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Un pas endavant per a 
preservar la nostra història
l El 50è aniversari de la construcció del poliesportiu ha servit 
per a començar a treballar en la creació d’un arxiu municipal
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Millores en el sistema 
de megafonia ubicat al 
campanar 
Aquest estiu s’han substituït tres altaveus i tres 
motors del sistema de megafonia, així com tam-
bé una part del cablejat que es trobava força 
malmesa a causa de les pluges i del fort vent. La 
incidència es va detectar durant el confinament, 
quan es va incrementar l’ús de la megafonia, tant 
per a informar la ciutadania de la situació sani-
tària com per a celebrar actes lúdics i festius de 
manera confinada. La reparació vol garantir-ne el 
bon funcionament en cas de necessitat. l

Garantint el benestar 
de la gent gran
L’Ajuntament ha adquirit 55 llits articu-
lats i nous matalassos per millorar la 
qualitat de les persones usuàries de la 
residència i centre de dia, així com del 
personal que hi treballa. L’actuació ha 
tingut un cost de 46.365 €, finançats en 
part amb una subvenció de 20.000 € de 
l’Obra Social La Caixa.

El consistori vol felicitar la Residència 
per la seva bona gestió davant la CO-
VID-19. Actualment, el centre fa ús de 
l’espai de la llar de jubilats, una mesu-
ra provisional després que el servei es 
tanqués per a evitar contagis. l

l Aprovació del Calendari de Festes Locals per al 2021
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació del Conveni amb el Consell Comarcal del Pla d’Urgell per a regular la 
delegació de competències municipals en matèria de sanejament als efectes de la 
constitució del Consell Comarcal en l’Entitat Local de l’Aigua (ELA)
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Pla d’Urgell per la 
compra i el finançament de bosses compostables
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 1/2020
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació de la Moció per clarificar les presumptes irregularitats comeses per la 
monarquia espanyola
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació de la Moció per la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat 
Sostenible i Segura 2020
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació de la Moció en defensa de l’espai públic
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA | 7 D’AGOST DEL 2020            
ORDRE DEL DIA

Vilanova es mulla per 
l’esclerosi múltiple
El passat 29 d’agost es va celebrar una nova 
edició del Mulla’t, una iniciativa que pretén re-
collir diners per a la investigació de l’esclerosi 
múltiple. Enguany es van recaptar 543,80 € a 
través de donatius i de la venda de productes. 
Des de l’Ajuntament es vol agrair la implicació 
de les persones voluntàries així com dels veïns i 
les veïnes que van col·laborar en la lluita contra 
aquesta malaltia. l

Benvinguda als 
nous vilanovencs i 
vilanovenques
Amb l’objectiu d’oferir una bona acollida 
als nounats i donar suport a les famílies, 
l’Ajuntament ha lliurat un lot de benvin-
guda als nadons nascuts a Vilanova du-
rant el primer semestre de l’any 2020. Els 
nous vilanovencs i vilanovenques són el 
Marc Berga, el Jan Arau, la Victoria Enachi, 
el Blau Giribet i la Clàudia Peruga. El con-
sistori vol felicitar-ne les mares i els pares 
per les noves incorporacions. l
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De la mateixa manera que mirar un àlbum 
de fotografies familiars ens fa sentir-nos 
arrelats i propers a qui som com a perso-
nes, fer un cop d’ull a la nostra història co-
muna ens apropa a qui som com a muni-
cipi. Així, la passada commemoració del 
50è aniversari del poliesportiu, amb 
l’exposició i l’audiovisual que la van 
acompanyar, ens ha ajudat a conèixer 
millor una part del camí que ens ha 
portat fins aquí: l’esforç de tot un poble 
per assolir un mateix objectiu, la implica-
ció individual de tants veïns i veïnes...

Com a alcaldessa, però principalment 
com a vilanovenca, ha estat profunda-

ment enriquidor escoltar els testimonis 
de la gent que va participar d’aquell mo-
ment i veure com va ser el desenvolupa-
ment d’aquest projecte. I com a part de 
l’actual consistori, em sento orgullosa 
d’haver contribuït a ampliar els usos 
d’un equipament tan important per al 
poble, cinc dècades després de la seva 
posada en marxa, amb la instal·lació 
d’una caixa escènica.

