
SEGLES XX I XXI

Exposició

Vilanova de bellpuig,  dies 12, 15 i 16 d’octubre de  2022

Història de l’espòrt a Vilanòva



Un arxiu històric obert i participatiu: projecte de recuperació de la 
memòria històrica amb perspectiva de gènere.

Des de la comissió de l’arxiu històric i amb l’objectiu de preservar la nostra 
memòria col·lectiva, hem apostat per continuar treballant fort tot implicant i 
tenint en compte la població i la importància que aquesta sigui coneixedora i 
partícip dels avenços realitzats. 

A través de diferents actes i formats, en els quals es promourà la participació ac-
tiva de la ciutadania de Vilanova, hem establert un projecte basat en vuit eixos 
d’estudi que creiem que conformen una part important en el patrimoni històric 
de la nostra vila: en primer lloc, i continuant la feina ja iniciada, es treballarà la 
història de l’esport i les associacions esportives a  Vilanova a través d’una ex-
posició guiada, seguint la història de diferents personatges i clubs del municipi; 
en segon lloc, un recull i homenatge a les persones que ens van deixar durant la 
Guerra Civil, a través d’una placa commemorativa que s’inaugurarà el proper 1 
de novembre; en tercer lloc i a finals de novembre de 2022, us farem coneixe-
dores de la història de la Biblioteca de Vilanova i homenatjarem la biografia de 
la Glòria Tudela, qui dona nom a la mateixa, a través de l’acte d’inauguració de la 
nova Biblioteca, servei que passa a formar part del sistema públic després d’un 
procés d’ampliació i reforma; en quart lloc, farem públic el recull de biografies 
de dones emblemàtiques i històriques de Vilanova de Bellpuig a través d’una 
exposició guiada al carrer; el cinquè eix, serà la continuació i publicació del re-
cull documental i audiovisual de les caramelles ballades, a l’abril del 2023; en 
sisè lloc, recull i gravació de les cançons de caramelles que ballem a Vilanova, 
que seran enregistrades amb professionals de proximitat i cantades en accent 
nord-occidental, en col·laboració amb l’agrupació sardanista  durant l’any 2023 
i 2024; en setè lloc, durant el segon trimestre del 2023,  inauguració dels ves-
tidors de la zona esportiva a partir d’un cicle de recull d’història i imatges de la 
importància de la tàpia a la nostra vila; en vuitè i últim lloc, recuperació de la 
memòria històrica a través de fotografies comentades per la gent de Vilanova, 
amb un cicle de trobades obertes on es parlarà, en base a fotografies històri-
ques, de diferents temàtiques i amb diferents col·lectius d’edat, tot aprofitant 
per fer un recull de diferents testimonis.
Hem volgut realitzar aquest projecte a partir d’una sèrie d’accions que interpe-
l·lin a totes les edats, col·lectius i entitats. Creiem que la vostra participació i im-
plicació és imprescindible per fer un arxiu històric ric, plural i amb perspectiva 
de gènere. Conèixer amb major profunditat la nostra història ens permetrà con-
tinuar donant impuls a un futur cada cop més implicat col.lectivament. Per això, 
les persones o entitats que ho desitgin podran continuar aportant fons històrics 
particulars que ens ajudaran a completar i enriquir aquest patrimoni comú. 

La història de l’esport a Vilanova

La història de l’esport a Vilanova existeix des de dates antigues, però la pràctica 
de l’esport federat té els seus inicis en el  segle XX, amb la creació del club local 
de futbol l’any 1915. Des de llavors hi ha registres de diferents esports al muni-
cipi o competidors vilanovins en altres indrets. El futbol, el tenis, tenis taula, els 
escacs, l’atletisme, el patinatge, la rítmica, el ciclisme, el bàsquet, les bitlles i la 
boxa son els esports amb que s’han fet competicions en algun moment al llarg 
de la història de Vilanova. Alguns esports han estat més presents que d’altres i 
amb una representació femenina diferent, però tots han estat possibles gràcies 
als esforços i l’energia dels vilanovins, lluitant per aconseguir-ho en un entorn 
rural apartat de la metròpoli. 

