
VdB
Al costat de la ciutadania per 
a reprendre la vida al carrer
l L’Ajuntament vetlla per garantir que els veïns i les veïnes puguin 
accedir a tots els serveis i equipaments amb seguretat

REVISTA D’INFORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE BELLPUIG

VILANOVADEBELLPUIG.CAT

N.02 | JULIOL 2020 



2   VILANOVA DE BELLPUIG | N.02 | JULIOL 2020

www.vilanovadebellpuig.cat | ajuntament@vilanovabellpuig.ddl.net | 

Edita: Ajuntament de Vilanova de Bellpuig | c/ Dr. Gassol, 1 | 25264 - Vilanova de Bellpuig (Lleida)

Telèfon: 973 324 000 | Fax: 973 324 321 | Continguts, disseny, maquetació i producció: Quid Comunicació, SL 

Fotografies: Arxiu municipal | Impressió: Gràfiques Ferpala - Impressió feta en paper ecològic

Tirada: 500 exemplars gratuïts

Una Festa de la 
Bicicleta confinada 
i solidària
El passat 1 de maig es va celebrar la 33a 
Festa de la Bicicleta. L’organització va con-
vidar la ciutadania a participar-hi de for-
ma confinada i va preparar una ruta de 50 
minuts per a fer a casa que es podia seguir 
a través de YouTube. L’edició d’enguany va 
aconseguir recollir 745 euros amb les ins-
cripcions, uns diners que s’han destinat 
a la Fundació #joemcorono, encapçalada 
per l’investigador Oriol Mitjà. l

Es crea una borsa 
de treball per a la 
campanya de la fruita

Davant la incertesa per la falta de mà 
d’obra al camp, l’Ajuntament de Vilanova 
ha impulsat la creació d’una borsa de tre-
ball. S’hi poden inscriure totes aquelles 
persones interessades a treballar en la 
campanya agrària per a realitzar tasques 
d’aclarida o recollida de la fruita. Els pro-
pietaris de les explotacions agràries amb 
ofertes de feina poden accedir a la borsa 
de treball dirigint-se a l’Ajuntament. l

L’Ajuntament incorpora 
un datàfon per a pagar 
amb targeta   

Des de mitjan mes de juny, el consistori 
disposa d’un datàfon que permet el pa-
gament amb targeta d’alguns tributs i 
serveis que fins ara s’havien d’abonar en 
efectiu. Aquest nou dispositiu, que es pot 
utilitzar amb targeta de crèdit o dèbit, 
s’ha adquirit amb la voluntat d’agilitzar 
els pagaments i facilitar els tràmits a la 
ciutadania. l

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA | 29 D’ABRIL DEL 2020            

l Aprovació de la Modificació de pressupost 2/2019
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA | ABSTENCIÓ: JUNTS X VILANOVA

l Aprovació del Pressupost per a l’exercici 2020
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA | EN CONTRA: JUNTS X VILANOVA

l Aprovació del I Pla d’igualtat d’oportunitats de l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig i el 
Protocol per a la prevenció, actuació i resolució de situacions d’assetjament per raó de sexe, 
psicològic en el lloc de treball i per raó d’orientació o identitat sexual.
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA | ABSTENCIÓ: JUNTS X VILANOVA

l Aprovació de la inscripció de la guia de carrers en el Registre Cartogràfic de Catalunya (ICGC) 
i en la plataforma SITMUN 
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Ratificació del Conveni de col·laboració en el programa de Treball i Formació 2019 amb el 
Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Ratificació del Conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya per al desenvolupament del projecte «Estada a l’empresa Aula Oberta» per als 
cursos del 2019-2020 al 2022-2023
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Aprovació de la sol·licitud de pròrroga del conveni amb el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies relatiu a l’atorgament de places públiques a la Residència i Centre de Dia 
Municipal per a l’anualitat 2021
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Aprovació del Conveni per a la dinamització de l’espai natural dels secans de Belianes-
Preixana amb l’Associació Leader de Ponent i els ajuntaments de Belianes, Bellpuig, Preixana, 
Sant Martí de Riucorb i Tàrrega
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Aprovació de l’adhesió al Manifest de les corporacions locals per impulsar l’esport femení
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte del M. H. President de la 
Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA | 28 DE MAIG DEL 2020            
ORDRE DEL DIA

l Aprovació del Compte General 2018
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Contractació del servei de TPV i targeta de crèdit del Banc Sabadell
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA | EN CONTRA: JUNTS X VILANOVA
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Al llarg dels darrers mesos hem recorre-
gut un camí que ens ha portat des de 
la incredulitat per l’arribada de la CO-
VID-19 al moment actual, en què con-
vivim amb la malaltia dins de l’ano-
menada «nova normalitat». Ha estat 
un procés intens i exigent i que només 
podrem donar per tancat quan disposem 
d’una vacuna.

