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Construint un nou poble
l Les millores han començat per l’escola, on s’ha aconseguit el compromís 
de la Generalitat per a construir un menjador i retirar-ne els barracons
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SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA
24 DE JULIOL DEL 2019

l Creació de la Junta de Govern Local 
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Proposta de nomenament de tresorer
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Nomenament de representants en altres entitats
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA | ABSTENCIÓ: JUNTS X VILANOVA

l Composició Comissió Especial de Comptes
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Composició mesa de contractació
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA | ABSTENCIÓ: JUNTS X VILANOVA

l Retribucions a càrrecs electes 
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA | ABSTENCIÓ: JUNTS X VILANOVA

l Retribucions per assistències a les sessions del Ple, Junta de 
Govern i altres comissions
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA | ABSTENCIÓ: JUNTS X VILANOVA

ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA
1 D’AGOST DEL 2019

l Aprovació de la tercera i quarta certificacions de l’obra «Projecte 
bàsic i executiu de reurbanització del carrer Nou»
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Aprovació del plec de condicions economicoadministratives 
que han de regir l’adjudicació de l’arrendament del bar del pavelló 
municipal per la Festa Major 2019
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Aprovació de l’expedient de la massa salarial del personal laboral 
per a l’exercici 2019 
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Moció en defensa dels drets civils i polítics 
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT
15 D’OCTUBRE DEL 2019

l Aprovació de la moció de resposta a la sentència del Tribunal 
Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses 
polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
6 DE NOVEMBRE DEL 2019

l Aprovació de la cinquena certificació de l’obra «Projecte bàsic i 
executiu de reurbanització del carrer Nou»
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Aprovació de la proposta de nomenament de jutge de pau titular
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA | ABSTENCIÓ: JUNTS X VILANOVA

ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA
13 DE NOVEMBRE DEL 2019

l Aprovació de les sol·licituds de subvenció a presentar a la 
convocatòria única per les dues línies de finançament del PUOSC 
per al període 2020-2024
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Adhesió al Pla estratègic de desenvolupament econòmic i 
ocupació del Pla d’Urgell (2018-2022) del Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell 
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Adhesió al document d’estratègia de desenvolupament local 
(2014-2020) de l’Associació Leader de Ponent
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
27 DE DESEMBRE DEL 2019

l Ratificació de la clàusula addicional quarta del conveni signat 
entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Vilanova de 
Bellpuig – Anualitat 2019
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
i l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig per a la prestació dels serveis 
informàtics en l’àmbit de l’administració electrònica
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Acceptació de la subvenció atorgada per l’Institut d’Estudis 
Il·lerdencs per a finançar les despeses derivades del lloguer 
d’equips i serveis de so, imatge i il•luminació i enregistrament i 
elaboració del vídeo del No Surrender Festival 2019 
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Acceptació de la subvenció per a la dinamització territorial 
2018/2019 atorgada pel Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya 
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Aprovació de la sisena i darrera certificació de l’obra «Projecte 
bàsic i executiu de reurbanització del carrer Nou»
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Aprovació de la primera i única certificació de les «Obres 
d’arranjament de camins amb àrid reciclat – Anualitat 2018»
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Aprovació del calendari de cobrament de tributs locals per a 
l’exercici 2020 
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Moció de suport al sector agrari de la fruita dolça per a l’any vinent  
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

ORDRE DEL DIA

l Fixació de la quantia pel concepte de quilometratge
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA | EN CONTRA: JUNTS X VILANOVA

l Adhesió al contracte derivat de l’Acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya 
adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament a l’empresa 
Endesa Energia, SAU
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Adhesió al Centre d’Estudis Mascançà 
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA
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Arribem a través d’aquesta revista a les 
vostres llars en un moment complex, mar-
cat per la crisi sanitària del coronavirus. I 
ho fem amb tota la confiança en la nostra 
capacitat com a societat per a superar un 
moment difícil i desitjant que us trobeu 
en les millors condicions possibles.

Aquesta publicació és un esglaó més 
en el treball municipal que duem a terme 
l’actual equip de govern per a potenciar 
les polítiques de transparència i obrir 
l’Administració als nostres veïns i veï-
nes. Després d’anys d’un mateix govern, 
la nostra voluntat és donar un nou rumb 

al nostre consistori i que aquest sigui 
capaç de reflectir la varietat de pensa-
ments i idees que acull el nostre poble. 
Vull agrair en primer lloc el suport que 
hem rebut en aquest inici de legislatura 
per a fer-ho possible, per part de totes les 
persones que impulsen les entitats o les 
comissions, aquelles que ens permeten 
governar fent equip amb la ciutadania.

