
VdB
Una nevada històrica obre un 
any amb més recursos per a 
invertir al municipi
l La recerca de finançament extern ha estat una de les prioritats del Govern 
local i ha permès fer millores com l’arranjament de la C-233
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l Aprovació de gratificació per raó del servei del personal 
d’administració i serveis per assistència com a membre del 
Consell Escolar de la Llar d’Infants Municipal i nomenament
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació del conveni de col·laboració referent als serveis 
socials bàsics establerts al contracte programa 2016-2019, 
amb pròrroga vigent per l’anualitat 2020, entre el Consell 
Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Vilanova de 
Bellpuig
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació del conveni de col·laboració en relació amb el 
Pla Local de Joventut, fitxa 43 del contracte programa, entre 
el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Vilanova 
de Bellpuig
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació del conveni de col·laboració relatiu al centre 
de distribució d’aliments, entre el Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell i l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació del conveni de col·laboració per a la prestació 
dels serveis d’assistència tècnica d’àmbit general i dels serveis 
relacionats amb l’administració electrònica, entre el Consell 
Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Vilanova de 
Bellpuig
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Ratificació del conveni de cooperació educativa amb 
la Universitat de Lleida per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei 
Català de Trànsit i l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig 
sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per 
infraccions a normes de circulació en vies urbanes
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació de la certificació primera i única del contracte 
per a l’execució del projecte de «renovació de l’enllumenat 
públic del municipi de Vilanova de Bellpuig»
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 2/2020
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Moció per a la suficiència financera dels ens locals
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA
21 D’OCTUBRE DEL 2020

ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA
12 DE NOVEMBRE DEL 2020

ORDRE DEL DIA

l Aprovació del calendari fiscal per al 2021
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació de l’extinció anticipada del conveni amb el 
Consell Comarcal del Pla d’Urgell per a regular la delegació de 
competències municipals de la prestació del servei de neteja 
viària
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 
EN CONTRA: JUNTS X VILANOVA

l Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança 
fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles 
per l’exercici 2021
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 
EN CONTRA: JUNTS X VILANOVA

l Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança 
fiscal núm. 4, reguladora de l’ICIO per a l’exercici 2021
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA i JUNTS X VILANOVA

l Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança 
fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per recollida 
d’escombraries per a l’exercici 2021
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 
EN CONTRA: JUNTS X VILANOVA

l Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança 
fiscal núm. 20, reguladora de la taxa del servei municipal de 
llar d’infants per a l’exercici 2021
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 
EN CONTRA: JUNTS X VILANOVA

l Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança 
fiscal núm. 25, reguladora de la taxa del servei municipal de 
residència i centre de dia per a l’exercici 2021
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA i JUNTS X VILANOVA

“Els plens telemàtics es poden consultar al web 
municipal.”

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
23 DE DESEMBRE DEL 2020

ORDRE DEL DIA

l Aprovació de modificació de crèdit 4/2020
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA
EN CONTRA: JUNTS X VILANOVA

l Aprovació del règim de control intern simplificat
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Aprovació de la Moció de suport als Consells Esportius 
de Catalunya perquè es declari l’activitat física com a bé 
essencial
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

l Aprovació del conveni de col·laboració entre 
l’administració de la Generalitat, mitjançant el Departament 
d’Educació, i l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig per a 
l’execució de les obres d’ampliació i adequació a centre d’una 
sola línia de l’escola Marinada d’aquest municipi 
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA
ABSTENCIÓ: JUNTS X VILANOVA
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Hem tancat recentment un any fosc i 
complicat marcat per la pandèmia i hem 
donat la benvinguda a un de nou, plens 
d’esperança a posar punt i final a la cri-
si sanitària i recuperar una part del que 
hem perdut socialment i econòmica-
ment. 2020 ha estat un any molt exigent 
des de l’Ajuntament, que ens ha obligat 
a fer esforços extraordinaris sense aban-
donar els objectius que ja teníem abans 
de l’arribada de la COVID-19. Voldria, 
en tot cas, aprofitar aquest espai per a 
destacar el treball que s’ha dut a terme 
des del consultori mèdic, l’escola, la llar 
d’infants i la residència per a garantir la 

salut del conjunt de la població. Gràcies 
per la gran tasca realitzada i per les faci-
litats que heu posat en coordinació amb 
el consistori.

