polítics, tècnics i representants de la con-
sultoria contractada van visitar les diferents edificacions sobre les quals 
es pretén desenvolupar els projectes, que són els següents:

- Rehabilitació de l’edifici 
de la Costereta com a nou 
Ajuntament i altres espais de 
serveis.
- Rehabilitació energètica 
de l’edifici de la Cultural i 
instal·lació de plaques foto-
voltaiques per generar l’au-
toconsum elèctric del propi 
edifici, del centre de serveis i 
de la Incubadora d’empreses.

- Desenvolupar un aparcament per vehicles mitjançant la reordenació 
i la regulació del trànsit, un aparcament segur per a bicicletes i una in-
fraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics. Adquisició d’un vehicle 
elèctric per la brigada municipal. Instal·lació de generació elèctrica reno-
vable per l’autoconsum al pavelló municipal pel mateix edifici, escoles, 
llar d’infants, pista de frontó i magatzem municipal.   
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ESPAI JOVE

Joves, participació, autonomia, apre-
nentatge, diversió, oci, activitats, pro-
jectes, torneigs, nous actes populars i 
molt més són els elements que formen 
L’Espai Jove de Bell-lloc d’Urgell.
Aquest punt de trobada dels i les joves 
entre 12 i 16 anys del municipi és un 
espai que els permet reunir-se, jugar, 
aprendre i fer activitats d’allò més di-
verses.
L’espai compta amb la presència del 
dinamitzador juvenil, la figura que 
canalitza totes les idees, propostes, 
neguits i inquietuds d’aquests nois i 
noies. Aquesta figura proposa tallers i 

xerrades per donar-los-hi una resposta de qualitat i adient a la seva edat, 
dinamitza activitats amb rerefons educatiu i pedagògic, i a la vegada les i 
els joves s’expressen, treballen en equip i fan realitat les motivacions que 
els inquieten tot cooperant amb altres associacions municipals i aprenent 
i gaudint al llarg de tot el procés.
Des de mitjans de novembre l’Espai Jove, que són els i les més joves del 
poble, han dut a terme un seguit d’activitats. A més tenim programats un 
grapat d’esdeveniments per a tot el poble i la comarca, ben aviat sortiran 
a la llum.
Fem un repàs dels primers mesos d’activitat de l’Espai Jove. Vam donar 
el tret de sortida a les nostres iniciatives amb la projecció de la pel·lícula 
“El Chico que salvo la Navidad” donant el tret de sortida a les “Tardes de 

Cine”.
Paral·lelament vam estar recollint jo-
guines de segona mà dels veïns i les 
veïnes del poble i la comarca per fer el 
Primer Mercat Solidari de Joguines per 
La Marató de TV3. Aquest any, La Mara-
tó destina els recursos a la investigació 
i sensibilització sobre la Salut Mental, 
una causa que afecta infants, joves i 
adults per igual.
Així doncs, la meitat dels diners que 
vam recollir durant el Primer Mercat 
Solidari de Joguines  els vam donar 
per col·laborar amb La Marató de TV3. 

PRESENTACIÓ PISCINES MUNICIPALS

El dijous dia 2 de desembre va tenir lloc la presentació del projecte de 
construcció de les noves piscines municipals a la Sala d’Actes de la Incu-
badora d’Empreses.
Aquest projecte consisteix en la implantació del recinte de les noves pis-
cines que s’ubicaran al fons de llacuna (el fondo del Prades) i estaran 
formades per dos vasos 
de piscina de diferents di-
mensions (adults i infantil)  
i formes orgàniques, que 
provenen de corbes lliures, 
suggerint fluïdesa, inspira-
des en la natura (la piscina 
d’adults també comptarà 
amb una part recta per 
poder nedar), ambdues 