Aquí podeu consultar una part de les 
nombroses actuacions que hem desen-
volupat des de la nostra arribada al Go-
vern, com la feina iniciada per a impulsar 
la nostra xarxa d’equipaments i que ja 
s’ha vist reflectida en la millora de l’esco-
la. Podeu comptar amb el nostre com-
promís que aquesta és només la punta 
de llança de tota la feina que aspirem a 
completar, al vostre costat, en els pro-
pers anys. l

M. Dolors Pascual i Miquel
Alcaldessa de Vilanova de Bellpuig

          @dolopascui

Una aposta real per 
la transparència i la 
proximitat

Treballant per 
a garantir el 
desplegament de la 
fibra òptica
El nou equip de govern aposta per les 
noves tecnologies amb la voluntat de 
millorar el servei d’internet que arriba a 
les llars. Des de fa uns mesos, treballa per 
a fer possible l’arribada de la fibra òptica 
a Vilanova de Bellpuig. Després de reu-
nir-se amb la Diputació de Lleida i confir-
mar que el desplegament no està previst 
a curt termini, l’Ajuntament ha parlat 
amb operadors privats que podrien ini-
ciar les obres aquest mateix estiu i oferir 
el servei abans d’un any. l

Un nou web 
municipal més eficaç 
i transparent
Des de fa unes setmanes, es treballa en 
la renovació del web municipal amb la 
voluntat de millorar-ne el servei en línia 
i oferir-hi una informació més accessible i 
transparent. De moment ja es disposa del 
domini www.vilanovadebellpuig.cat. 
Així mateix, s’ha aconseguit una subven-
ció de la Diputació de Lleida que finança 
íntegrament la modernització del portal. 
Actualment es treballa en l’actualització 
dels continguts i s’espera poder estrenar 
el nou web aquest estiu. l

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

Neix la nova revista 
d’informació 
municipal

Des d’aquest mes d’abril, Vilanova de 
Bellpuig compta amb un nou mitjà de 
comunicació municipal que neix amb la 
voluntat, d’una banda, de garantir el dret 
d’accés a la informació de la ciutadania 
i, de l’altra, d’acomplir el deure de l’Ad-
ministració local de ser transparent i de 
retre comptes.

La nova revista s’editarà amb una pe-
riodicitat trimestral i recollirà, entre altres 
informacions, l’actualitat del municipi i 
les aprovacions del Ple Municipal. L’agen-
da en serà una de les seccions fixes, tot 
i que en aquest número s’ha decidit no 
publicar-la perquè ara per ara es veu afec-
tada per la crisi sanitària del Covid-19. La 
programació d’activitats es pot seguir a 
través dels pregons i les xarxes socials. l
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Gran acollida de 
l’Aula d’Extensió 
Universitària

F ins a 90 persones s’han matri-
culat en la primera edició del 
curs de l’Aula d’Extensió Uni-

versitària de Vilanova de Bellpuig. Es 
tracta d’una entitat que vol promou-
re la formació permanent de la ciu-
tadania sota la tutela acadèmica de 
la Universitat de Lleida (UdL). L’acte 
inaugural va comptar amb la presèn-
cia, entre d’altres, del vicerector de 
la UdL, Joan Josep Busqueta, i del 
coordinador de les aules d’extensió 
universitària, Màrius Bernadó. l

Inaugurada la remodelació 
del carrer Nou
l Les obres han suposat una important millora per al 
veïnat pel que fa a la mobilitat i a la xarxa de serveis bàsics

E l passat mes de desembre es 
va inaugurar la reforma del 
carrer Nou, una obra que va 

iniciar l’antic equip de govern i que 
ha consistit en la substitució de les 
xarxes de clavegueram i d’aigua de 
boca, l’eliminació de les voreres i la 
reposició del paviment. Així mateix, 
s’ha convertit el carrer en una via d’un 
sol sentit i s’han eliminat les barreres 
arquitectòniques. 

Les obres, adjudicades per un im-
port de 298.201,04 €, han estat fi-

nançades amb subvencions de la Di-
putació de Lleida i de la Generalitat de 
Catalunya, amb fons propis de l’Ajun-
tament i amb contribucions especials 
dels veïns i veïnes del carrer. 