Precisament, tot i que en un àmbit molt 
diferent, aquest número del butlletí mu-
nicipal posa l’accent també en la col·la-
boració, però en aquest cas en la que es 
produeix entre administracions. Des de 
l’equip de govern ens hem plantejat rep-
tes ambiciosos, com l’arranjament de la 
C-233, i, gràcies a la feina de despatxos 
i contactes realitzada, els podem des-
envolupar sense hipotecar els nostres 
propis recursos.

No em queda més que desitjar-vos el 
millor 2021 possible. Les persones que 
formem l’Ajuntament de Vilanova de Bell-
puig el recorrerem un cop més al vostre 
costat. l

M. Dolors Pascual i Miquel
Alcaldessa de Vilanova de Bellpuig

          @dolopascui

2021, comencem 
un any dedicat a 
l’esperança

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

Finalitzen 
els treballs 
d’arranjament 
de la carretera 
C-233  
l L’actuació, finançada 
per la Generalitat de 
Catalunya, ha suposat una 
millora de la seguretat per 
a vehicles i vianants

E
l tram urbà de la carretera 
C-233 al seu pas per Vilano-
va de Bellpuig ha patit una 
important transformació, 

que l’ha convertit en una via més se-
gura tant per a la circulació de vehicles 
com per als vianants. El reasfaltatge 
d’aquesta carretera es va fer fa 30 anys 
i la seva millora era una reivindicació 
des de feia un temps. A l’octubre del 
2019, una representació municipal es 
va reunir amb el delegat territorial de 
la Generalitat a Lleida, Ramón Farré, 
de qui s’aconseguí el compromís de 
renovar l’asfalt i d’estudiar mesures 
per a augmentar-ne la seguretat.

El projecte ha inclòs un nou asfal-
tat (havent fressat prèviament l’exis-
tent), el canvi d’ubicació dels passos 
de vianants —per fer-los més segurs i 
adequats als comerços i equipaments 
actuals— la revisió de la senyalització 
del trànsit i la neteja dels embornals. 
En l’accés des d’Arbeca s’ha millorat la 
pintura de les línies de l’asfalt per a re-
forçar l’obligatorietat de circular a una 
velocitat màxima de 50 km/h.     

Més inversió al territori

Les obres van ser supervisades pel se-
cretari d’Infraestructures i Mobilitat, 

Isidre Gavín, i per Maria Dolors Tella, 
directora dels Serveis Territorials de 
Territori i Sostenibilitat. Durant la seva 
visita es va parlar de l’estat dels tràmits 
de la nova variant i de la millora de la 
seguretat viària als accessos al muni-
cipi i de la possibilitat d’incorporar-ne 
semàfors de reducció de la velocitat 
a 50 km/h. Gavín va anunciar que 
aquest 2021 es durà a terme una nova 
actuació per a millorar el paviment de 
la carretera que uneix Vilanova amb 
Bellpuig. Amb aquest futur projecte, 
la Generalitat haurà invertit 645.000 
euros al territori. l
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A la recerca de 
finançament 
extern per a 
millorar el 
poble
l La Generalitat ha 
concedit 370.000 euros 
per a invertir en la planta 
potabilitzadora i els nous 
vestidors de la zona 
esportiva

D
es de l’inici de la legisla-
tura, una de les prioritats 
del Govern local ha estat 
la recerca de finança-

ment per poder invertir a Vilanova. 
En aquest sentit, s’han sol·licitat ajuts 
i subvencions en diferents àmbits 
d’actuació i s’han dut a terme nom-
broses trobades amb representants 
d’administracions supramunicipals 
per a aconseguir el desenvolupament 
de projectes i activitats culturals, com 
la remodelació de la C-233, finançada 
per la Generalitat, o el mural de la Pi-
lar Torrades, finançat pel Consell Co-
marcal. En resum, des de l’inici de la 
legislatura s’han dut a terme molts 
projectes i actes culturals i festius i, 
alhora, ha augmentat un 7 % la tre-
soreria de l’Ajuntament.

En el quadre adjunt podeu consul-
tar les subvencions aconseguides en 
el darrer any i mig pel Govern muni-
cipal. A aquestes cal afegir les que es 
reben per a cobrir les despeses cor-
rents de la Llar d’Infants, el consultori 
mèdic, l’enllumenat públic, el Jutjat 
de Pau i el sou d’alcaldia. Així mateix, 
se’ns han denegat ajuts per a finançar 
la substitució de les finestres del pave-
lló, la restauració de la font Anjua o un 
sistema de wifi gratuït a l’espai públic. 
N’hi ha d’altres que es van sol·licitar 
al 2020 però que estan pendents de 
resolució, com la instal·lació de pla-
ques solars fotovoltaiques a la co-
berta del pavelló per al subministra-
ment elèctric d’edificis municipals.