Aquest va ser un acte molt important per totes nosaltres, ja que a part 
de coordinar-nos entre nosaltres també ho vam fer amb les associacions 
juvenils municipals, compartint espais i objectius. Abans de tornar a les 
classes, alguns joves van participar a l’Escape Room del Pla d’Urgell, que-
dant primers i gaudint d’un lot de productes de proximitat.
Amb la Grada d’Animació donem suport i ànims amb el tambor i els nos-
tres càntics als equips esportius quan juguen al poble.
Aquest any 2022 hem muntat dos carros per la cursa de llits del carnes-
toltes. Ha estat un procés en el qual els i les joves han pogut treballar 
amb supervisió i autonomia per fer el disseny del seu llit i viure inten-
sament el carnestoltes. Encara ens esperen nous reptes, nous esdeveni-
ments, més Tardes de Cine i torneigs de moltes modalitats. Estigueu tots 
i totes atentes a les xarxes.
Els joves són el motor de totes aquestes propostes. Els joves són qui diuen 
com, on quan i amb qui. El dinamitzador acompanya aquesta visió i lluita 
per trencar les barreres que tenen els joves per aconseguir la seva meta.
Ets un jove de Bell-lloc i tens entre 12 i 18 anys?
Vols assabentar-te de què fa el jovent d’aquest poble?
O millor encara, vols formar-ne part i ser el canvi que vols veure?
T’esperem a l’Espai Jove per sumar la teva energia amb la dels ja presents 
i continuar fomentant el dinamisme, la imaginació i la capacitat de crea-
ció que teniu tots i totes vosaltres.
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ENDERROC CASETES FUTBOL

Aquest passat 2021 va tenir lloc l’enderroc de les casetes del Camp de 
Futbol Municipal, que comptàvem amb més de cinquanta anys d’antigui-
tat i que havien quedat obsoletes i malmeses per filtracions.

CONSTRUCCIÓ CASETES CAMP DE FUTBOL

Gràcies a una subvenció de la 
Diputació, s’ha dut a terme la 
construcció de les noves casetes 
del Camp de Futbol Municipal.
La nova edificació ha dotat 
aquest espai d’una infraestruc-
tura molt necessària; equipada 
amb plaques solars per a l’aigua 
sanitària.  A més s’ha reformat 
la comesa de llum, adequant-la 
a l’actualitat; s’ha fet el bar nou; 
s’ha dotat de megafonia tot el camp i s’han instal·lat alarmes i càmeres 
de vigilància.

amb pavimentació perimetral 
(antilliscant, antiescalfament i 
no abrasiva) on s’ubicaran les du-
txes. La piscina gran tindrà una 
part de “platja” de forma semi-
circular per poder entrar de ma-
nera progressiva a l’aigua, al llarg 
d’aquest suau pendent. L’acabat 
de cada vas estarà enrajolat a 
nivell amb gres porcellànic pre-
msat, esmaltat antilliscant i amb 
canal oculta.
A més, es durà a terme la cons-
trucció de l’edificació per a ús de 
bar i vestidors. L’edifici serà de 
tipologia aïllada i tindrà la seva 
façana principal paral·lela a un 

futur carrer que unirà el Sant Jordi i el carrer Vell de Bellvís, tot i que la 
construcció està endinsada en la finca on s’ubica. 
L’acte de presentació pública va anar a càrrec de Noemí Bañeres, que és 
l’arquitecta encarregada de dissenyar aquest projecte.

Tel. 973 71 72 40 - Estació 1, 25220 Bell-lloc

Tel. 973 56 01 21 - Miquel Parcerisa 24, 25220 Bell-lloc
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ESCRIT REVISTA DEL POBLE – BELL-LLOC ES MOU

Aviat portarem 3 anys de legislatura i podem 
afirmar que a Bell-lloc d’Urgell la cultura està 
vivint els seus pitjors anys.
Les activitats culturals organitzades des de 
l’Ajuntament han patit un retrocés espectacu-
lar fins al punt de poder dir que són gairebé 
residuals. La pandèmia no és excusa, només ens 