La inauguració va comptar amb la 
presència, entre d’altres, del president 
de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i 
la directora dels Serveis Territorials del 
Departament de la Presidència a Llei-
da, Anna Feliu. Després de la tallada de 
la cinta, es va visitar una exposició de 
fotografies antigues del carrer Nou. l

L a situació d’excepcionalitat en 
la qual ens trobem ha fet ne-
cessari prendre mesures per a 

evitar la propagació del Covid-19. Ac-
tualment es troben clausurats tots els 
equipaments públics i restringides les 
visites a la residència de la gent gran, 
tot i que s’ha adquirit un telèfon mòbil 

Vilanova fa front 
a l’emergència 
sanitària causada 
pel coronavirus

l L’Ajuntament pren 
mesures extraordinàries per 
a evitar la propagació de la 
malaltia

per facilitar que els usuaris i usuàries 
puguin comunicar-se amb els seus 
familiars a través de videotrucades. 
El consistori ofereix només atenció 
telefònica i telemàtica a la ciutadania. 
El consultori mèdic roman tancat i els 
serveis sanitaris es concentren al CAP 
de Mollerussa. A més, la brigada tre-

balla desinfectant diversos espais del 
municipi. Des del consistori s’estudien 
mesures econòmiques per a pal·liar 
els efectes del confinament sobre els 
negocis tancats i les famílies.

D’altra banda, Vilanova compta amb 
un grup de persones voluntàries que 
dona suport logístic a gent gran o que 
en tingui necessitat. Existeix un segon 
col·lectiu, impulsat per la infermera 
Mercè Serra, format per una quaran-
tena de persones que es dedica a fer 
mascaretes de roba i bates amb bos-
ses de plàstic i d’escombraries.

L’Ajuntament vol agrair l’esforç i la 
responsabilitat de la ciutadania, a la 
qual s’està informant en tot moment 
de les mesures que es prenen així com 
de les instruccions decretades per les 
autoritats sanitàries. l

Foto: Albert Font
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l El nou equip de 
govern aconsegueix 
el compromís de la 
Generalitat per a dur 
a terme un pla urgent 
de millora del centre 
educatiu

V ilanova de Bellpuig vol es-
devenir un nou poble, amb 
més serveis i amb equipa-

ments que garanteixin la qualitat 
de vida de la ciutadania. En aquesta 
línia, una de les prioritats del nou 
equip de govern ha estat l’escola 
Marinada. El passat mes de juliol, el 
municipi va rebre la visita del conse-
ller d’Educació, Josep Bargalló, el 

qual va poder veure l’estat en què es 
trobava el centre educatiu, i l’Ajunta-
ment va aconseguir el compromís de 
la Generalitat de Catalunya per a dur 
a terme un pla urgent de millora i 
ampliació de l’escola.

El primer pas ha estat fer-hi treballs 
de manteniment, finançats pel Depar-
tament d’Educació, per un valor de 
48.279 €. Aquests han consistit en la 
construcció de nous lavabos, l’arran-
jament del pati i la millora de l’accessi-
bilitat. També s’han pres mesures per 
a garantir l’eficiència energètica de 
l’equipament, com ara la instal·lació 
de persianes orientables, aixetes tem-
poritzades i il·luminació amb sensors 
de moviment. L’Ajuntament també 
preveu pintar les façanes de l’edifici i 
la tanca del recinte escolar.

El curs vinent es podria posar en 
marxa el pla de millora i creixement 
de l’escola, que es desenvoluparà per 
fases i inclourà la construcció d’un 
nou menjador, la rehabilitació i/o 
enderroc dels edificis més antics i 
la retirada dels barracons. l

Treballant per a garantir un 
bon manteniment de l’escola 
Marinada

Es milloren els 
equipaments i 
espais públics

l S’han fet actuacions 
al poliesportiu, a la llar 
municipal Gent Gran, 
a l’ajuntament i als parcs 
i places del poble

D es de l’inici de la legislatura, 
s’han dut a terme tot un se-
guit d’accions per a millorar 

els equipaments i els espais públics. 
Als treballs de manteniment realitzats 
al recinte escolar cal afegir els del po-
liesportiu, on s’han instal·lat baranes 
de seguretat i s’han pintat i equipat 
els vestidors i els lavabos; també s’ha 
pintat la llar municipal Gent Gran així 
com la sala d’actes, la sala 1 d’Octubre 
i les portes exteriors de l’edifici con-
sistorial; als parcs i a les places s’han 

netejat zones amb sorrals i s’han repa-
rat o substituït bancs que es trobaven 
en mal estat. En la mateixa línia, s’ha 

