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Un pressupost per a avançar 
cap a una Vilanova millor
l Els comptes públics per al 2021 destinen més d’un milió d’euros a 
importants inversions com la planta potabilitzadora o l’ampliació de la 
zona esportiva amb l’adquisició de l’Era de Cal Tudela
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l Elecció dels membres de la mesa per a les eleccions al Parlament de Catalunya (ratificació de 
la urgència)
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS X VILANOVA

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT 20 DE GENER DEL 2021

ORDRE DEL DIA

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

S’estrena el nou web 
municipal

Des del passat mes de febrer, l’Ajunta-
ment de Vilanova disposa d’un nou web 
municipal, una aposta de l’equip de go-
vern per a millorar el servei en línia a la 
ciutadania. El nou portal ofereix una na-
vegació fàcil i intuïtiva. Actualment se’n 
treballa en l’actualització dels continguts 
amb la voluntat de garantir els criteris 
d’accessibilitat i transparència. l

Una jornada electoral 
segura
El 14 de febrer es van celebrar les elec-
cions al Parlament de Catalunya, en les 
quals van participar 625 persones, un 
71,51 % del cens. La jornada es va des-
envolupar sense incidents, amb un únic 
col·legi electoral al pavelló i amb totes les 
mesures per a garantir la seguretat dels 
votants. El consistori vol agrair la feina de 
la cartera per a facilitar l’emissió del vot 
per correu, especialment a la gent gran. l

l Aprovació del Pressupost general de la corporació per a l’exercici 2021, així com de la 
plantilla i la relació de llocs de treball i bases d’execució
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA ABSTENCIÓ: JUNTS X VILANOVA

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA 11 DE MARÇ DEL 2021

ORDRE DEL DIA

l Aprovació del Compte General de la Corporació – Exercici 2019 
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació de la pròrroga per al 2020-2021 del Pla Local de Joventut 2017-2019 i del 
compromís de redacció
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació inicial del Projecte de construcció d’una estació de tractament d’aigua potable, 
dipòsit de reserva i renovació de la canonada de transport
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació de l’adhesió al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
i Troballes Empresa d’Inserció, SLU, per a la col·locació de contenidors per a la recollida de roba 
usada als municipis i deixalleria de Castellnou de Seana
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació del Conveni de cooperació educativa amb la UDL per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació del Conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya en relació amb el Projecte de Servei Comunitari
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació del Conveni de col·laboració en matèria de protecció civil per a l’adhesió a la Xarxa 
Rescat
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació del Conveni marc de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit en matèria de 
seguretat viària, així com del seu Annex 8 per a la redacció d’un treball tècnic
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació del Conveni relatiu a les condicions d’execució i manteniment de l’obra de 
revestiment amb canonada de la 3a sèquia principal dels Canals d’Urgell al municipi de 
Vilanova de Bellpuig 2021
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació del Conveni de col·laboració amb la Col·lectivitat de Regants núm. 10 dels Canals 
d’Urgell, relatiu a la cessió d’ús de l’embassament situat al TM de Vilanova de Bellpuig
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació inicial de la cessió d’ús d’un espai a l’edifici situat al carrer Indústria, núm. 3, 
a favor de la societat estatal Correos y Telégrafos per a l’emplaçament d’una instal·lació de 
telecomunicacions
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació del compromís del compliment dels requisits per a l’accés de la Sala de Lectura 
Glòria Tudela als serveis que presta el SLPC del Departament de Cultura
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació de la proposta d’adhesió al Pacte Nacional per la Mobilitat Segura i Sostenible 
2021-2030
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació de la Moció de suport a l’amnistia
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació de la proposta d’adhesió al projecte de modernització de regadiu ecosistèmic, 
creació d’una infraestructura verda i recuperació patrimonial dels Canals d’Urgell
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 31 DE MARÇ DEL 2021

ORDRE DEL DIA
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Aquest 2021 ha de ser un any clau per a 
deixar enrere la crisi sanitària provocada 
per la pandèmia i, alhora, per a començar 
a superar la crisi social i econòmica que 
l’ha acompanyada. Després de mesos de 
preocupació i entrebancs, l’evolució del 
procés de vacunació ens fa mirar enda-
vant amb optimisme i amb el convenci-
ment que estem guanyant la batalla a 
la COVID-19.