2019
Import 

concedit
Cost total 
actuació

SUBVENCIONS CONCEDIDES

2020-2021
Import 

concedit
Cost total 
actuació

250.000,00 € + 
261.633,00 €

 120.000,00 € + 
36.499,27€ 

 
32.930,66 € 

 
5.445,00 € 

 

1.815,00 € 
 

425,00 € 
 

3.373,90 € 
 

786,50 € 

 
10.456,68 € 

 59.137,65 € 
 

56.637,00 € 

 
4.619,00 € 

 
1.127,10 € 

 

1.119.034,66 € 

 568.548,26 € 
 

212.712,66 € 
 

39.974,92 € 
 

5.445,00 € 
 

1.815,00 € 
 

1.235,65 € 
 

9.943,90 € 
 

786,50 € 

 
10.456,68 € 

 108.843,90 € 
 

76.228,49 € 

 
5.619,00 € 

 
1.293,36 € 

 

1.582.009,27 € 

GENERALITAT DE CATALUNYA
l Planta potabilitzadora  (PUOSC + Agencia 
Catalana Aigua)

l Nous vestidors de la zona esportiva (PUOSC 
+ Diputació)

l Arranjament de camins amb àrid reciclat

l Retirada coberta fibrociment del magatzem 
Era Mia

l Retirada dipòsits vells de fibrociment d’aigua 
de les escoles

l Pla local de joventut (a través del Consell 
Comarcal)

l Actes culturals i musicals PROGRAMA.CAT: 
Concert Feliu Ventura, Teatre Full House Festa 
Major i actuació nadales Judit Nedermann

l Espectacle literari La Boca Descosida amb 
Alba Mascarella (Institut Català de les Dones)

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
l Arranjament de camins

l Arranjament de carrer Joan Maragall i altres

l Millora de l’equip de tractament aigua i 
impermeabilització de la piscina gran

INSTITUT ESTUDIS ILERDENCS (IEI)
l Edició de revistes o publicacions periòdiques

l Adquisició de llibres per a la biblioteca

l Actuació de Tombs creatius durant el Parc de 
Nadal. Preu reduït gràcies a un ajut directe

GENERALITAT DE CATALUNYA
l Dinamització territorial del carrer Nou 
(Generalitat + Diputació)

l Arranjament de camins amb àrid reciclat

l Pla local de joventut

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
l Millora de l’eficiència energètica en 
l’enllumenat públic (Diputació + IDAE)

INSTITUT ESTUDIS ILERDENCS (IEI)
l Projectes i oferta cultural

l Adquisició de llibres per a la biblioteca

l Cortines al pavelló

GOVERN DE L’ESTAT
l Mural LGTBI al pati de l’escola

39.708,48 € + 
72.714,60 €

24.255,42 €

425,00 €

44.475 € + 
88.950 €

928,95 €

978,63 €

815,20 €

897,62 €

293.345,66 € 

34.604,56 €

1.098,85 € 

187.900,00 €

8.238,40 €

1.087,37 €

11.924,33 €

906,78 €

En groc, les xifres obtingudes per l’anterior govern.
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S’adquireixen nous vehicles per a 
la brigada municipal

l El consistori ha comprat 
una furgoneta, un remolc 
i una escombra mecànica 
i un carro d’escombrar per 
millorar el servei de neteja 
a la via pública

L’ Ajuntament ha adquirit 
un nou vehicle que pro-
porcionarà més autono-

mia als treballadors i les treballado-
res de la brigada municipal a l’hora 
de realitzar les seves tasques diàries. 
El cost de la nova furgoneta ha es-
tat d’11.500 euros, i la seva compra 

suposarà un important estalvi men-
sual, atès que es redueixen les des-
peses en el consum de carburant i 
de manteniment. Recentment s’ha 
adquirit també un remolc adaptat al 
nou vehicle i una escombradora me-
cànica i un carro per escombrar que 
ajudaran a millorar la neteja a la via 
pública.