L’èxit de la proposta ens ha animat, a 
més, a desenvolupar un arxiu gràfic i his-
tòric del municipi en el qual ja treballem. 
Volem recuperar, amb la col·laboració 
ciutadana, la nostra història particular i 
preservar-la per a les futures generacions. 
No tinc cap dubte que saber millor d’on 
venim i qui hem estat ens ha d’ajudar a 
decidir qui volem ser en el futur imme-
diat i cap a on volem anar plegats. l

M. Dolors Pascual i Miquel
Alcaldessa de Vilanova de Bellpuig

          @dolopascui

Construint el futur 
sobre el nostre 
passat comú

Contacte amb l’alcaldessa
Si vols contactar amb l’alcaldessa 

cal demanar hora al telèfon de 
l’Ajuntament 973 324 000,

de 8 a 15 h o enviar un mail a 
alcaldia@vilanovadebellpuig.cat

Es commemora 
el 50è aniversari 
del pavelló 
poliesportiu 
l Una exposició audiovisual ha 
servit com a primer pas per a la 
creació d’un arxiu municipal que 
ajudi a preservar la nostra història 

V
ilanova ha celebrat el 50è 
aniversari de la inaugu-
ració del pavelló polies-
portiu, un equipament 

que durant aquests anys ha estat 
l’escenari de l’activitat cultural i festi-
va del municipi. Per a commemorar 
aquesta data es van elaborar una ex-
posició de fotografies i una mostra 
dels cartells de la Festa Major des 
de l’any 1941. També es va presentar 
un audiovisual amb entrevistes a 
veïns i veïnes sobre les seves anèc-
dotes relacionades amb el poliespor-
tiu. Des del consistori es vol donar les 
gràcies a Albert Font, Roser Miarnau 
i Àngels Carulla, que han fet possible 
aquesta exposició, així com a totes les 

persones que al llarg de mig segle han 
contribuït a la construcció de part de 
la nostra història.

Durant l’acte es va inaugurar la 
nova caixa escènica de l’escenari. La 
remodelació ha consistit a tapar les fi-
nestres de la paret, pintar-la de negre 
i instal·lar-hi cortines no-inflamables. 
L’objectiu és que continuï sent un es-

pai per a l’associacionisme i que pugui 
acollir festes i balls, competicions es-
portives i actes culturals. La celebra-
ció es va tancar amb l’espectacle Full 
House, de la companyia Eléctrico 28.

Preservant la nostra memòria

L’exposició ha servit a l’Ajuntament 
per a començar a treballar en la 
creació d’un arxiu històric munici-
pal que reculli fotografies, documents 
i testimonis que ajudin a preservar i 
conèixer el nostre passat com a poble. 
De moment s’ha fet alguna trobada 
amb representants de l’Arxiu Comar-
cal, i es fa una crida a la ciutadania 
perquè aporti tot el material que 
consideri d’interès. l

Es va inaugurar la 
nova caixa escènica 
de l’escenari, en 
la qual es podran 
realitzar activitats 
lúdiques i culturals 
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Garantint una 
campanya de la 
fruita segura i 
saludable

E ls propietaris d’explotacions 
agràries han rebut el suport 
de l’Ajuntament davant la CO-

VID-19. El consistori va organitzar-hi 
una reunió per informar-los sobre el 

l S’habilita un espai al 
magatzem municipal 
per a acollir els casos 
positius que no puguin 
confinar-se a casa

D esprés d’haver-se enllestit la 
primera fase del desplega-
ment de la fibra òptica a un 

90 % del municipi, la ciutadania ja pot 
disposar del servei. Aquest mes d’oc-
tubre se’n treballa en la instal·lació al 
barri de Fàtima i a l’illa compresa entre 
els carrers Urgell, Doctor Fleming i la 
Plana. La fibra òptica permet navegar 
per internet a una velocitat màxima 
de 1.000 Mb, millorant els 40 Mb que 
s’oferien fins ara. El nou servei es pot 
sol·licitar trucant al 628 939 711 (Car-
me Ariza), 650 522 571 (Jordi Luque) o 
al 900 838 770, o bé enviant un correu 
electrònic a carme.ariza.ext@ada-
mo.es. Se’n poden consultar les ofer-
tes al web www.adamo.es. l

La ciutadania ja 
gaudeix del servei 
de fibra òptica

E l consistori vol atendre les 
demandes del jovent i incor-
porar-ne les opinions en el 

projecte per a dissenyar i gestionar 
una nova pista de skate. L’objectiu 
és empoderar els nois i les noies del 
poble per tal que facin seu l’espai i 
evitar problemes com el mal ús de 
les instal·lacions o l’incivisme.