Des de l’Ajuntament de Vilanova de 
Bellpuig, volem també que aquest any 
marqui una diferència per al desenvo-
lupament del nostre poble. Per fer-ho 
possible, hem aprovat uns pressupostos 
municipals marcats per un increment en 
les inversions, gràcies al finançament que 
ens arribarà des d’altres administracions, 

i per l’impuls a la vida cultural del muni-
cipi. Així, els comptes públics combinen 
programes com el Viladona amb inver-
sions tan importants i necessàries com 
ara la construcció de la planta potabi-
litzadora d’aigua i la de nous vestidors 
de la zona esportiva, per a fomentar 
els hàbits de vida saludable, o l’ade-
quació de la biblioteca per tal que la 
seva entrada al Sistema de Lectura Pú-
blica de Catalunya garanteixi la conti-
nuïtat d’un equipament del qual hem 
pogut gaudir des del 1962.

Tot i les dificultats sobrevingudes que 
ens hem trobat, no hem deixat en cap 
moment d’aspirar que aquesta legisla-
tura marqui un punt d’inflexió pel que 
fa als serveis que tenim al nostre abast i 
als nivells de qualitat de vida que assolim 
a la nostra població. Les dificultats ens 
han fet més forts i, el que és més impor-
tant, ens han refermat en el nostre com-
promís amb Vilanova de Bellpuig i els 
seus veïns i veïnes. l

M. Dolors Pascual i Miquel
Alcaldessa de Vilanova de Bellpuig

          @dolopascui

Un any per a la 
recuperació i el 
desenvolupament

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 millora 
el paviment 
de diversos 
carrers de 
Vilanova
l L’Ajuntament, de manera 
prèvia, ha comprovat l’estat 
de les canonades d’aigua 
per detectar-hi possibles 
fuites

E
l Govern local ha aprovat 
l’adjudicació d’uns tre-
balls de reparació del pa-
viment en diferents punts 

del municipi. L’arranjament consistirà 
en l’asfaltatge de la rotonda d’accés 
a Vilanova des de Golmés, del carrer 
Joan Maragall i de la cruïlla del carrer 
Nord amb el carrer Joan Maragall. Així 
mateix, es preveu reparar els clots i fer 
un doble reg asfàltic al mateix carrer 
Nord, al passatge Sant Martí, al carrer 
Freixes i al passatge Mossèn Cinto Ver-
daguer. Aquestes millores són molt 
esperades i necessàries, ja que el ferm 

d’aquestes vies es troba molt desgas-
tat, una situació que es va accentuar 
amb un any molt plujós i els tempo-
rals Dana, Glòria i el darrer i més greu, 
el Filomena que va ocasionar la neva-
da del passat mes de gener.

Abans d’iniciar les obres, l’Ajunta-
ment ha volgut comprovar l’estat de 
les canonades d’aigua als carrers on 
es farà l’arranjament per tal de verifi-
car que no hi hagués cap fuita. Se n’ha 
detectat una a la mateixa rotonda, 
que es repararà abans de realitzar-hi 
els treballs d’asfaltatge. S’ha aprofitat 
també per comprovar l’estat de les ca-
nonades a tot el poble.

El projecte, que va ser redactat pels 
serveis tècnics del Consell Comarcal 
del Pla d’Urgell, s’ha adjudicat a l’em-
presa Equips i Asfaltats de Vialitat, SL, 
per un valor de 108.843,90 euros. l

El consistori ha 
sol·licitat una subvenció 
a la Diputació de Lleida 
de 59.137,65 euros 
per al finançament del 
projecte
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Treballs per a 
garantir la qualitat 
dels serveis

L’Ajuntament ha dut a terme el soterra-
ment del cablejat que es va despendre 
de les façanes on estava fixat a causa del 
temporal de neu del passat dia 10 de ge-
ner. Els treballs han inclòs cables d’electri-
citat, de l’enllumenat públic, de telefonia 
i de fibra òptica i de megafonia. Aquesta 
era una actuació necessària per a millorar 
la qualitat dels serveis i vol ser el primer 
d’un seguit de treballs per a soterrar el 
cablejat aeri en les cruïlles de diversos 
carrers amb l’objectiu d’aconseguir una 
millor integració del cablejat i el·liminar 
l’impacte visual que suposa. l