Amb la voluntat de facilitar el tre-
ball de la brigada i oferir un bon ser-
vei a la ciutadania, s’han fet alguns 
arranjaments al magatzem munici-
pal de Cal Xai: se n’ha pintat l’interior, 
s’hi han posat prestatgeries i s’hi han 
millorat l’organització i la neteja. l

Canvis en el 
sistema de poda 
de l’arbrat

A l mes de novembre es van 
dur a terme uns treballs d’es-
porga de l’arbrat viari ubicat 

a les zones verdes del poble. Aquesta 
temporada, l’Ajuntament ha apostat 
per un sistema de poda més respec-
tuós amb la vegetació i menys agres-
siu, que s’adequa a cada tipus d’es-
pècie arbòria i permet que els arbres 
puguin fer més ombra. Els treballs 
han anat a càrrec d’una empresa ex-
terna especialitzada en jardineria. l

E l passat mes de desembre es 
van instal·lar els mòduls de 
la nova pista de skate muni-

cipal, ubicada a la zona esportiva si-
tuada al costat de les piscines. Aquest 
equipament és fruit d’un procés par-
ticipatiu que es va posar en marxa 
arran d’una demanda històrica del 

Entra en 
funcionament 
la nova pista de 
skate de la zona 
esportiva
l Un procés participatiu ha 
permès al jovent col·laborar 
en el disseny de l’equipament

jovent que es va iniciar en els anys 90 
i que, des d’aleshores, ha fet endegar 
tres recollides de signatures a favor 
d’aquesta instal·lació.

El procés participatiu es realitza de 
manera conjunta entre l’Ajuntament, 
l’entitat La Guineu Jove i l’Oficina Jove 
del Pla d’Urgell. De moment només se 
n’ha dut a terme la primera fase, que 
ha inclòs un seguit de dinàmiques de 
conscienciació sobre l’ús i la gestió de 
l’equipament. Així mateix, s’ha per-
mès al jovent participar en el disseny 
de la pista, escollint-ne els elements, i 
l’establiment d’una normativa.

Durant la segona fase, que havia de 
començar al mes de desembre, es vol 
organitzar la inauguració de la pista i 
elaborar una agenda d’activitats d’ús 
i gestió de l’espai. l
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Ajudant el comerç 
local a través de 
concursos virtuals

Des de l’inici del confinament, l’Ajunta-
ment ha posat en marxa diferents cam-
panyes de suport al comerç local a través 
de les xarxes socials. Coincidint amb la 
Setmana de la Mobilitat es convidava els 
veïns i les veïnes a enviar fotografies de 
vehicles sostenibles per guanyar uns vals 
que es podien bescanviar a la botiga de 
bicicletes. El concurs de panellets, per Tots 
Sants, i el de pessebres, al Nadal, també 
oferien vals per gastar en diferents esta-
bliments del poble. En tots els casos, l’im-
port dels vals anava dels 20 als 40 euros. l

S’instal·la una xarxa 
perimetral a la pista 
de pàdel

En la línia de garantir un bon manteni-
ment de les instal·lacions esportives mu-
nicipals, el consistori ha dut a terme di-
versos treballs a la pista de pàdel. Aquests 
han inclòs la col·locació d’una xarxa peri-
metral a tres dels quatre laterals de la pista 
per evitar que les pilotes caiguin a la pisci-
na, a la pista de tennis o al camí durant el 
joc. L’objectiu d’aquesta actuació és facili-
tar la pràctica d’aquest esport a les perso-
nes usuàries i, alhora, incrementar l’ús de 
la pista de pàdel entre la ciutadania. l

Vilanova cedeix 
40 llits articulats a 
Creu Roja

Després de l’adquisició de nous llits arti-
culats i matalassos per a la residència i el 
centre de dia, l’Ajuntament va posar a la 
venda el material de segona mà restant. 
Finalment es van adjudicar nou llits ar-
ticulats, i la resta, una quarantena, s’han 
fet arribar a Creu Roja amb la voluntat 
que se’n puguin beneficiar les persones 
usuàries dels seus serveis. L’entitat ha 
agraït al consistori aquesta donació i dis-
tribuirà aquests llits entre les diverses as-
semblees locals de Lleida i també d’altres 
punts de Catalunya. l

Nous contenidors de 
recollida de càpsules 
de cafè

Millores de la 
mobilitat a la via 
pública

Des del passat mes d’octubre s’han dut 
a terme diverses actuacions per a garan-
tir la seguretat de vehicles i vianants. Al 
camí de l’Eral s’han fet treballs de pintura 
en la senyalització horitzontal i s’ha mo-
dificat el seu pas de vianants amb la Ram-
bla. A la C-233, en el tram que correspon 
a l’avinguda Verge de Fàtima, s’ha eixam-
plat la separació central per a reduir els 
carrils i la velocitat de la circulació, i s’ha 
senyalitzat l’illa que ha de servir per a des-
viar-se cap a Golmés. També s’han pintat i 
revisat tots els guals del municipi. l