Som conscients que, tot i l’important 
nombre de contagis registrats al munici-
pi, s’ha fet un esforç important per part 
de la població, exemplificat en l’excel·lent 
tasca de la Residència. Però encara hem 
de fer més i ser més exigents amb nosal-
tres mateixos. Des de l’Ajuntament hem 

actuat amb tota la nostra capacitat, infor-
mant en tot moment de manera transpa-
rent, donant equips de protecció a qui 
els ha necessitat o desinfectant els espais 
públics. No ha estat senzill, però us puc 
garantir que hem treballat al límit dels 
nostres recursos per reduir fins on ha 
estat possible l’impacte d’aquesta crisi 
sanitària.

M’agradaria aprofitar aquest espai per 
a donar les gràcies públicament a totes 
les persones que han participat activa-
ment en la lluita contra la pandèmia: 
personal sanitari, cossos de seguretat, 
Protecció Civil, treballadors i treballado-
res de la Residència, persones voluntàries 
i aquelles que han fet mascaretes i bates, 
pagesos que han ajudat en la desinfecció 
de carrers... No oblidem continuar, indi-
vidualment, mantenint la nostra respon-
sabilitat: és el millor homenatge que els 
podem fer. l

M. Dolors Pascual i Miquel
Alcaldessa de Vilanova de Bellpuig

          @dolopascui

Davant d’una nova 
realitat marcada per 
la pandèmia

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

Vilanova 
deixa 
enrere la 
desescalada  
l La recuperació d’alguns 
serveis i la reobertura dels 
equipaments marquen 
l’inici de la coneguda com 
a «nova normalitat» 

L
a finalització de l’estat 
d’alarma, i l’entrada en l’«e-
tapa de represa», ha per-
mès la reobertura d’alguns 

serveis i equipaments. L’Ajuntament 
torna a oferir atenció presencial a les 
oficines municipals, i el consultori 
mèdic també està operatiu, tot i que 
només s’hi visita amb cita prèvia. Al-
gunes entitats també han reprès la 
seva activitat en instal·lacions munici-
pals, en les quals s’han fet treballs de 
manteniment i neteja per a garantir 
la seguretat de les persones usuàries.

Al costat de la ciutadania

Una de les prioritats del consistori ha 

estat donar suport als veïns i les veïnes 
més afectats per la crisi derivada de la 
COVID-19. En aquesta línia, s’ha ajor-
nat el cobrament d’alguns tributs i s’ha 
suspès temporalment el pagament 
dels serveis que no s’han prestat. Així 
mateix, s’ha reforçat la coordinació 

amb Serveis Socials per a atendre les 
famílies amb més necessitats. 

L’Ajuntament també ha treballat en 
la recerca de finançament extern per 
poder fer front a la crisi. La Diputació 
de Lleida ha atorgat ajuts per valor de 
41.301 euros, que serviran per a ga-
rantir la prestació de serveis.

D’altra banda, el consistori vol agrair 
la implicació de les persones volun-
tàries que han fet mascaretes i bates 
de plàstic, així com dels pagesos que 
han ajudat en les tasques de desinfec-
ció. També es vol reconèixer la feina 
de la Comissió de Festes, que ens ha 
permès gaudir d’activitats lúdiques i 
festives de manera confinada. l

S’ha ajornat el 
pagament d’alguns 
tributs per a ajudar 
les famílies afectades 
per la crisi de la 
COVID-19
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L’ Ajuntament ha instal·lat 
dues gàbies en llocs es-
tratègics per a capturar-hi 

els coloms i reduir-ne la població en 
menys d’un any. Una es troba ubica-

Es prenen 
mesures per a 
reduir la població 
de coloms

da en el recinte de les escoles muni-
cipals i l’altra, en un edifici propietat 
del consistori situat al costat de l’es-
glésia. La mesura es considera ne-
cessària per a minimitzar les molès-
ties creixents que els excrements 
d’aquests animals ocasionen en 
teulades, façanes d’edificis, voreres i 
jardins. 

Les gàbies s’utilitzen sota els crite-
ris d’una empresa especialitzada en 
aquest tipus d’actuacions. Les aus 
disposen de menjar i beguda, però 
un cop entren a la gàbia no en poden 
sortir. Aquestes es buidaran cada 
dues setmanes, segons el volum de 
captures. l

l S’han instal·lat dues 
gàbies per a minimitzar 
les molèsties que les aus 
ocasionen al municipi

L’ Ajuntament de Vilanova 
de Bellpuig  ha aprovat un 
pla d’igualtat i un proto-

col contra l’assetjament sexual per a 
respondre a totes aquelles situacions 
que cal corregir i millorar a la corpora-
ció municipal i garantir-hi unes pràc-
tiques més justes i igualitàries entre 
homes i dones. 