Al poliesportiu s’han 
instal·lat baranes de 
seguretat i s’han pintat 
i equipat els vestidors i 
els lavabos

incrementat la neteja dels equipa-
ments, s’ha millorat l’eficiència ener-
gètica amb el canvi de fluorescents a 
LED i s’han millorat els equips de so. 
També s’ha contractat una empresa 
privada per al manteniment de parcs 
i jardins, s’han netejat els embornals 
del poble, s’ha comprat una màquina 
herbicida i s’ha homologat un mem-
bre de la brigada per a realitzar tracta-
ments fitosanitaris. l
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V ilanova de Bellpuig, com al-
tres municipis, es va veure 
afectada pel pas de la borras-

ca Glòria. Les pluges torrencials que 

Afectacions 
causades pel 
pas del temporal 
Glòria

van caure a la zona de Santa Coloma 
de Queralt entre el 20 i el 23 de gener 
van provocar una crescuda sobtada 
del riu Corb que, al seu torn, va causar 
una rubinada d’aigua que va ocasio-
nar algunes incidències al municipi. 
Algunes d’aquestes afectacions van 
ser el tall de carreteres a les entrades 
i sortides del poble i desperfectes en 
algunes instal·lacions o equipaments 
a causa del fort vent.

Aquesta rubinada d’aigua ha estat 
considerada una de les més impor-
tants dels darrers temps i ha recordat 
la que es va produir l’any 1874, que va 
afectar el poblat dels Eixaders, entre 
Belianes i Vilanova. l

l La borrasca va ocasionar 
talls de carreteres i 
desperfectes en algunes 
instal·lacions municipals

E l passat mes de novembre es 
van dur a terme unes obres 
de conservació i millora de 

quatre camins de Vilanova: el camí 
de les Pletes, el dels Escoladors, el de 
Mollerussa-Belianes i el del Carreró. 
Els treballs van consistir en la millora 
del ferm, la neteja dels vorals i l’apli-
cació d’una capa d’àrids reciclats. 
Aquesta actuació havia de permetre 
millorar-hi la circulació dels vehicles 
i de la maquinària agrícola. L’obra ha 
tingut un cost de 41.945 euros i ha 
estat finançat amb una subvenció 
de 23.950 euros de l’Agència de Resi-
dus de Catalunya. Aquest 2020, està 
previst arranjar també els camins de 
les Pedreres, dels Fontets, de la Torre 
Pascol i del Pantà Cortons. l

Adequació de 
quatre camins per 
a millorar-hi la 
mobilitat

U na seixantena de persones 
van assistir a una xerrada 
organitzada al mes de no-

vembre per l’Ajuntament i Unió de 
Pagesos sobre el nou decret de ges-
tió de la fertilització i de les dejec-
cions ramaderes. El consistori i Agro-
químics Cirera van organitzar una 
segona jornada durant la qual es van 
proposar solucions tecnològiques de 
residu zero i es va parlar de la fertirri-
gació eficient en fruiters.

D’altra banda, una delegació de 
l’Ajuntament es va reunir amb el re-
presentant de la Comissió Europea a 
Barcelona, Ferran Tarradellas, per exi-
gir mesures urgents per a garantir el 
futur del sector de la fruita dolça. l

Oferint suport al 
sector agrícola i 
ramader

L’ associació La Guineu del 
Pla va organitzar, el dia 8 
de març, una jornada per a 

recuperar l’espai natural del riu Corb 
al seu pas pel municipi. Una trentena 
de persones d’edats diverses van es-
porgar els arbres i van netejar l’espai, 
que en un futur volen habilitar com a 
espai de lleure.

L’entitat va néixer fa vint anys, però 
ha estat aquest 2020 quan ha decidit 
reprendre la seva activitat amb un 
pla d’actuacions dins l’àmbit educa-
tiu, de sensibilització i de recuperació 
del patrimoni natural.

Aquest mes de març, amb la volun-
tat de complir el compromís adquirit, 
l’Ajuntament ha dut a terme els tre-
balls de neteja de la llera del riu. l

Jornada de neteja 
del riu Corb al seu 
pas per Vilanova

Foto: Albert Font
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L’ Ajuntament de Vilanova 
de Bellpuig compta, des 
de les passades eleccions 

municipals, amb un nou equip de go-
vern que afronta el nou mandat amb 
el compromís de treballar al servei 
del poble i garantir la qualitat de vida 
de la ciutadania. A continuació podeu 
consultar qui són les persones que 
tenen les diferents responsabilitats i, 
també, les vies de contacte per a po-
der transmetre’ls propostes o inquie-
tuds relacionades amb el municipi. l