Vilanova disposa de dos nous contenidors 
per a la recollida de càpsules de cafè d’alu-
mini i de plàstic. Aquests estan instal·lats a 
la plaça de l’Anjua, amb la voluntat de fa-
cilitar la recollida d’aquest producte i que 
la ciutadania hi tingui accés sense limita-
cions horàries. Recordem que les càpsules 
de cafè han de ser gestionades a través 
de la deixalleria. D’altra banda, el passat 
mes de novembre el Consell Comarcal va 
repintar les illes dels contenidors soterrats 
ubicades als carrers Joan Margall, Domè-
nec Cardenal, plaça de l’Anjua, carrer Riu 
Corb i plaça Pau Casals. l
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S’aproven 
noves 
bonificacions 
per a aplicar 
als tributs 
municipals
l Les ordenances fiscals 
inclouen modificacions 
en l’IBI per als habitatges 
rústics i en algunes taxes 
municipals

E
l Govern local ha decidit 
congelar l’impost sobre 
béns immobles (IBI) urbans 
i reduir-ne el coeficient per 

als immobles rústics, que passa del 
0,8 al 0,7 % i s’adequa així al valor 
mitjà dels municipis de l’entorn. Així 
mateix, ha modificat la taxa d’escom-
braries i les corresponents als serveis 
municipals de llar d’infants i de resi-
dència de gent gran. Per a fomentar 
l’ús de les energies renovables, s’han 
aprovat bonificacions per als habi-
tatges que incorporin sistemes per 
a l’aprofitament de l’energia solar. 
Aquests es poden beneficiar d’un des-
compte del 30 % en el rebut de l’IBI 
durant quatre anys, sempre que ho 
sol·licitin a l’Organisme de Gestió Tri-
butària. També s’hi poden adherir les 
instal·lacions que tinguin una antigui-
tat inferior a cinc anys. A més, hi haurà 
una bonificació del 95 % en l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i 
obres (ICIO), la qual s’aplicarà de ma-
nera automàtica en el moment d’abo-
nar el cost de la llicència d’obres. S’ha 
aprovat també una bonificació del 95 
% en la quota de l’ICIO en cas d’obres 
per al manteniment de façanes.  

Augmenta el cost de la   
gestió dels residus

En els darrers anys s’ha incrementat 
el volum de «rebuig» que es recull a 
Vilanova: l’any 2019 se’n van compta-
bilitzar 9.000 quilos més que l’any an-

terior. Aquesta fracció de residus que 
no es reciclen va a l’abocador, i això 
suposa un elevat cost a l’Ajuntament, 
que ha d’abonar un cànon a l’Agència 
de Residus de Catalunya pel volum 
de «rebuig» que hi aboca, una quan-
titat que des del 2016 ha augmentat 
més del 246 %.

El consistori portava quatre anys 
sense apujar la quota de la taxa d’es-

combraries, però en aquest 2021 no 
pot continuar assumint aquest incre-
ment del cost del servei. És per això 
que s’ha decidit augmentar la quo-
ta anual fins als 85 € per habitatge i 
14,90 € més per persona que habiti 
al domicili. Així mateix, es demana la 
corresponsabilitat de la ciutadania per 
a realitzar una correcta separació dels 
residus. l

Bonificacions fiscals per a l’any 2021

IBI [ Famílies nombroses *
[ Exempció per als rebuts amb quota igual o inferior a 3 €
[ 50 % per a immobles d’empreses de construcció i promoció 
immobiliària *
[ 30 % en cas d’instal·lació de sistemes d’aprofitament de 
l’energia solar, amb un màxim de 300 € anuals *

IAE [ 50 % per l’inici d’una activitat empresarial 
[ Del 10 al 50 % per l’increment de la plantilla de treballadors 
amb contracte indefinit

Plusvàlua [ 95 % per al domicili habitual de l’adquirent a favor dels 
descendents, cònjuges i ascendents *

IVTM [ 50 % per a vehicles híbrids *
[ 75 % per a vehicles elèctrics *
[ 100 % per a vehicles històrics *

ICIO [ 95 % per la instal·lació de sistemes d’aprofitament de 
l’energia solar
[ 95 % per obres de manteniment de la façana