La redacció d’aquests dos docu-
ments es va iniciar durant l’anterior 
legislatura, a petició i amb la col·labo-
ració de l’Àrea d’Igualtat del Consell 
Comarcal del Pla d’Urgell. L’objectiu 
era tenir un full de ruta per a afavo-
rir la igualtat i la conciliació personal i 
familiar, i avançar en la lluita contra la 
violència de gènere. l

Garantint la 
igualtat de gènere 
en la corporació 
municipal

E l passat 31 de maig es va ce-
lebrar la fira Confinart 2020 
amb l’objectiu que els veïns 

i les veïnes de Vilanova poguessin 
mostrar el seu art al carrer. La jorna-
da va començar amb una cercavila 
que va recórrer els principals carrers 
de la població, on s’exposaven catifes 
elaborades amb materials diversos. 
També es van instal·lar parades, a 
peu de carrer, en les quals la ciutada-
nia mostrava el seu talent en forma 
d’escultura, ceràmica, treballs ma-
nuals o bicicletes primaverals.

L’Ajuntament va obsequiar les 13 
famílies participants amb un val de 
15 euros per a bescanviar en els bars 
i restaurants del municipi. l

La fira Confinart 
mostra el talent 
artístic de la 
ciutadania

L’ organització del Concert 
de l’Estelada, anul·lat per 
la COVID-19, ha decidit 

programar per a aquest estiu un se-
guit d’actes en el marc del projec-
te Viladona, que vol reivindicar la 
presència femenina en els escenaris. 
El dia 11 de juliol, a favor de la diver-
sitat, hi haurà un vermut popular, la 
pintada d’un pas de vianants per de-
fensar els drets del col·lectiu LGTBI i 
una festa Holi. El dia 24 es pintarà un 
mural amb la Lily Brick i es gaudirà 
d’un sopar popular i de l’actuació de 
Feliu Ventura. Els actes acabaran el 
10 d’octubre amb una taula rodona i 
el concert del grup Vintage Clock. l

El projecte 
Viladona es 
trasllada a l’estiu
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S’aprova el Pressupost Municipal 
per a l’exercici 2020

l S’hi prioritza el 
manteniment dels serveis 
i equipaments i el suport a 
les entitats locals

L’ Ajuntament ha aprovat el 
Pressupost Municipal per 
a l’any 2020, que ascen-

deix a 2.454.993,68 euros. L’equip de 
govern ha decidit augmentar-ne les 
partides destinades al manteniment 
del poble amb la voluntat de garantir 
la qualitat dels serveis i equipaments. 
Així mateix, s’han incrementat les 
subvencions que s’atorguen a les en-
titats locals.

Els comptes públics preveuen algu-
nes inversions com la nova potabilit-
zadora, la renovació de la sala de clo-

ració i depuració de la piscina gran, la 
compra d’un vehicle per a la brigada i 
la millora de l’enllumenat públic, que 
suposarà un important estalvi en el 
consum elèctric.

La gestió municipal permetrà rea-
litzar aquestes despeses sense dismi-
nuir el romanent de tresoreria, que 
actualment és superior al que hi havia 
a l’inici de la legislatura. Altres inver-
sions que es volien fer enguany, com 
la dels vestidors de les piscines i el 
menjador escolar, dependran de les 
subvencions que concedeixin les ad-
ministracions supramunicipals. Atesa 
la situació actual, és possible que du-
rant l’any es facin modificacions del 
Pressupost per a adaptar-lo a les ne-
cessitats del moment. l

E l passat 25 de juny es va ini-
ciar a Vilanova el desplega-
ment de la fibra òptica, que 

permetrà gaudir d’una connexió a in-
ternet d’alta velocitat a un preu molt 
competitiu. Els treballs tindran una 

Millores en 
l’enllumenat 
públic 

A quest estiu es substituiran 
totes les lluminàries que 
encara no funcionen amb 

leds, una tecnologia més eficient i 
sostenible. Fa uns anys es van canviar 
les dels barris de Fàtima i de la Ma-
grinya i ara es farà el mateix amb les 
412 restants, a més de regularitzar 
els set quadres elèctrics. Els treballs 
suposaran un estalvi de 23.543 euros 
anuals, un 70 % de la factura. El cost 
de la inversió és de 177.900 euros. El 
75 % del projecte serà finançat amb 
subvencions del FEDER i la Diputació 
de Lleida sol·licitades per l’anterior 
equip de govern. l

Comencen els treballs de 
desplegament de la fibra òptica

l L’Ajuntament considera 
que aquest servei suposarà 
una millora per al 
desenvolupament social i 
empresarial del municipi

durada aproximada de tres mesos. La 
xarxa arribarà soterrada pel camí de 
Mollerussa des del polígon industrial 
Golparc i es desplegarà seguint el 
traçat del cablejat de telefonia.