Un equip de 
govern al servei 
de la ciutadania

D es de la seva arribada a 
l’Ajuntament, el nou equip 
de govern s’ha reunit amb 

representants de les diferents admi-

A la recerca de finançament 
extern per a invertir al municipi
l Es sol·liciten subvencions a altres administracions per a 
millorar els serveis i equipaments

nistracions amb la voluntat de do-
nar-se a conèixer i rebre assessora-
ment sobre l’accés a subvencions. Una 
de les primeres trobades va ser amb el 

M. Dolors Pascual i Miquel
Alcaldessa. Àrees de 
Governació, Personal, 
Sanitat, Associacionisme i 
Comunicació 
alcaldia@vilanovadebellpuig.cat

Andreu Oriol Esteve i Pons
1r tinent d’alcaldia. Àrea 
de Serveis Municipals i 
Ensenyament
atenciociutadana@vilanovadebellpuig.cat

Joan Culleré i Guitart
2n tinent d’alcaldia. Àrees 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Medi Ambient i Esports
agricultura@vilanovadebellpuig.cat

Magda Gorgues 
i Sans
3a tinenta d’alcaldia. Àrees 
d’Urbanisme i Obres i 
Promoció Econòmica
urbanisme@vilanovadebellpuig.cat

Maria Àngels Carulla 
i Argilés
Àrees de Joventut, Cultura, 
Festes i Polítiques d’Igualtat
joventut@vilanovadebellpuig.cat

Salvador Ayguadé 
i Calvís
Àrees d’Economia, Hisenda, 
Gent Gran i Benestar Social
gestioeconomica@vilanovadebellpuig.cat

D’esquerra a dreta, Salvador Ayguadé, Maria Àngels Carulla, Magda Gorgues, Andreu Oriol 
Esteve, M.Dolors Pascual i Joan Culleré 

president del Consell Comarcal, Rafel 
Penedés, per tractar-hi temes com el 
transport públic, la recollida d’escom-
braries o el menjador escolar. El con-
sistori també es va reunir amb el presi-
dent de la Diputació de Lleida, Joan 
Talarn, per exposar-li les necessitats 
del municipi i el pla de treball en as-
pectes com les comunicacions viàries, 
la cultura, els equipaments i les tele-
comunicacions. Una visita a l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs (IEI) va servir per 
a conèixer els serveis i les línies de 
subvencions que ofereix la Diputació 
de Lleida per a actes culturals. Fins al 
moment, el consistori ha obtingut 
una altra subvenció de la Generalitat 
per a fer front a una part de les obres 
del carrer Nou i ha demanat més fi-
nançament per a les obres de la pota-
bilitzadora i les dels nous vestidors 
de les piscines municipals. l

Foto: Àngel Pascual
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Afavorint la 
participació del 
jovent

El passat mes de gener, un grup de nois 
i noies d’11 a 14 anys van reunir-se amb 
l’Ajuntament per sol·licitar una pista de 
skate i transmetre les seves necessitats 
d’espais per al lleure i la pràctica espor-
tiva. Així mateix, el jovent va mostrar la 
seva voluntat d’implicar-se en el teixit as-
sociatiu i adherir-se a l’entitat La Guineu 
Jove. l

S’instal·la un senyal 
per a garantir la 
seguretat dels 
ciclistes
L’Ajuntament de Vilanova ha col·locat un 
senyal en un lloc ben visible de la carre-
tera de Golmés amb la voluntat de fer 
respectar el metre i mig de distància que 
és obligatori deixar entre els vehicles i els 
ciclistes quan es fan avançaments. La me-
sura pretén millorar la seguretat d’aquest 
col·lectiu, que fa ús d’aquest vial de ma-
nera habitual.

El senyal ha estat cedit per l’entitat 
Catigat, la qual ha distribuït aquests ele-
ments a divuit municipis del Pla d’Urgell 
a fi de vetllar per la seguretat de les per-
sones que es desplacen en bicicleta. l

La variant de la 
carretera C-233, més 
a prop

Una representació municipal es va reunir 
amb el delegat territorial de la Generali-
tat a Lleida, Ramón Farré, i va aconseguir 
reprendre els tràmits de la variant de la 
carretera C-233 al seu pas pel municipi. 
L’Ajuntament va demanar formalment 
que es comenci a treballar en la redac-
ció del projecte així com l’estudi d’altres 
mesures que permetin augmentar la se-
guretat en aquesta via, com la reducció 

de la velocitat o la millora de la senyalit-
zació i de l’estat del ferm. A la trobada van 
ser presents la parlamentària vilanovina 
Montse Macià, la directora dels Serveis 
Territorials de Territori i Sostenibilitat, 
Maria Dolors Tella, i el tècnic de carrete-
res, Jordi Benet. l