cal observar els pobles propers similars al nostre i comparar-ne l’oferta 
cultural.
Una mostra ben clara la trobem en la revista DEL POBLE la 2a que s’ha 
editat sota la coordinació del nou equip de govern quan hauria de ser la 
6a.
Entre les nostres mans tenim una revista que ha fet un gran retrocés 
respecte a les edicions anteriors. Especialment pel que fa a la participació 
d’entitats i de veïnes i veïns del nostre poble.
L’equip de govern està retornant a un format que és més exclusiu que 
inclusiu, menys participat, menys DEL POBLE que mai. Torna a ser un but-
lletí que perd l’essència del que hauria de ser: un espai obert a tothom, 
participatiu i col·laboratiu. Ha perdut les seccions diverses que apostaven 
per la cultura, les tradicions, l’educació dels infants, la salut, la higiene, 
la gastronomia, etc.
Un exemple més de com funciona aquest govern que s’implica molt poc 
en el dia a dia del nostre municipi i que porta dos anys excusant-se en la 
pandèmia per evitar organitzar actes culturals, netejar i cuidar els carrers 
i places o bé editar la revista municipal.
El grup municipal de Bell-lloc es Mou sempre hem entès la tasca de re-
gidor/a com la d’una persona dedicada al poble independentment de si 
tens responsabilitats de govern o no. Per això durant aquest temps hem 
fet propostes a l’equip de govern per tal de treballar conjuntament en el 
futur del nostre poble.
A través dels representants d’ERC al Congrés i Senat hem aconseguit que 
a l’octubre arreglessin els passos a nivell i que s’inclogui una partida als
pressupostos de l’estat del 2022 per fer un pas soterrat a la línia de tren 
que comuniqui la cooperativa amb la N-II.
Hem presentat propostes a l’equip de govern per demanar ajudes als Fons
Next Generation; hem demanat que s’aprovi l’ordenança de participació
ciutadana elaborada al 2016 i que PP i CiU van tombar amb l’argument 

que “escoltar la veu del poble és perillós”; hem demanat que es tiri enda-
vant d’una vegada per totes el Pla Local de Seguretat Viària, tancat en un 
calaix aviat farà 3 anys; hem demanat que els processos de contractació 
de personal siguin transparents i públics i que tothom hi pugui participar 
en igualtat de condicions; etc, etc.
No podem acomiadar-nos sense agrair-vos a tots i totes l’esforç que en 
tot aquest temps heu fet per lluitar contra la pandèmia, a totes aquelles 
persones que vetlleu per nosaltres i a aquelles que amb la vostra feina ens 
feu el dia a dia més fàcil.
I recordeu que podeu contactar amb nosaltres a través de les xarxes so-
cials o en persona i estarem encantats de poder escoltar les vostres opi-
nions o resoldre els dubtes que us surgeixin sobre la vida social i política 
del nostre poble.

Regidors i regidores de Bell-lloc es Mou.

MASCARETA   MANS   DISTÀNCIA.
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JUNTS PER BELL-LLOC D’URGELL

La revista “del Poble “ editada per l’Ajuntament de 
Bell-lloc d’Urgell, és una revista d’informació mu-
nicipal que vol ser un lligam i un reflex de la vida en 
comú de tots i totes els que d’una manera o altra 
ens sentim vinculats al poble. Un testimoni escrit 
dels nostres temps i de les vivències més properes 
de la nostra gent. 
El criteri de l’equip de govern del grup “Junts per 
Bell-lloc” és que la publicació està oberta a l’apor-
tació i la participació, totalment lliure i voluntària no pas dirigida, dels lec-
tors que ho considerin. Destacant la secció d’entitats i l’agenda d’activitats 
organitzades per l’Ajuntament en col·laboració de diferents agents socials, 
culturals i esportius.
Des de fa dos anys, la pandèmia ha estat una dura realitat que ha capgirat les 
nostres vides i ha provocat una greu crisi sanitària, econòmica i social. Però 
la pandèmia també ha suposat una oportunitat de millora per a la societat, 
posant en valor les persones. 
L’equip de govern de Junts per Bell-lloc a més de donar resposta a les moltes 
necessitats que ha plantejat  la pandèmia i la gestió del dia a dia de l’Ajunta-
ment. Hem continuat avançant en el nostre compromís de donar un nou 
impúls a la gestió municipal. 
Les diferències d’opinió, de criteris i fins i tot d’actuacions són enriquidores 
i sovint necessàries. Però sempre han de ser rigorós reflex de la realitat. La 
realitat de l’actuació política de l’equip de govern de Junts per Bell-lloc, està 
avalada per les següents  evidències:

• S’ha apostat per la millora de l’eficiència energètica i per l’estalvi energètic 
i econòmic en la xarxa de l’enllumenat públic. Amb la reforma i ampliació 
de la 4a fase de l’enllumenat i amb el canvi a llums LED de l’enllumenat 
general de tot el poble. (projecte que s’està acabant de realitzar)
• Renovació de la vorera del Carrer Via Férrea per tal de convertir-la en un 
CAMÍ ESCOLAR. (Projecte en realització)
• CONSTRUCCIÓ dels NOUS VESTIDORS al camp de futbol. (Recentment 
inaugurats)
• ENDERROC dels VESTIDORS vells al camp de futbol. 
• CONSTRUCCIÓ d’un BAR i LAVABO PÚBLIC al camp de futbol.
• PROJECTE PISCINES NOVES al Fondo del Prades. (Obra licitada a l’espera 
de l’inici de la construcció)
• ARRANJAMENT DE 4 CAMINS. Camí d’Alcoletge, Camí de Puigvert, 
Camí del Riu, Camí la Plana. (En fase de licitació)

• Laboratori ECOFOOD-HUBLAB Construcció d’un nou edifici que com-
plementarà les instal.lacions de la Incubadora d’Empreses. On s’instal.laran 
laboratoris d’investigació oberta en el sector agroalimentari i els serveis 
ecosistèrmics i mediambientals que  impulsaran i contribuiran a la transfor-
mació econòmica del territori. (Projecte properament en fase d’aprovació i 
licitació).
• AJUNTAMENT NOU a l’edifici de LA COSTERETA (Properament es treurà a 
licitació l’adjudicació del projecte interior de l’Ajuntament nou). 
• Sol·licitud Programa DUS 5000 (Fons Next Generation). On des de 
l’equip de govern s’ha demanant per al nostre poble Projectes per valor 
d’uns  4.387.000 €. Inclou els 5 Projectes següents: 
1. EDIFICI DE LA COSTERETA (Ajuntament Nou). TOT L’EMBOLCALL DE 
L’EDIFICI: aïllament tèrmic de parets exteriors, i teulada, substitució de tots 
els tancaments, subtitució de tot l’enllumenat de l’edifici per tecnologia 
LED,...
2.  EDIFICI DE LA CULTURAL: Aïllament tèrmic de les parets exteriors, canvi 
de tancaments, substitució coberta, substitució sistema de calefacció...
3. INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES d’autoconsum i de ba-
teries a la cultural, el pavelló i l’Ajuntament. (Ajuntament autosuficient 
energèticament)
4. SMART RURAL. Xarxa lorawan que connectaria tots els edificis. Punt 
d’accés wifi-públic.
5. CONTRUCCIÓ D’UN PÀRQUING a la zona de les actuals piscines. PUNT 
DE RECÀRREGA DE VEHICLES d’ús municipal. COMPRA D’UNA FURGONE-
TA ELÈCTRICA, com a vehicle munipal.                    

Altres actuacions que haureu pogut recordar fullejant les pàgines de la revista.
Som conscients que totes aquestes evidències requereixen d’un elevat grau 
d’esforç, treball , compromís i il.lusió per part de moltes persones. A les que 
agraïm l’esforç personal realitzat. Aquesta tasca conjunta ens ha de portar a 
recuperar el tarannà de poble: actiu, emprenedor, capdavanter i referent, que 
a Bell-lloc d’Urgell li pertoca. 
S’entén per progrés “l’avanç pel qual s’aconsegueix arribar a un estat mi-
llor, més desenvolupat i avançat”. L’equip de Junts per Bell-lloc a l’Ajunta-
ment caminem amb pas ferm i decidit cap al progrés del nostre poble, que 
implicarà la millora de la qualitat de vida de tota la nostra gent.
Bell-lloquines i bell-lloquins la pandèmia no ha acabat, per aquest motiu va-
lorem  la vostra actitud, durant aquest llarg temps, i us en donem les gràcies. 
A la vegada que us animem a  continuar sent curosos  i  respectuosos amb 
les mesures sanitàries establertes. Cuidant la nostra salut, cuidem la salut de 
tots i totes. Gràcies  

Grup municipal Junts per Bell-lloc d’Urgell
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JAUME BELLET FELIP

El Jaume ha treballat com a 
agutzil durant 22 anys, es va in-
corporar a la brigada municipal 
l’any 1999 i n’ha format part 
fins a jubilar-se aquest passat 
2021.
Al llarg de la seva trajectòria pro-
fessional ha realitzat les tasques 
característiques de l’ofici, rela-
cionades amb el manteniment 
dels diferents espais públics, 
l’enjardinament, poda d’arbres, 
arranjaments al cementiri, i  re-
partiment de notificacions; a 
més de feines puntuals durant 
els dies de Festa Major, entre 
d’altres; i amb l’arribada de la 
Covid es van fer càrrec també 
de la desinfecció de places, ca-
rrers, contenidors i espais locals 
diversos. 
Fa una valoració molt positiva de les vivències relacionades amb la seva 
feina d’agutzil i comenta que sempre ha estat “a gust i bé”.