Avança el procés de 
vacunació a Vilanova

Les persones residents i treballadores de 
la Residència Pare Pacífic, de Vilanova, 
han rebut la segona dosi de la vacuna 
contra la COVID-19. Segons el Departa-
ment de Salut, ha estat una de les pri-
meres a tenir immunitzat tot el personal 
i està considerada una «residència ver-
da» per no haver tingut cap cas positiu. 
Recentment, ja han rebut una primera 
dosi de la vacuna el personal considerat 
essencial —sanitaris i docents— i s’està 
vacunant al Poliesportiu les persones de 

Es soterra un tram 
de la tercera sèquia 
del canal d’Urgell

Durant el mes de març, Canals d’Urgell, a 
partir de la signatura d’un conveni amb 
l’Ajuntament de Vilanova, va enllestir uns 
treballs que donaven continuïtat a un pro-
jecte per a canalitzar i soterrar un tram de 
la tercera sèquia del canal ubicat davant 
l’antiga fàbrica de pinsos TAGSA. L’actua-
ció ha inclòs la plantada d’arbrat per donar 
continuïtat al camí que ressegueix el canal. 
La voluntat és que aquest espai es conver-
teixi en un punt verd de lleure per als veïns 
i les veïnes de Vilanova, pel qual puguin 
passejar i practicar activitat física. l

El jovent decideix 
com pintar la pista 
de skate
El passat 6 de març es va organitzar una 
trobada amb una quinzena de joves per 
a parlar-hi de com pintar la pista de skate. 
L’activitat formava part del procés partici-
patiu organitzat per l’Ajuntament, l’Ofici-
na Jove i La Guineu Jove amb la voluntat 
que sigui el jovent el qui decideixi com 
ha de ser aquest espai de lleure. Amb el 
suport d’un grafiter professional, es va 
acordar dibuixar-hi una guineu i diversos 
elements naturals. La voluntat és que el 
jovent participi activament a l’hora de fer 
les pintades. l

Activitats per a dinamitzar l’espai natural 
dels secans
L’Associació Leader de Ponent ha signat 
un conveni amb diversos municipis de 
la comarca —entre ells, Vilanova de Bell-
puig— per a la dinamització i conservació 
de l’espai natural dels secans de Belia-
nes-Preixana. Ja fa cinc anys que es tre-
balla en aquest projecte per a realçar els 
valors dels espais naturals de la plana de 

Lleida entre la població local, garantir-ne 
la preservació i fomentar l’ecoturisme en-
tre la població forana. Una de les accions 
previstes per a aquest 2021 a Vilanova és 
l’organització d’una activitat d’astronàuti-
ca per a famílies, que inclourà un taller de 
construcció de coets propulsats per aigua 
o per aire. l

més de 77 anys de Vilanova i de Vila-Sa-
na. D’aquí a un parell de setmanes se’ls hi 
aplicarà la segona dosi. l
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l La feina del Govern local per a aconseguir 
finançament extern permetrà invertir més d’un milió 
d’euros al municipi

El Pressupost per al 2021 
prioritza la millora de 
serveis i equipaments

L’ Ajuntament de Vilanova 
de Bellpuig ha aprovat el 
Pressupost municipal per 

a l’exercici 2021, que ascendeix a 
2.755.500,71 d’euros, una xifra que 
supera la de l’any passat en més de 
300.000 euros. Aquest augment és 
fruit, principalment, dels esforços 
fets pel Govern local per aconse-
guir finançament extern, gràcies als 
quals el consistori rebrà subvencions 
d’altres administracions per valor 
d’1.102.566,71 euros. Arran de la mo-
dificació de les ordenances fiscals, 
s’han reduït d’un 14 % els ingressos 

provinents de l’IBI de propietats rústi-
ques i han augmentat també un 14 % 
els que s’obtenen amb el pagament 
de la taxa d’escombraries. 