L’any 2030, el 
municipi obrirà una 
càpsula del temps

L’alumnat de l’Escola Marinada va diposi-
tar diferents objectes i documents actuals 
en un bidó hermètic que posteriorment 
es va emparedar a les dependències del 
consistori, on romandrà durant deu anys. 
La voluntat va ser reflexionar sobre l’evo-
lució i el pas del temps. Per la seva part, 
l’alcaldessa i el regidor d’Ensenyament 
van dipositar-hi inversions i millores que 
s’haurien de fer al poble. D’aquí a deu 
anys, el 2030, es descobrirà què conté la 
«càpsula del temps» vilanovina. l

Reconeixement als 22 anys de Josep Maria 
Macià com a jutge de pau

El passat 17 de gener, l’Ajuntament va or-
ganitzar un petit homenatge al que fins 
al moment havia estat el jutge de pau de 
Vilanova de Bellpuig. Equip de govern, 
oposició, treballadors municipals i fami-
liars van participar en un reconeixement 
a la tasca desenvolupada per Josep Maria 
Macià Andrés durant vint-i-dos anys. La 

celebració va servir també per a donar la 
benvinguda a la primera jutgessa de pau 
del municipi, Maria Llum Miralles, que va 
ser escollida entre quatre candidatures 
en el ple del mes de desembre.

Malauradament, Josep Maria Macià va 
morir el passat 7 de març a l’edat de 79 
anys. l
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El projecte Viladona reclama la 
presència femenina als escenaris

l La iniciativa es va 
presentar a principis d’any 
i compta amb el suport 
de totes les entitats del 
municipi

A mb la voluntat de revertir 
la manca de dones i altres 
col·lectius vulnerables en 

l’àmbit artístic, a la primeria d’aquest 
2020 es va crear el projecte Viladona. 
Les entitats vilanovines es van reunir 
al mes de gener per gravar el primer 

espot de la iniciativa, que a mitjan fe-
brer es va presentar a la Diputació de 
Lleida. El projecte Viladona proposa 
la creació d’una programació d’es-
pectacles de diverses disciplines lide-
rats per dones, incloent-hi col·lectius 
racialitzats, LGTBIQ+ i de capacitats 
diverses, en el marc del Concert de 
l’Estelada, que s’ha postposat fins 
l’abril del 2021. També treballa en la 
realització d’una taula rodona per a 
abordar la manera de canviar aques-
tes xifres d’infrarepresentació feme-
nina a les programacions culturals. l

D es de fa uns mesos, Vilano-
va de Bellpuig compta no-
vament amb una Comissió 

de Festes i Cultura. Gràcies a l’agru-
pació, formada per una cinquantena 
de veïns i veïnes, la ciutadania ha po-
gut gaudir de la Festa de Cap d’Any, 

La 4a edició del 
No Surrender 
Festival no es farà 
al municipi

L’ organització del No Surren-
der Festival ha decidit tras-
lladar l’esdeveniment a un 

altre municipi després de desestimar 
l’oferta de 22.000 euros de l’Ajunta-
ment, la més alta feta pel consistori en 
la història del festival. Aquesta incre-
mentava l’aportació municipal un 47 
% a més d’ampliar-ne la cessió d’espais 
i equipaments. A canvi, amb la volun-
tat de vetllar pels interessos del poble, 
es va demanar l’entrada gratuïta de 
públic per als veïns i veïnes i el com-
promís de continuar com a seu del 
festival en els propers 4 anys. Davant 
l’anunci de l’organització, l’Ajuntament 
els hi desitja el millor i ha decidit desti-
nar els diners a la promoció d’activitats 
i/o equipaments culturals. l

Es recupera la 
Comissió de 
Festes i Cultura
l Una cinquantena de 
persones formen part de 
la nova agrupació, que 
s’encarrega de coordinar 
les propostes lúdiques del 
municipi

la Castanyada i la reconstrucció de 
les carrosses reials. Així mateix, la 
nova comissió ha continuat dinamit-
zant el grup de persones voluntàries 
de la Biblioteca Glòria Tudela, que 
impulsen regularment sessions de 
contacontes i treballs manuals, i ha 
apostat per programar una interes-

sant agenda de teatre, que contem-
pla realitzar algunes de les represen-
tacions als carrers del poble gràcies a 
la col·laboració de Fira Tàrrega. 