MONTSE TORRELLES VILALTA 

La Montse ha treballat al Pavelló Esportiu 
Municipal durant 16 anys. Va començar 
al mes de febrer de 2005 i fins a jubi-
lar-se, el passat 2021.
Al llarg de la seva trajectòria s’ha en-
carregat del manteniment d’aquest espai 
esportiu, tenint cura de totes les zones, la 
pista, la graderia, els vestidors, i durant 
uns anys també portava el bar que hi ha 
al recinte. 
A més, per la seva feina, ha tingut 
relació directa amb moltes generacions 
d’esportistes, que ha vist néixer i créixer, 
i als que “si s’ha pogut ajudar, així ho ha 
fet”. I n’ha gaudit d’aquesta oportunitat 
de relacionar-se amb joves i petits, doncs és molt canallera.
Fent una valoració d’aquests anys, ens comenta que “sempre ha estat bé 
al pavelló” i que “els records bons són més grans i superen a tots els petits 
i dolents”.

Moltes gràcies per la teva feina, Montse, i que gaudeixis d’aquesta nova 
etapa.
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CAL RAMIRO

El passat mes de novembre tan-
cava l’últim forn de Bell-lloc, Cal 
Ramiro.
Durant més de 75 anys, un 
trosset de la seva feina diària 
ha format part de la vida quo-
tidiana dels bell-lloquins; i les 
seves coques, pastissos, mones 
i tortells, han endolcit festes i 
celebracions locals.
El Ramiro és forner de tota la 
vida, fill i nét de família de for-
ners. I tot i que sempre havia es-
tat relacionat amb aquesta fei-
na, va començar a dedicar-s’hi 
professionalment cap als 16 anys, edat en la que també va anar a fer uns 
cursos a Barcelona per aprendre rebosteria; cursos als que es van sumar 
després tants altres, com monogràfics de pans especials i de pastisseria.
Ens explica que va obrir el forn el seu padrí, i per circumstàncies tràgi-
ques de la vida, va acabar agafant el relleu el seu pare, el Josep Maria, que 
ha estat vinculat a l’ofici fins al moment de tancar.
Al llarg de la història del seu forn, aquest ha anat evolucionant de mane-
ra natural, com evoluciona la vida, segons els hàbits i costums de la gent. 
I així es va anar passant de fer pans de quilo a fer-los més petits i després 
més variats i especials; poc a poc, d’elaborar els dolços bàsics, van anar 
sumant a la seva oferta les mones, les coques de Sant Joan, els troncs de 
Nadal, els tortells de Reis, i molts més.
Quan mira enrere, d’aquests gairebé quaranta anys com a forner i pastis-
ser, en fa una valoració molt positiva, i tant és així, que els últims dies de 
feina va compartir una carta per recordar i acomiadar-se de tothom que 
ha estat vinculat amb el forn de Cal Ramiro, agraint i tancant un cicle 
molt important en la seva vida.
Moltes felicitats per tots aquests anys i els millors desitjos per aquesta 
nova etapa.

El Ramiro ens ha permès compartir aquesta carta, que transcrivim a con-
tinuació.