* Per a gaudir d’aquesta bonificació cal sol·licitar-la i aportar la documentació 
corresponent.
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E l dia 28 d’octubre es va cele-
brar la primera edició de la 
Marinada Run Day, una cursa 

d’atletisme preparada pels infants de 

Unes 170 
persones van 
participar en la 
Marinada Run 
Day

5è i 6è de primària de l’Escola Mari-
nada. En l’organització de la prova, 
l’alumnat va treballar per equips, 
amb un grup destinat a gestionar 
l’aplicació de les mesures de preven-
ció de la COVID-19. En aquest sentit, 
els 170 participants, entre alumnat i 
personal docent del centre i de la Llar 
d’Infants, van competir per grups es-
colars de manera esglaonada i amb 
la mascareta posada en tot moment, 
excepte el temps que van trigar a 
recórrer el circuit. Tant el recorregut 
com els dorsals de la competició van 
ser dissenyats per l’alumnat. La cur-
sa va comptar amb la col·laboració 
d’empreses del territori. l

l L’organització de la cursa 
formava part d’un projecte 
educatiu de l’alumnat de 5è 
i 6è de primària

E n el marc del nou projecte 
educatiu de la Llar d’Infants, 
la direcció del centre va posar 

en marxa a través de les xarxes so-
cials una iniciativa per a acompanyar 
els pares i les mares en l’elecció de les 
joguines: amb un tutorial, juntament 
amb les famílies, es va reflexionar 
sobre aspectes que incideixen en la 
tria com ara la qualitat, els materials, 
el sexisme i el respecte als interessos 
i el moment evolutiu de cada infant.

D’altra banda, la llar d’infants s’ha 
convertit també en un centre de for-
mació, i és que la Universitat de Lleida 
ha aprovat el projecte que li permet 
acollir alumnes en pràctiques que es-
tiguin estudiant el grau de Gestions 
Creatives d’Educació Infantil. l

La Llar d’Infants 
Municipal, al costat 
de les famílies

A lgunes associacions del mu-
nicipi han participat en una 
sessió formativa que prete-

nia millorar la seva fluïdesa a l’hora 
de gestionar les xarxes socials. La vo-
luntat era proporcionar a les entitats 
eines per a millorar la seva comuni-
cació en temps de COVID, una època 
durant la qual no es poden fer actes 
presencials. Durant la jornada també 
es van oferir recursos per a aprendre 
a elaborar cartells.

A aquest suport formatiu que 
s’ofereix a les associacions del po-
ble se n’afegeix també un de logístic 
amb la cessió de materials i d’espais 
per al desenvolupament de les seves 
activitats. l

Suport formatiu i 
logístic a les entitats 
locals

E l 2020 va ser un any marcat 
per la COVID-19, durant el 
qual només es van poder im-

partir tres classes presencials de l’Au-
la d’Extensió Universitària: una d’art, 
una d’economia i una darrera sobre 
història i llenguatge. Tot i així, es fa 
una valoració positiva del primer any, 
atès que actualment l’Aula compta 
amb 97 persones inscrites. Quan la 
situació ho permeti, per seguretat, 
les classes es reprendran al polies-
portiu municipal. Pel que fa al balanç 
econòmic, l’Aula compta encara amb 
un saldo positiu de 1.435 euros, que 
permetrà iniciar el nou curs sense 
necessitat de cobrar cap quota a les 
persones associades. l

Prop d’un centenar 
d’inscripcions a 
l’Aula d’Extensió 
Universitària
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Arranjament
de la piscina 
per a reduir-ne 
el consum 
d’aigua
l S’hi han dut a 
terme uns treballs 
d’impermeabilització del 
vas gran per a evitar-ne 
pèrdues

A l mes de desembre es van 
enllestir unes obres per a 
impermeabilitzar el vas gran 

de la piscina municipal. Es tractava 
d’una actuació molt necessària, atès 
que s’havien detectat diverses fui-
tes que suposaven una important 
pèrdua d’aigua. Des del tancament 

de la temporada d’estiu, al mes de 
setembre, i fins a l’inici dels treballs, 

Les obres suposen 
un important estalvi 
d’aigua, però també 
de productes com el 
clor i la sal

al novembre, s’havien comptabilitzat 
275 m3 d’aigua menys (un 40 %), tot i 
que una petita part d’aquesta quan-
titat hauria desaparegut a causa de 
l’evaporació.