Pel que fa a les despeses, en aquest 
2021 hi haurà canvis importants en 
algunes partides gràcies, en part, a les 
millores que s’han realitzat en ante-
riors exercicis: per exemple, el canvi a 

Construcció de la planta potabilitzadora d’aigua
Cost del projecte: 568.548,26 €  

Aquesta futura instal·lació permetrà millorar el subministrament d’aigua de boca, que 
actualment es fa a través del sistema tradicional de cloració. La nova planta s’instal·larà 
al costat dels dipòsits municipals d’aigua. També es renovarà la canonada que porta 
l’aigua fins al poble i es preveurà la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. L’obra es 
finançarà amb una subvenció de 250.000 euros del PUOSC i una altra de 261.633 euros 
de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Ampliació de la zona esportiva municipal
Cost del projecte: 212.712,66 €

L’Ajuntament ha adquirit l’Era de Cal Tudela (afectada com a equipament esportiu pel 
Planejament Urbanístic), un gran magatzem ubicat a prop de les piscines d’estiu que 
permetrà augmentar en més de 1.125 m2 l’actual zona esportiva. El consistori té previst 
reordenar-ne els diferents espais perquè quedin més integrats i construir uns nous ves-
tidors i un bar que donarà servei a tot el recinte esportiu. El projecte compta amb una 
subvenció de 120.000 euros del PUOSC i una altra de 36.499,27 euros de la Diputació 
de Lleida.

Adequació de la biblioteca Glòria Tudela
La voluntat del Govern local és dur a terme uns treballs d’adequació a la biblioteca mu-
nicipal per a millorar el servei que s’hi ofereix a les persones usuàries. Aquesta reforma 
ha de permetre iniciar els tràmits perquè l’equipament entri a formar part del Sistema 
de Lectura Pública de Catalunya. La biblioteca de Vilanova es va inaugurar l’any 1962 i 
va ser la primera de la comarca del Pla d’Urgell.

l Subvencions 

l Inversions

l Pressupost anual 

 1.102.566,71 € 

 1.041.726,27 €

2.755.500,71 €

765.026,26 €        

838.497,12 €

2.454.993,68 €

la tecnologia de LED de l’enllumenat 
públic suposa un important estalvi 
pel que fa al consum elèctric, i tam-
bé s’ha reduït la partida destinada al 
manteniment de la piscina gràcies a 
les millores d’impermeabilització que 
se’n van realitzar al vas gran. D’altra 
banda, es preveu destinar menys di-
ners a la celebració de festes, per la 
situació actual de pandèmia, i més 
a la redacció de projectes tècnics. La 
partida més gran serà la d’inversions, 
que ascendeix a 1.041.726,27 euros i 
que permetrà dur a terme importants 
millores —com la reforma de camins 
amb àrid reciclat de la construcció— i 
desenvolupar grans projectes, com la 
futura planta potabilitzadora d’aigua, 
l’ampliació de la zona esportiva i la re-
forma de la biblioteca. l
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Tots els grups municipals han estat convidats a participar en aquest espai

La població de Vilanova de Bellpuig, 
actualment, és de 1.183 habitants. 

Aquesta xifra ens posiciona en una mida de poble mitjana —ja 
que superem els 1.000 habitants— dins de la província de Lleida. 
Sabem com és d’important mantenir aquesta xifra —i, sobretot, 
que no disminueixi— amb una població com la nostra, en què les 
defuncions han doblat pràcticament el nombre de naixements 
aquest any passat, el 2020. Per poder competir amb aquest des-
poblament hem d’oferir un poble atractiu, amb valor afegit, amb 
qualitat de vida, amb serveis, amb prestacions i equipaments, per-
què les famílies, singles, joves i la gent gran que visquin al poble 
s’hi trobin bé i no es plantegin marxar-ne, com també atreure-hi 
nous habitants i famílies que es plantegin anar a viure al poble.