Inicialment, el 30 de maig actuarà 
el grup Horta Teatre, i el 6 de setem-
bre es representarà l’obra Full House, 
d’Eléctrico 28. l

Foto: Diputació de Lleida
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Encara hi ha moltes guineus que 
van viure la postguerra i les penú-
ries de l’inici de la dictadura; allò sí 

que va ser dur! Ara, mentre duri l’estat d’alarma per la pandèmia, 
estem perdent un dels drets bàsics de les persones: la llibertat; la 
llibertat per a moure’ns, la llibertat per a fer allò que més de gust 
ens vingui sense molestar ningú… No hi estàvem acostumats; i 
ens pot resultar difícil. 

Des de JUNTS PER VILANOVA us volem animar a respectar el 
confinament al màxim que us sigui possible per tal que el coro-
navirus no es propagui pel nostre poble i per preservar la salut de 
tothom, però sobretot de la gent més gran de Vilanova, que supo-
sa una bona part de la nostra població. Aprofiteu aquesta situació 
per a tenir cura dels vostres éssers estimats, encara que sigui per 
telèfon, i valoreu, per a quan passi tot, com són d’importants les 
seves abraçades, les mostres d’afecte i el contacte amb ells!

Finalment, volem agrair la tasca dels voluntaris i el fet que les 
botigues facin l’esforç de lliurar les compres a casa de cadascú; 
però sobretot, lamentem que els nostres difunts d’aquests dies 
no hagin pogut ser acomiadats com Déu mana. Ànims!, que tot 
sortirà bé! l

Ànims!, que tot 
sortirà bé!

ENDAVANT VILANOVA continuem 
sent 18: la Dolors Pascual, l’Oriol Es-
teve, el Joan Culleré, la Magda Gor-

gues, l’Àngels Carulla, el Salvador Ayguadé, l’Anna Macià, el Mi-
quel Tudela, el Marcel Buireu, el Josep Pont, l’Albert Font, la Roser 
Rubinat, la Montse Macià, el Ramon Tudela, la Paquita Segarra, la 
Montse Raluy, la Teresita Torres i la Maria Amorós.

Tot i que al govern de l’Ajuntament només hi som els sis pri-
mers, al darrere hi continua havent tot aquest equip divers de 
persones que fa un any ens vam ajuntar per presentar-nos a les 
eleccions municipals. Cada mes ens reunim per fer seguiment 
dels temes, noves propostes, organitzar noves tasques i conti-
nuar treballant tots junts per una Vilanova millor. La diversitat 
del grup (tant d’edats com de maneres de pensar, de professions, 
d’experiències personals...) és un valor afegit que ens aporta 
molta riquesa a l’hora d’afrontar les múltiples necessitats del 
municipi, ja que tots compartim un únic motor: ENS ESTIMEM EL 
POBLE I TOTA LA SEVA GENT.

Hem entrat a l’equip de govern per treballar amb molta il·lusió 
i fer que tothom es senti molt orgullós de viure a VILANOVA DE 
BELLPUIG i del seu AJUNTAMENT. l

Continuem sent 
18 persones per a tirar 
Endavant Vilanova

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS          VILANOVA DE BELLPUIG

Augmenta l’assistència al 
ball dels diumenges

D es de l’octubre i fins a l’abril, 
els diumenges, de les 19 a 
les 22 hores, té lloc al pave-

lló una sessió de ball. La voluntat és 
oferir una activitat d’oci a la ciutada-
nia, ja siguin persones balladores o 
que vulguin assistir-hi per a gaudir del 
bon ambient i passar la tarda. Després 

d’introduir-hi un seguit de millores, 
enguany s’ha duplicat el nombre de 
balladors, arribant a un màxim de 100 
participants. Alguns dels canvis han 
estat apostar per nous grups musicals, 
oferir servei de barra i un entrepà a la 
mitja part, inclòs amb l’entrada, i ade-
quar la il·luminació de l’espai. l

Un Carnaval amb novetats

D urant la tradicional «cuina-
da de les cassoles» al Pati de 
les Escoles, l’Associació de 

Dones va organitzar el primer con-
curs de cassoles i va recollir un plat 
de cadascuna per degustar quina era 
la millor. Les persones guanyadores 
van ser en Ramón Martí i Ramón Sal-
via. Durant el dinar es va recuperar el 
tradicional Escala-en-Hifi, en el qual 
van participar-hi nou colles, i es van 
fer una cassola i una taula popu-

lar per a aquelles persones que no 
tenien colla. La vetllada va ser ame-
nitzada per Lo Pau de Ponts. Al ves-
pre es va dur a terme el concurs de 
disfresses amb un jurat format per 
membres del teixit associatiu. 