Atès que la xarxa pública de fibra 
òptica pot tardar fins a dos anys a 
desplegar-se, l’Ajuntament es va po-
sar en contacte amb l’empresa pri-
vada Adamo per iniciar els treballs al 
més aviat possible. Des del consistori 
es considera que és un servei clau 
per al desenvolupament social i em-
presarial de la zona. l
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Fa un any que vam entrar al Govern. 
Intentem aprendre i escoltar el mi-
llor que sabem i no ha estat fàcil 

agafar les regnes del programa construït a través dels «Parlem» 
durant la campanya; ha estat un món nou per al nostre equip, 
però, amb ganes, tot s’encamina cap a uns resultats que us volem 
compartir. Reprenem una de les principals propostes sorgides, la 
transparència. Treballem fort per trobar eines que la fomentin: 
una és aquesta revista, que vol mostrar les actuacions que rea-
litzem. Una altra, la creació d’una nova pàgina web municipal i 
l’establiment de canals de comunicació directes amb cadascuna 
de les regidories i/o càrrecs.

Això dibuixa una base per a treballar la transparència, però 
sabem que aquesta ha d’anar molt més enllà perquè sigui real i 
efectiva; volem que també sigui participativa: utilitzeu els canals 
que posem al vostre abast per tal que es produeixin més «Parlem» 
i ens feu arribar aquelles qüestions que vulgueu fer-nos conèixer. 
Defensem un municipalisme que busca fer de la proximitat amb 
la ciutadania el poder de conversar-hi sense filtres, i volem que 
aquesta comunicació directa sigui l’ingredient necessari per a un 
camí fidel als objectius pels quals vam arribar. l

Un any al vostre 
costat

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS          VILANOVA DE BELLPUIG

Tret de sortida a l’estiu a les 
piscines municipals

F ins al 31 d’agost, la ciutadania 
podrà gaudir de les piscines de 
dilluns a diumenge de les 12 a 

les 20 hores. Al matí, l’AMPA hi orga-
nitza cursets de natació per a infants 
i, una tarda a la setmana, l’Associació 
de Dones hi fa una sessió d’aquagym. 
L’aforament es controla diàriament 
amb un codi QR, que permet saber 
en tot moment quantes persones hi 
ha al recinte. L’Ajuntament lamen-

ta les molèsties que pot ocasionar, 
però és una mesura necessària per a 
complir amb la nova normativa de la 
COVID-19. Els abonaments i les entra-
des de dia es poden comprar a través 
del web municipal, a l’ajuntament o 
per telèfon. Prèviament a l’obertura, 
s’han millorat les instal·lacions per a 
optimitzar el tractament de l’aigua i 
se’n preveu un estalvi del 60 % anual 
perquè ara no s’utilitzarà clor. l

Vilanova gaudeix de la Festa Major 
de Sant Pere

L’ Ajuntament ha fet un esforç 
important per a garantir la 
seguretat de la ciutadania 

i poder celebrar, el passat 29 de juny, 
la festivitat de Sant Pere. Veïns i veïnes 
van assistir a una missa en honor de 
sant Pere amb l’acompanyament musi-
cal de la Mírima Cortada tocant la flau-
ta travessera. El matrimoni més antic 

de la parròquia, en Josep Torres i la Ma-
ria Minguell, van ser els padrins de la 
celebració i els encarregats de fer l’ofre-
na floral. Posteriorment, van presidir 
el concert que va oferir al poliesportiu 
l’Orquestra Tropikana. L’espectacle va 
tenir un aforament controlat i tothom 
va accedir-hi amb mascareta i respec-
tant les distàncies de seguretat. l

Tots els grups municipals han estat convidats a participar en aquest espai
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La ciutadania 
gaudeix de la 
Setmana Santa des 
de casa
El consistori va adaptar la celebració po-
pular a la situació excepcional. La ciuta-
dania va gaudir de concerts diaris —in-
terpretats per músics i músiques locals—, 
vermuts virtuals i una divertida llista de 
música escollida pels veïns i les veïnes 
que va sonar a través de la megafonia 
municipal. A més, les tradicionals carame-
lles es van reinventar i van celebrar la seva 
quaranta-tresena edició consecutiva des 