La millora del vas gran de la piscina 
suposa un important estalvi d’aigua 
així com de tots els productes que 
s’utilitzen per al seu manteniment, 
com el clor i la sal. l

l Els treballs han 
consistit en l’adequació 
de l’esplanada lateral 
per habilitar-hi una 
segona entrada i un espai 
d’aparcament

Es realitzen obres de millora al 
cementiri municipal

A mb la voluntat d’atendre les 
demandes de la ciutadania i 
adequar el cementiri munici-

pal a les necessitats actuals, l’Ajunta-
ment hi ha dut a terme unes obres de 
millora. Els treballs han inclòs l’ade-
quació de l’esplanada lateral del re-
cinte per habilitar-hi una entrada ad-

dicional i un espai d’aparcament. Així 
mateix, també s’hi han fet tasques de 
pintura, se n’ha rehabilitat la zona en-
jardinada i s’hi ha instal·lat un sistema 
de reg automàtic. L’actuació compta-
va amb un pressupost de 15.000 eu-
ros i va estar enllestida per a la diada 
de Tots Sants.

L’Ajuntament té previst ampliar el 
cementiri aquest 2021 amb l’habilita-
ció d’una zona de columbaris i una de 
panteons,i la projecció d’una sala per 
a comiats no-religiosos i un bany per 
a persones amb diversitat funcional.  

Preservant la memòria      
històrica

Paral·lelament a les obres d’adequa-
ció del cementiri, s’ha iniciat una feina 
per a documentar la història de l’equi-
pament. Des del consistori es fa una 
crida a la ciutadania per a aportar-ne 
fotografies, així com els noms de nín-
xols anteriors a l’any 1900 o les dates 
de familiars enterrats abans del 1910. 
Així mateix, s’ha restaurat l’espai on 
descansen les restes de tres monges 
franciscanes que van viure en el con-
vent que va tenir Vilanova entre els 
anys 1913 i 1970. l
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Tots els grups municipals han estat convidats a participar en aquest espai

Un dels objectius principals del grup 
Endavant Vilanova és dur a terme 
una bona gestió econòmica del po-
ble. Com a equip, el nostre propòsit 

és administrar bé el pressupost municipal per tal que es puguin 
planificar les inversions per al manteniment i arranjament de tots 
els nostres equipaments municipals i serveis, així com progra-
mar-ne de futures. Aquesta planificació ens ha donat les eines 
per a començar a invertir i introduir millores. Al mateix temps, ens 
permet estar preparats per a demanar futures subvencions i po-
der atendre tot allò que el municipi necessita. Així volem dibuixar 
la Vilanova del futur, i anar construint-la amb les subvencions que 
arribaran, amb l’estalvi (energia, aigua, escombraries...) i amb la 
bona gestió econòmica del nostre ajuntament. En començar, ens 
vam trobar amb una quantitat de 992.680,23 € i, en un any i mig 
de govern, a data 30/12/2020, estem orgullosos de dir que la caixa 
de la corporació té una xifra d’1.053.693,50 €. Amb la COVID-19, 
el consistori ha patit més despeses i menys ingressos. Tot i així, 
gràcies a la bona planificació i gestió, així com a les subvencions 
rebudes, hem pogut, sense minvar la nostra economia, continuar 
invertint en canvis i millores per al nostre poble. l

Planificació, bona gestió 
i projecció de futur

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS          VILANOVA DE BELLPUIG

S’adeqüen diversos camins amb 
àrid reciclat

L a primera setmana de desem-
bre es van dur a terme unes 
obres d’arranjament en alguns 

camins que pertanyen al terme muni-
cipal de Vilanova; en concret, al camí 
de les Pedreres, al camí dels Fondets, 
al camí de la Torre Pascol i al del Pan-

tà Cortons. L’actuació ha consistit en 
l’adequació d’alguns trams d’aquests 
vials amb àrid reciclat. Els treballs han 
tingut un cost de 34.229,46 euros, dels 
quals més de 24.000 s’han finançat 
amb una subvenció de la Generalitat 
de Catalunya. l

Treballant per a garantir el reg 
amb l’aigua del canal d’Urgell

L’ Ajuntament de Vilanova 
estudia la manera d’en-
llestir les obres d’adequa-

ció d’un tram de la tercera sèquia del 
canal d’Urgell ubicat davant l’antiga 
fàbrica Gatnau. L’alcaldessa, Dolors 
Pascual, i regidors del consistori es 
van reunir amb el president de la 
Comunitat de Regants —Amadeu 

Ros—, el director —Xavi Díaz—, el 
president de la Col·lectivitat Número 
10 —Jaume Torres— i amb les enti-
tats Canal Viu i La Guineu del Pla. La 
trobada va servir per a intercanviar 
sinèrgies entre la comunitat de re-
gants, les diferents entitats ecologis-
tes i la ciutadania entorn del canal. l
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Es recullen prop de 
1.800 euros per a 
La Marató  

Vilanova ha aconseguit recaptar 1.783,53 
euros per a La Marató de TV3, que aquest 
any destinava els seus beneficis a la llui-
ta contra la COVID-19. L’Ajuntament vol 
agrair la implicació de les entitats locals 
que van elaborar un audiovisual per de-
manar la col·laboració de la ciutadania. 
No es va poder celebrar el festival, però 
es van recollir diners amb una porra soli-
dària, organitzada per l’Associació de Do-
nes l’Anjua, que sortejava cinc paneres. 