En aquests pobles petits-mitjans, l’esforç que ha de fer l’equip de 
govern és important, tant en temps com en organització i en ges-
tió de recursos, ja que hem d’oferir els màxims serveis, i de millor 
qualitat, amb molt menys personal i menys recursos econòmics 
per a poder ser competitius i lluitar contra el despoblament. l

El valor de l’esforç 
dels equips de 
govern municipals de 
poblacions petites

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS          VILANOVA DE BELLPUIG

Més recursos per a afavorir una 
bona gestió dels residus

S’ han habilitat punts de re-
collida de punxants d’ús 
domèstic a la deixalleria 

mòbil i a les deixalleries de Castellnou 
de Seana i Mollerussa. Així mateix, 
des de l’Ajuntament es vol felicitar la 
ciutadania per la bona gestió que fa 
de les càpsules de cafè i que permet 
recollir-ne cada mes un contenidor 
ple de 120 litres, millorant així la re-
collida selectiva. Els veïns i les veïnes 

compten també amb punts per a di-
positar-hi les piles i bateries i l’oli de 
cuina, i s’ofereix un servei mensual de 
recollida de voluminosos. Deixar els 
voluminosos a les illes i contenidors 
aeris suposa un increment del preu 
de la gestió que s’ha de pagar amb re-
cursos públics. S’ha renovat també el 
conveni amb Càritas per a la recollida 
de la roba usada fent ús del conteni-
dor ubicat a la plaça Anjua. l

Crida a la ciutadania per a 
reduir la població de coloms

L a instal·lació de dues gàbies, 
el passat mes de juny, ha per-
mès capturar 459 coloms en 

només sis mesos. Aquesta xifra tan 
elevada mostra la necessitat de treba-
llar de manera conjunta amb la ciuta-
dania per a poder reduir la població 
d’aquestes aus al municipi. Des de 

l’Ajuntament es demana a les veïnes 
i els veïns que prenguin mesures com 
tapar finestres, terrasses, porxos i co-
bertes en desús amb tela de galliner; 
revisar i substituir les teules i persia-
nes trencades, o aplicar qualsevol al-
tre sistema dissuasori que eviti l’accés 
dels coloms als habitatges buits. l

GRÀFICA DEL PERCENTATGE DE CAPTURA DE COLOMS PER MESOS
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L’ equip de govern ha acon-
seguit el compromís de la 
Generalitat de Catalunya 

de preservar les caramelles ballades 

Treballant per 
preservar la 
tradició de les 
caramelles

de Vilanova. En la visita que va fer el 
delegat territorial de Cultura, Miquel 
Àngel Cullerés, es va comprometre a 
elaborar un reportatge per a l’arxiu de 
la Generalitat, garantint així un reco-
neixement a aquesta tradició que des 
del 1977 es balla cada Diumenge de 
Pasqua. De fet, el passat 4 d’abril, uns 
110 dansaires van participar en la tro-
bada que es va organitzar al pavelló 
amb inscripció prèvia. Una vuitante-
na eren infants de 2 a 12 anys, alguns 
dels quals havien après les danses a 
l’escola, en el marc del projecte «Sal-
tem i Ballem», de la Federació Sarda-
nista de les Comarques de Lleida. l

l Més d’un centenar de 
dansaires van participar en 
la ballada del Diumenge de 
Pasqua al pavelló poliesportiu

A quest 2021, continua en-
davant el projecte Viladona 
amb l’objectiu d’estendre el 

feminisme en l’àmbit cultural i amb 
una programació anual que vol ser un 
exemple de qualitat i d’integració dels 
principis d’igualtat de gènere i raça. A 
l’agenda hi ha una clara presència de 
teatre de carrer, gràcies a la col·labo-
ració d’Anna Giribet, directora artísti-
ca de Fira Tàrrega. No hi faltaran el 18è 
Concert de l’Estelada, que inclourà 
tallers de pintura corporal i de twer-
king i concerts amb grups com Roba 
Estesa i Sey Sisters. Algunes de les 
propostes, però, es podrien posposar 
degut al confinament comarcal. Més 
informació  a www.viladona.cat. l

El projecte 
Viladona s’adapta a 
la pandèmia

A mb motiu de la commemo-
ració del Vuit de Març, es 
van dur a terme un seguit 

de propostes per a reivindicar el pa-
per de les dones en la societat actual: 
per exemple, la Biblioteca Glòria Tu-
dela va adquirir nous títols per am-
pliar l’oferta de llibres feministes i 
es va posar en marxa una consulta, 
que va comptar amb una quarante-
na de propostes, per a decidir quines 
cançons fetes per dones sonarien en 
el pregó d’enguany. Els actes del 8M 
van incloure també una exposició a la 
plaça de l’Anjua, titulada «100 fites del 
feminisme» i dissenyada per l’Institut 
Català de la Dona, i la presentació del 
projecte Viladona 2021. l