En aquesta línia, de forma conjun-
ta amb l’Oficina Jove del Pla d’Urgell, 
s’ha iniciat un procés participatiu que 
està tenint una bona implicació per 
part del jovent. El consistori té previst 
posar en marxa altres iniciatives simi-
lars amb la voluntat d’incorporar la 
veu de la ciutadania en les decisions 
municipals. l

S’obre un procés 
participatiu per a 
construir una pista 
de skate

A l mes de setembre es va en-
llestir la substitució de 442 
lluminàries a tot el municipi 

per unes altres que funcionen amb 
LED. Aquest octubre es treballa en la 
renovació dels quadres elèctrics, que 
han passat de set a cinc, per a opti-
mitzar-ne la instal·lació i els costos de 
manteniment. Al barri de la Magrinya 
s’han substituït els llums de LED exis-
tents per uns del mateix model que 
els de la resta del poble. Al carrer Mes-
tre Rivera, en canvi, s’han substituït 
per fanals clàssics perquè quedin més 
integrats en el context històric del car-
rer. Les lluminàries de led substituïdes 
s’han recol·locat a la ronda Nord.   

Recordem que l’actuació ha estat 
finançada de forma conjunta per 
l’Ajuntament, l’IDAE i la Diputació de 
Lleida i suposarà un important estal-
vi econòmic i mediambiental. 

En la mateixa línia, l’Ajuntament ha 
substituït els vuit focus de la pista de 
pàdel, que ja funcionen també amb 
tecnologia de LED. l

Finalitzen els 
treballs de 
substitució de 
l’enllumenat públic

protocol a seguir davant un cas positiu 
així com de les mesures necessàries 
per a garantir una campanya de la frui-
ta segura. Se’ls ha facilitat documenta-
ció en diferents llengües, s’hi ha coor-
dinat la compra conjunta d’equips de 
protecció i s’hi ha creat un grup de 
WhatsApp. També s’ha adequat un es-
pai al magatzem municipal de Cal Xai, 
amb llits i bany amb dutxa, per si es 
dona el cas que alguna persona no es 
pot confinar a casa. També s’ha posat 
a disposició dels propietaris una bor-
sa de treball a la qual es van inscriure 
més de 40 persones. l
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l El canvi metodològic i la proximitat amb les famílies 
són dos dels eixos bàsics del nou projecte

Aposta per un nou model 
educatiu a l’escola bressol

Treballs de 
millora a la via 
pública
l L’actuació realitzada a la 
zona de l’Estanc ha permès 
reparar la vorera i solucionar 
els problemes de recollida 
d’aigües pluvials

A quest estiu, l’Ajuntament ha 
arranjat les voreres de la 
zona de l’Estanc. L’actuació 

ha inclòs la substitució de la canona-
da d’aigua i la substitució i ampliació 
de la xarxa de clavegueram amb un 
nou tram que travessa la carretera i 
recull l’aigua pluvial dels dos embor-
nals ubicats al final del carrer Urgell, 
per a solucionar així els problemes 
d’entollament habituals quan plou. 
La Comunitat de Regants de Vilano-

va ha finançat la substitució de la 
canonada i el pou de reg existents, 

El Departament de 
Carreteres ha reparat 
l’esvoranc de la C-233 
al seu pas pel centre 
de Vilanova

que també es trobaven en mal es-
tat. D’altra banda, el Departament 
de Carreteres de la Generalitat ha 
reparat l’esvoranc de la C-233, ubicat 
davant la plaça Anjua, i ha asfaltat la 
incorporació a la N-II des del camí de 
Castellnou. Els treballs han inclòs la 
substitució de senyals de trànsit i la 
neteja de la parada de l’autobús. l

A quest curs 2020-2021, l’Es-
cola Bressol Municipal ha 
començat a caminar amb 

un nou projecte educatiu que busca 
la qualitat i l’excel·lència pedagògica, 
tenint en compte les necessitats, in-
quietuds i interessos dels infants. El 
centre fa una aposta per una meto-
dologia més activa, innovadora i viva, 

que veu l’escoleta com un espai per a 
viure i per a créixer, ric en experièn-
cies que promouen i estimulen les 
capacitats dels nens i les nenes, amb 
projectes de llum, d’emocions, d’art, 
de música, de ciències i un projecte 
per a fer del pati un espai educatiu. 
L’Escola Bressol treballa per assolir el 
desenvolupament integral dels in-

fants, acollint les diferents individua-
litats i en un continu procés d’inves-
tigació i recerca de noves pràctiques.

Un eix bàsic d’aquest nou model és 
la proximitat amb les famílies, perme-
tent-ne l’entrada per a l’acompanya-
ment i recollida dels infants i oferint 
canals de comunicació directes per tal 
que pares i mares puguin seguir l’acti-
vitat del centre a través de WhatsApp 
i de les xarxes socials. A aquest canvi 
metodològic se n’afegeixen d’altres 
com l’oferta d’activitats extraescolars 
que organitza l’AMPA.