Entre els esdeveniments a destacar, podríem anomenar alguns com: el club de 
futbol,  el primer de la comarca en crear-se; de la boxa tenim dades d’un vilano-
ví que va anar a Mallorca als anys trenta a competir i d’un altre boxejador que 
a la Festa Major del 1943 va fer un torneig al poble. Vilanova ha sigut tres cops 
final d’etapa de la Volta Ciclista de Catalunya, l’any 1941, 1942 i 1959. El 1957 
es van inaugurar el camp de futbol i les piscines, que van ser de les primeres 
de la província, i el 1970 es va construir el pavelló municipal, que va impulsar 
la pràctica del tenis als anys setanta, el patinatge als anys vuitanta o el bàsquet 
als noranta, entre altres En més d’un esport s’ha portat a Vilanova en competi-
cions provincials, territorials i nacionals. 

L’objectiu de l’exposició és presentar l’extens reco-
rregut històric dels clubs al llarg del segle XX i XXI, 
destacant aquells personatges històrics emblemà-
tics que ja no són amb nosaltres.  La recerca s’ha fet 
des de l’antropologia històrica des de l’abril fins al 
setembre del 2022 per iniciativa de l’ajuntament. La 
investigació s’ha centrat en els segles XX i XXI per-
què és el període en el qual es tenen les tècniques 
per poder analitzar-ho. La recerca encara està en 
procés i està obert a noves aportacions, per fer el re-
gistre històric del municipi més exhaustiu. Aquesta 
exposició no seria possible si no fos per la col·labo-
ració de la ciutadania de Vilanova. En la presentació 
es mostra la història dels esports, clubs municipals 
i personatges difunts a través d’imatges i material 
físic. En la següent pàgina trobareu els horaris de 
visita que farà l’antropòloga que ha fet la recerca, i 
hi ha l’opció per a infants, on es farà en format conte 
i més didàctic.



AJUNTAMENT DE
VILANOVA DE BELLPUIG

Dies i horaris d’obertura de l’exposició:
Dies 12 i 15 d’octubre d’11:00 h a 13:30 h i de 17:00 h a 20:00 h 
i el dia 16 d’octubre d’11:00 h a 13:30 h i de 17:00 h a 19:00 h, 

al magatzem municipal de Cal Xai.

Dies i hores per les visites guiades:
Dies 12 i 15 d’octubre visites guiades a les 11:00 h - 12:30 h - 19:00 h per adults.

Dies 12 i 15 d’octubre visites guiades a les 17:30 per infants fins a dotze anys.
Dia 16 d’octubre visita guiada a les 18:00 h per adults.

Les visites guiades son per a un màxim de 15 persones i cal reservar plaça al se-
güent enllaç o accedint amb el codi QR

https://forms.gle/A3GvBNmdTTpuJF4YA

 

 

 

 

 

 

Diumenge 16 d’octubre de 2022 – 12h                                                                                           
Cal Xai. Vilanova de Bellpuig 

Tradició i cultura
dels cossos de la cordera:

l’atletisme en blanc i negre.

Conferència a càrrec de Jaume 
Suau, estudiós dels cossos i curses 

populars a les terres de Lleida

Diumenge 16 d’octubre de 2022 
12:00 h a Cal Xai.

Conferència

Organitza:
Comissió arxiu històric. Redacció del projecte i recerca antropològica: Marta Rallo. Disseny i edició 
fotogràfica i audiovisual: Albert Font fotografia. Finançament: Generalitat de Catalunya, Fons next 
Generation, Diputació de Lleida i Ajuntament de Vilanova

https://forms.gle/A3GvBNmdTTpuJF4YA