Actes per a 
reivindicar una 
igualtat efectiva 
entre homes i dones

A quest 2021, la celebració del 
Carnaval s’ha hagut d’adap-
tar a la situació sanitària. Això 

no ha impedit que la ciutadania gau-
dís d’un «concurs confinat» de disfres-
ses a través de les xarxes socials. Tots 
els infants de 0 a 12 anys que hi van 
participar van obtenir una bossa de 
gominoles que van poder recollir a 
l’estanc. Dues famílies van aconseguir 
el premi a la millor disfressa de grup: 
la família Fernàndez-Valls i la famí-
lia Valls-Artero; finalment, el premi 
a la millor coreografia va ser per a la 
Rosa Mari Carulla, acompanyada del 
Jan, l’Èlia i l’Aran. La guanyadora d’un 
pernil en el sorteig de la tradicional 
mostra de cassoles va ser la Marialba 
Casulleras. Des del consistori es vol 
agrair l’amenització del sorteig i el toc 
d’humor que van posar a la festa els 
membres de la Junta de la Llar Muni-
cipal de la Gent Gran en un any espe-
cialment difícil. l

Ja es coneixen els 
guanyadors del 
Carnaval Confinat



MAIG 2021

Dissabte 1
16.30 h. SALA D’ACTES DE 

L’AJUNTAMENT

Taller amb Zinteta
L’art i el feminisme s’abracen, 
comuniquen i comprenen en l’obra 
de Cinta Tort Cartró. 
Entrades a www.viladona.cat

Diumenge 2
11.30 h. ELS FONDETS

Cossoc
Duet de dansa pel carrer en el qual 
col·laboren un ballarí de Catalunya i 
una ballarina d’Eslovènia. 
Entrades a www.viladona.cat

Dissabte 22
19 h. POLIESPORTIU

Twerkyourlife
Taller de twerking per a tots els 
públics amb Ana Chinchilla. 
Informació a www.viladona.cat

ag
agenda
cultural
Vilanova 
de Bellpuig

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

23 h. POLIESPORTIU

Concert amb el grup Crit
Per a públic jove. 
Informació a www.viladona.cat

JUNY 2021

Dimecres 23
23 h.
Pelat, de Joan Català
Proposta que esborra les fronteres 
entre la dansa, el circ, el teatre i la 
performance. 
Informació a: 
www.vilanovadebellpuig.cat i 
xarxes socials

AGOST 2021

Dissabte 28
19 h. PATI DE LES ESCOLES

Secrets, de Tombs Creatius 
Espectacle vivencial que proposa al 
públic ser protagonista de la seva 
pròpia història, del seu propi secret. 
Preestrena de la instal·lació que es 
podrà veure a la propera edició de 
FiraTàrrega (setembre 2021). 
Informació a: 
www.vilanovadebellpuig.cat i 
xarxes socials

SETEMBRE 2021

Divendres 3
20 h. POLIESPORTIU

Les dones sàvies
La Companyia del Rei presenta el 
remake de l’obra original de Molière 
per a tots els públics. 

Diumenge 5
18 h. POLIESPORTIU

Bucráa Circus
Espectacle de carrer de pallassos 
contemporanis i teatre gestual per a 
tots els públics.

NOVEMBRE 2021

Dissabte 27
17.30 h. POLIESPORTIU

Mulïer, de Maduixa Teatre
Espectacle de dansa sobre xanques 
interpretat per cinc ballarines.

DESEMBRE 2021

Diumenge 26
19.30 h. POLIESPORTIU

Present, de Judit i 
Mertitxell Nedderman
Concert de les germanes 
Neddermann, que presenten per 
primera vegada un disc concebut i 
treballat conjuntament.

GENER 2022

Dilluns 3
11 h. MAGATZEM MUNICIPAL

Horta Teatre
Espectacle teatral per a un públic 
infantil.