Inici de curs a l’Escola             
Marinada  

Amb la tornada a les aules, l’Escola 
Marinada ha establert noves mesures 
per a garantir la seguretat davant la 
COVID-19. Amb el suport de l’Ajun-
tament, s’han habilitat quatre entra-
des al centre per a evitar-hi aglome-
racions, i l’alumnat hi accedeix de 
manera esglaonada. També s’hi han 
reforçat la ventilació i la neteja, s’hi ha 
ampliat l’espai destinat al menjador i 
s’hi han prioritzat les classes i activi-
tats a l’aire lliure. l

ABANS

DESPRÈS
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Tots els grups municipals han estat convidats a participar en aquest espai

Endavant Vilanova, després d’entrar 
al Govern, va començar a treballar 
tots els punts dels «Parlem» que es 

van fer durant la campanya electoral: Educació i Infància; Gent 
Gran; Esports i Joventut; Promoció Econòmica, Agricultura, Ur-
banisme i Medi Ambient; Cultura i Festes. Els «Parlem» van ser 
unes xerrades on s’exposava una diagnosi de l’estat actual del 
municipi i com podíem avançar. Els «Parlem» van ser molt parti-
cipatius i actius, i també es va recollir una enquesta amb què la 
població podia aportar el seu punt de vista, el qual va ser molt 
enriquidor. A dia d’avui, el 60 % dels diferents punts dels «Par-
lem» ja s’han començat a treballar per a poder arribar a l’objec-
tiu que ens vam proposar. Reconeixem que la pandèmia sorgida 
al març del 2020, en alguns aspectes, no ens ha acompanyat per 
a aconseguir els objectius finals, ja que en alguns àmbits s’ha 
hagut de parar l’activitat social i modificar algunes maneres de 
fer per a adaptar-nos a la nova situació. Com a equip, continuem 
treballant per fer front als continus canvis esdevinguts i per tro-
bar altres camins i alternatives per a continuar sempre avançant 
i tirant endavant. l

La importància de 
treballar en grup 
enfront de la pandèmia

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS          VILANOVA DE BELLPUIG

La COVID-19 obliga 
a suspendre la Festa 
Major
l El consistori va actuar amb 
responsabilitat davant l’augment de 
casos positius i les directrius de les 
autoritats sanitàries

A quest 2020, els veïns i les 
veïnes de Vilanova no han 
pogut gaudir de la Festa 

Major. L’equip de govern va suspen-
dre els actes previstos del 4 al 7 de 
setembre davant l’alt nombre de ca-
sos positius de COVID-19 detectats 
aquella mateixa setmana, i després 
que la Generalitat prohibís les reu-
nions socials de més de 10 persones. 
Tot i que els actes estaven progra-
mats amb estrictes mesures de se-
guretat per a prevenir els contagis, 
el consistori va optar finalment per 
fer un exercici de responsabilitat i 
evitar riscos.

Les úniques activitats que se’n van 
mantenir van ser el torneig virtual 

d’escacs i el tor-
neig de pàdel. 
El campionat en 
línia d’escacs es 
va celebrar diu-
menge dia 6 de 
setembre dins 
els actes de commemoració del 50è 
aniversari de la construcció del po-
liesportiu, mentre que el torneig de 
pàdel, patrocinat per Gestiplac, es va 
jugar del 19 d’agost al 4 de setembre 
i va ser tot un èxit, tant en la categoria 
masculina com en la femenina.

Un dels actes suspesos va ser el 
tradicional concurs de sardanes de 
Vilanova de Bellpuig, que enguany 
celebrava la seva 40è edició. Per com-

memorar l’aniversari, les colles pe-
tites de la població van preparar un 
galop i una sardana de punts lliures 
que la ciutadania va poder gaudir a 
través de les xarxes socials. l

Se’n van mantenir alguns 
actes com el torneig 
de pàdel i el campionat 
virtual d’escacs
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Es consciencia el 
jovent sobre l’ús de la 
mascareta

Durant el mes d’agost, agents cívics de 
Creu Roja Joventut van visitar Vilanova per 
realitzar-hi accions de sensibilització des-
tinades, principalment, al jovent. Es trac-
ta d’un servei gratuït que ofereix l’entitat 
amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutada-
nia sobre aspectes relacionats amb la con-
vivència al carrer. En temps de COVID-19, 
les recomanacions han estat destinades 
a recordar la necessitat de respectar la 

distància entre persones, de la neteja de 
mans i de l’ús de la mascareta. l

Inaugurat un nou espai per a jugar a bitlles

Atès que la llar municipal de la gent 
gran continua tancada per a evitar 
possibles contagis de la COVID-19, 
l’Ajuntament ha inaugurat un nou espai 
provisional per tal que els socis i les sò-
cies de l’equipament puguin jugar-hi a 

bitlles. El camp està ubicat al pati de les 
escoles i romandrà obert fins que es pu-
gui reprendre el servei a la llar de la gent 
gran amb les màximes garanties. Els en-
trenaments, oberts a tothom, es fan els 
dimarts i divendres a les 18 hores. l