Els premis que es van donar en els 
diferents concursos organitzats du-
rant el dia van ser, majoritàriament, 
xecs per bescanviar en els co-
merços locals per un valor total de 
500 euros. l

Foto: Marc Rovira
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Es recapten 3.390,14 euros per a 
la investigació de les malalties 
minoritàries

l Associacions, entitats 
i empreses del municipi 
van impulsar actes en 
favor de La Marató

U n any més, els vilanovins 
i les vilanovines van po-
sar el seu granet de sorra 

per a convertir la darrera edició de 
La Marató de TV3 —dedicada a les 
malalties minoritàries— en una de 

les més reeixides. Exhibicions de ball, 
patinatge i zumba, tirada de bitlles, 
taller d’anglès, actuacions musicals 
infantils, bingo i xocolatada popular 
van ser algunes de les propostes que 
van omplir de solidaritat el polies-
portiu de Vilanova de Bellpuig. Tam-
bé es van organitzar partits de futbol 
de les categories aleví i amateur i el 
4t Duatló Cross, organitzat pel Club 
Ciclista Guineus amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. En total, es va acon-
seguir recaptar 3.390,14 euros. l

E l Centre de Recerques Mas-
cançà i l’Ajuntament van or-
ganitzar un seguit d’activitats 

en el marc de les Jornades Europees 
del Patrimoni. Prop de 250 perso-
nes van gaudir de les visites guiades 
d’historiadors i conservadors per di-

versos elements d’interès del munici-
pi, com el retaule gòtic de l’església 
de Sant Pere, l’únic que queda al Pla 
d’Urgell. Durant la trobada, també es 
van analitzar els trets arquitectònics 
de l’ajuntament vell, Ca l’Apotecari, 
Cal Palau i Cal Tudela. l

Un torneig 
de futbol sala 
organitzat pel 
jovent

U na de les primeres activitats 
de La Guineu Jove després 
de reprendre la seva activi-

tat va ser l’organització d’un torneig 
de futbol sala al mes de juliol. Van 
participar-hi nou equips mixtos amb 
jugadors i jugadores d’edats diver-
ses i diferents nivells. La jornada va 
comptar amb l’ambientació musical 
de Dj Resident i un sopar popular. Es 
va donar un premi econòmic a l’equip 
guanyador, però tots van tenir obse-
qui gràcies al patrocini dels comerços 
locals. L’èxit del torneig en garanteix 
una nova edició aquest 2020. l

Unes 250 persones participen en les 
Jornades Europees del Patrimoni
l La iniciativa, que va voler posar en valor el patrimoni 
comarcal, va tenir una gran acollida

Se celebren les 
X Jornades d’Estudis 
del Pla d’Urgell
Les recerques de ciències naturals, pe-
riodisme i comunicació van ser les grans 
protagonistes de la desena edició de les 
Jornades d’Estudis del Pla d’Urgell. En to-
tal, 17 investigadors van exposar-hi una 
quinzena de presentacions. La ponència 
inaugural va anar a càrrec de la vilano-
vina i exdirectora del Museu de Lleida, 
Montse Macià.

Foto: Albert Font



S’han fet 
millores a la 
jardineria de 
tots els parcs 
i places del 
poble.

S’han 
pintat les 
instal·lacions 
del Club de 
Bitlles.

S’han 
realitzat 
millores a 
la jardineria 
del cementiri 
municipal.

A l’escola 
s’han adequat 
els patis i la 
zona de l’hort, 
s’ha pintat 
i se n’han 
remodelat 
els lavabos 
i reparat les 
finestres, 
entre altres 
actuacions.

E n els darrers mesos, coincidint amb l’inici de la legis-
latura, s’han dut a terme diversos treballs de man-
teniment amb la voluntat de garantir el benestar i 

la qualitat de vida de la ciutadania. Alguns serveis i equipa-
ments municipals han patit una transformació, com és el cas 
de l’escola, el poliesportiu, el cementiri o els parcs i places 
del poble. l

Garantint la 
qualitat dels serveis 
i equipaments 
municipals

Actuacions 
diverses al 
poliesportiu, 
com la 
pintura de 
la façana, el 
muntatge 
de baranes 
de seguretat 
i la millora 
dels lavabos 
i vestidors.