Els veïns i les veïnes també podien fer do-
natius mitjançant les guardioles distribuï-
des per diferents comerços del poble. l

Se celebra el 33è Aplec de la Sardana

Complint totes les mesures de prevenció 
per la COVID-19, el dia 4 d’octubre es va 
celebrar la 33a edició de l’Aplec de la Sar-
dana que organitza l’Agrupació Sardanis-
ta de Vilanova de Bellpuig amb el suport 
de l’Ajuntament. La tarda va començar 

amb un espectacle d’animació infantil 
que va anar a càrrec d’Albert Show. Poste-
riorment, la cobla Jovenívola d’Agramunt 
va posar la música a aquesta jornada que 
es va tancar amb una exhibició de sarda-
nes per part de les colles de l’agrupació. l

Emotiu adeu a Rosita 
Miquel

L’Ajuntament vol mostrar el seu condol a 
la família de Rosita Miquel, l’última lleva-
dora que va tenir Vilanova de Bellpuig i 
que va morir el passat mes de desembre. 
Miquel va exercir la seva professió du-
rant 40 anys i va assistir més d’un miler 
de parts, algun a sota d’un carro o darre-
re del corral de Cal Torres en una nit de 
pluja. L’any 1991, ella i les altres tres lleva-
dores del Pla d’Urgell van començar a fer 
el seguiment dels embarassos al CAP de 
Mollerussa i a impartir classes d’educació 
maternal. l

Vilanova mostra 
el seu rebuig a la 
violència masclista

El passat 25 de novembre, l’edifici de 
l’ajuntament es va il·luminar per a mos-
trar el compromís del consistori amb la 
lluita contra la violència envers les do-
nes. Coincidint amb aquesta data, es va 
posar en marxa la campanya «Diposita el 
teu masclisme a les escombraries», amb 
enganxines a les papereres del municipi 
com a únic espai reservat a les conductes 
masclistes, i es va inaugurar l’exposició 
«Fotoperiodistes, mirades a les violències 
masclistes arreu del món». La biblioteca 
també va acollir activitats com un pro-
jecte de préstec i oferta de llibres escrits 
per dones i un espectacle literari a càrrec 
d’Alba Mascarella. l

Una ciutadania 
solidària amb el Banc 
d’Aliments

Del 16 al 21 de novembre, Vilanova va 
recollir 1.230 euros per al Gran Recap-
te, una iniciativa que organitza el Banc 
d’Aliments. Aquest any, a causa de la pan-
dèmia, els veïns i les veïnes podien par-
ticipar-hi adquirint uns talonaris d’un im-
port de 3 euros en algun dels comerços 
del poble: Ca l’Antònia, Cal Clarisó, Ca la 
Carme, Ca la Marianna i el Patishop. Els 
diners recollits es van bescanviar en els 
mateixos establiments per productes 
d’alimentació. 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

Vilanova es tenyeix de blanc per 
acomiadar un Nadal ple d’il·lusió 

A mb totes les mesures de prevenció necessàries, 
Vilanova ha viscut un Nadal diferent però ple de 
propostes per a un públic divers: el concert de Sant 

Esteve, amb les germanes Judit i Meritxell Neddermann, va 
tenir una gran acollida entre la ciutadania; també va ser un 
èxit la segona edició del Pessebre Vivent, amb un centenar 
de figurants i la visita d’unes 240 persones, i no van faltar-hi 

activitats com exposicions, una classe de zumba, una sessió 
de contacontes, el parc de Nadal, la visita de la patgessa reial 
o la Cavalcada de Reis, que va recórrer els carrers del poble 
en la que va tornar a ser una nit màgica.

Un espectacular paisatge, amb Vilanova tenyit de blanc 
per la nevada dels dies 9 i 10 de gener (temporal Filomena), 
va tancar uns dies plens d’il·lusió per a petits i gran. l