CARTA DE COMIAT

Després de 75 anys Forn Ramiro tanca les seves portes. En aquest mo-
ment vull recordar els meus avis, Ramiro i Maria que, en temps de post-
guerra, van obrir un forn superant les adversitats pròpies de l’època. 
També vull mencionar al seu fill Jaume, mort prematurament, que havia 
de ser el forner.
Vull donar les gràcies al meu pare, Josep Maria, i a la meva mare, Jose-
fina, que es van fer càrrec del forn; són els veritables pals de paller en el 
qual m’he pogut recolzar una colla d’anys. També vull donar les gràcies 
a la meva dona, Eva, que ha hagut de suportar la duresa i exigència 
de l’ofici; als meus fills Laia i Oriol, que a part d’haver col·laborat els 
dies de feina forta, en van alegrar la vida de petits, quan la Laia jugava 
a l’obrador i acabava plena de farina o quan durant la nit l’Oriol ens 
visitava perquè no podia dormir. Vull mencionar també al meu germà 
Fernando que mentre no es va independitzar l’hi va tocar les seves hores 
d’obrador.
Gràcies també a totes les persones que durant aquests anys van ajudar, 
treballar i col·laborar des del primer dia fins a l’últim, en especial a la 
Merxe que s’ha quedat a un pas de la jubilació. 
Vull fer també menció a totes les entitats públiques, clubs i associacions 
que van comptar amb nosaltres; també als restaurants, bars i entitats 
privades alguns dels quals van venir a forn Ramiro durant dècades.
I per últim, donar les gràcies a la part que ens ha donat més satisfacció 
personal, el client individual (molts del poble, però també una colla de 
la comarca), el qual s’ha pres la molèstia de venir a buscar el pa ja sigui 
diàriament o setmanalment. Sense les vostres comandes de pa, pastes i 
pastissos el nostre recorregut no hauria estat tan llarg.

De tot cor, gràcies i fins sempre!
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del poble
XARXES SOCIALS

Facebook

Twitter

Instagram

Vimeo

AjuntamentBell.lloc25220

AjuntamentBLLC

aj_belllloc

ajbellllocdurgell

Hi han col·laborat:

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura Consell Comarcal del Pla d’Urgell

Llar de Jubilats

Agrupació Fructicultors el Sitjar
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del poble
INFORMACIÓ

AJUNTAMENT DE BELL-LLOC
 OFICINES  973 560 100
 FAX  973 560 562
 DISPENSARI  973 717 200
 VEU PÚBLICA  973 717 010
 ESCOLA RAMON FARRERONS  973 560 611
 PAVELLÓ  607 320 308
 JUTJAT DE PAU  973 560 480
 ALLOTJAMENT TEMPORERS  662 196 329
 ESCOLA BRESSOL “LOS VAILETS”  973 560 895
 BIBLIOTECA PÚBLICA  973 560 403
 CENTRE DE SERVEIS  973 111 250

CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
 MOLLERUSSA  973 711 313

CITA PRÈVIA ASSISTENTA SOCIAL  973 603 854

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN
 LLEIDA  973 241 500

TAXI
 BELL-LLOC D’URGELL  636 213 070

FUNERÀRIA
 MIQUEL BARGALLÓ  676 978 102

EMERGÈNCIES  112

ATENCIÓ CIUTADANA  012

MOSSOS D’ESQUADRA
 LLEIDA  973 225 067
 MOLLERUSSA  973 701 685

GUÀRDIA CIVIL
 BALAGUER  973 443 775

SEPRONA
 PONTS  973 460 028

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA PLA D’URGELL
 BELL-LLOC D’URGELL  973 717 244

HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA
 LLEIDA  973 248 100

HOSPITAL PROVINCIAL
 LLEIDA  973 727 222

CREU ROJA
 LLEIDA  973 279 900
 MOLLERUSSA  973 711 282

ICS (CAP)
 MOLLERUSSA  973 711 164

CENTRE MÈDIC PLA D’URGELL
 MOLLERUSSA  973 602 550

CLÍNICA DE PONENT (ALIANÇA)
 LLEIDA  973 232 943

HOSPITAL VITHAS LLEIDA (MONTSERRAT)
 LLEIDA  973 266 300

CLÍNICA PERPETUO SOCORRO
 LLEIDA  973 266 100

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
 LLEIDA  973 701 600

FECSA (AVARIES) 900 770 077

GAS NATURAL (AVARIES) 900 750 750

AQUALIA
 AVARIES  900 814 082
 ATENCIÓ AL CLIENT 900 814 081

CORREUS
 BELL-LLOC D’URGELL  973 560 706
 LLEIDA 973 248 720
 MOLLERUSSA 973 600 285

ORGANISME DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
 LLEIDA  973 230 401
 MOLLERUSSA 973 710 132
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• Manteniment industrial i residencial

• Obra pública i obra civil

• Edificació i Rehabilitació

• Moviment de terres

• Construccions metàl·liques

• Instal·lacions d’aigua, llum, i gas

sombargallo@sombargallo.com
Tel. 973 56 04 28 - Travessia del Passet 4  (Carretera N-II km. 477) 25220 Bell-lloc 