Interessants 
propostes virtuals per 
a celebrar Sant Jordi

Com que l’emergència sanitària, enguany, 
no va permetre gaudir amb normalitat de 
la diada de Sant Jordi, l’Ajuntament i en-
titats locals van organitzar una «setmana 
cultural confinada» en què totes les acti-
vitats van ser en format virtual. Una de les 
propostes més populars va ser el «vermut 
literari» amb la Montse Gallart, la Mireia 
Segarra, la Mireia Serra i la Maricel Macià. 
També va haver-hi una trobada amb l’es-
criptora Maria Climent, un curs d’escriptu-
ra per a joves amb Jordi Oriol i activitats 
per als infants. Els veïns i les veïnes van 
aprofitar la festivitat per a engalanar bal-
cons i terrasses. l

Canvis a la Junta 
de la Llar Municipal 
Gent Gran

A principis de març es va celebrar l’acte 
de renovació dels membres de la Junta 
de la Llar Municipal Gent Gran. En prin-
cipi, cada dos anys en canvien quatre 
persones; enguany, però, s’hi han incor-
porat sis nous membres, ja que l’any 2018 
en van sortir dos i no n’hi va entrar cap. 
L’actual junta la formen el president Jo-
sep Buireu Macià, la vicepresidenta Pilar 
Farreny Moret, la secretària Estel Berga 

Tudela, la tresorera Paquita Segarra Casu-
lleras i les vocals Maria Brufau Palau, Car-
me Calafell Bardia, Maria Mercè Fontova 
Plaza i Teresita Torres i Penella. l

Any històric per a la UE Vilanovenca en les 
seves tres categories

L’equip local, que jugava a Quarta Catala-
na, ha aconseguit l’ascens a Tercera Cata-
lana, molt desitjat des de fa anys. D’altra 
banda, en la categoria d’Alevins de sego-
na divisió, la Unió Esportiva Vilanoven-
ca ha acabat la lliga en primera posició. 
Així mateix, per primer cop, el poble ha 

comptat amb un equip de futbol femení, 
que ha signat una gran temporada a la 
categoria Infantil de segona divisió. Des 
de l’Ajuntament, es vol felicitar el conjunt 
de jugadors i jugadores pels bons resul-
tats i animar-los a seguir treballant per 
aconseguir nous èxits. l

de terrasses i balcons. Altres propostes 
de la Comissió de Cultura i Festes van ser 
l’animació de la colla gegantera i grallera, 
jocs de cucanya i un concurs de fotografia 
amb la voluntat d’animar el confinament i 
cohesionar socialment el poble. l

La Flama del Canigó 
encén la foguera de 
Sant Joan

El passat 23 de juny, el pati de les esco-
les es va tornar a omplir de colors, foc i 
música. Tot i que la situació sanitària va 
impedir la celebració del tradicional so-
par popular, s’hi van organitzar altres 
propostes per a gaudir de la revetlla. La 
Flama del Canigó va arribar a la tarda a Vi-
lanova de la mà del Club Ciclista Guineus 
per encendre la foguera. A la nit, els veïns 
i les veïnes van gaudir d’una cantada 
d’havaneres amb el grup “La Guingueta” 
i del rom cremat que es va oferir a les per-
sones assistents acompanyat d’un tros de 
coca de Sant Joan. 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 
973 324 334 
680 968 737
973 324 136 
973 320 340 

112 

[ Sanitat
[ CAP Mollerussa 

061 
973 711 164

E n les darreres setmanes, s’han dut a terme un seguit 
d’actuacions que pretenen millorar algunes dels 
serveis i equipaments del municipi, com és el cas del 

consultori mèdic, el poliesportiu o les piscines municipals. 
També s’han fet millores a la via pública amb la instal·lació 
de noves papereres i l’arranjament del sistema de megafo-
nia, que es trobava malmès. l

Millores en 
equipaments i a 
la via pública

S’ha equipat 
el consultori 
mèdic amb 
estores a les 
finestres i 
dues neveres 
petites 
per a la 
conservació 
de les 
vacunes

Millores al 
poliesportiu 
municipal 
amb la 
reparació i 
pintura de 
les parets de 
l’escenari 

Treballs 
d’arranjament 
i pintura a les 
instal·lacions 
de les piscines 
municipals

S’han canviat tres altaveus, tres motors i el 
cablejat del sistema de megafonia ubicat al 
campanar

Instal·lació de papereres al nucli antic, a 
les places de la Creu i Catalunya i als dos 
vetlladors