Es restauren els 
gegants de Vilanova

Aquest mes de setembre han finalitzat 
els treballs de restauració del Paco i la 
Mercè, els gegants de Vilanova de Bell-
puig. Les dues figures van ser construïdes 
per Josep Maria Florensa, de Cal Bepo, i 
inaugurades l’any 2003. La restauració ha 
inclòs la reparació de les parts malmeses, 
però també la neteja i arranjament de la 
roba i altres elements. L’Ajuntament vol 
agrair la implicació de tots els veïns i veï-
nes que durant 17 anys han format part 
de la colla gegantera. l

Les piscines tanquen 
una temporada 
marcada per la 
pandèmia
Les piscines de Vilanova han tancat un 
estiu condicionat per les mesures de 
prevenció davant la COVID-19. En tot 
moment s’hi han respectat els afora-
ments, i el sistema de control i registre 
de les persones usuàries ha resultat molt 
efectiu. Es van vendre 441 abonaments, 
225 dels quals, per internet i la resta, a 
l’ajuntament. També es van adquirir 208 
entrades de dia. S’esperaven xifres molt 
més baixes, atesa la situació actual i te-
nint en compte que al 2019 es van ven-
dre 539 abonaments i 573 entrades. Una 
quarantena d’infants van participar en els 
cursets de natació del mes de juliol. L’as-
sociació de dones volia organitzar-hi ses-
sions d’«aiguagim» que no es van poder 
fer per manca d’inscrites. l

L’Aula d’Extensió 
Universitària oferirà 
classes virtuals

La COVID-19 va obligar a suspendre les 
classes de l’Aula d’Extensió Universitària, 
que aquest mes d’octubre n’ha recupe-
rat dues de les tres pendents i ha donat 
per finalitzat el curs actual. De cara al 
proper any, no es podran reprendre les 
sessions presencials, però s’oferiran clas-
ses virtuals a través d’una plataforma de 
la Universitat de Lleida. Per a l’alumnat 
amb dificultats d’accés a internet s’habi-
litarà una pantalla al pavelló per a poder 
seguir-hi les classes. Es crearà un grup de 
WhatsApp per a continuar informant. l



Telèfons d’interès

[ Oficines Ajuntament
[ Biblioteca
[ Regants  
[ Llar Gent Gran 
[ Residència
[ Consultori mèdic
   

973 324 000 
973 324 256 
973 324 369 
973 324 392 
973 989 740 
973 324 353 

[ Llar infants

[ Escola Marinada
[ Parròquia 
[ Farmàcia
[ Correus
[ Emergències (Mossos, 
bombers, ambulàncies...)
   

973 324 214 
676 209 816
973 324 334 
680 968 737
973 324 136 
973 320 340 

112 

[ Sanitat
[ CAP Mollerussa 

061 
973 711 164 
973 711 071

Defensant la diversitat en el marc 
del projecte Viladona

E l dia 24 de juliol es va recuperar el Concert de l’Este-
lada, suspès durant el confinament, amb l’actuació 
de Feliu Ventura. Unes hores abans es va inaugurar 

un mural de grans dimensions pintat per l’artista Lily 
Brick a la façana de l’edifici annex a l’església de Sant Pere 
Apòstol. L’obra està dedicada a les tradicions vilanovenques i 
vol ser un homenatge a la figura de Pilar Torrades, sardanista 
i activista cultural durant més de 40 anys. El mural, finançat 
pel Consell Comarcal, inclou una imatge de les caramelles 

que va capturar el fotògraf vilanovenc Marc Rovira. Uns dies 
abans, també en el marc del projecte Viladona, es va organit-
zar una jornada lúdica per a fomentar la diversitat i la igualtat 
amb un vermut, una festa Holi i la pintada d’un mural de Ca-
lich.art al pati de l’escola dedicat als drets dels col·lectius 
LGTBIQ+. Amb el títol Estima a qui vulguis i com vulguis, 
el mural pretén trencar estereotips i fer un primer pas cap 
a una educació inclusiva, mostrant que existeixen diferents 
tipus de cossos i diferents maneres d’estimar. l


