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

VILANOVADEBELLPUIG.CAT

N.06 | JULIOL 2021 



2   VILANOVA DE BELLPUIG | N.06 | JULIOL 2021

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

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

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

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

Tirada: 500 exemplars gratuïts

Agraïment per 39 anys 
de servei al poble
L’Ajuntament va fer un reconeixement a 
l’Amàlia Solsona, que s’ha jubilat després 
de 39 anys de servei al poble. En aquest 
temps, l’Amàlia ha treballat com a admi-
nistrativa, demostrant una gran profes-
sionalitat i amabilitat a l’hora d’atendre 
la ciutadania. Des del consistori se li vol 
agrair la seva bona feina i desitjar-li el mi-
llor en aquesta nova etapa. l

Afavorint la col·laboració 
amb Creu Roja
El passat mes de març, l’alcaldessa, Dolors 
Pascual, i el regidor Salvador Ayguadé es 
van reunir amb el tècnic de la Creu Roja 
del Pla d’Urgell, Jonatan Niubó. L’objec-
tiu era conèixer els projectes de l’entitat i 
afavorir nous vincles de col·laboració que 
permetin desenvolupar-ne alguns a Vila-
nova, com el servei d’acompanyament a 
la gent gran o l’organització d’activitats 
per a aquest grup de població. l

l Aprovació de l’Expedient de la massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2021
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació de la Sol·licitud de pròrroga del conveni amb el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies relatiu a l’atorgament de places públiques a la Residència i Centre 
de Dia Municipal per a l’anualitat 2022
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Ratificació del Conveni de col·laboració entre l’EPEL Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega i 
l’Ajuntament per a la dinamització del mercat escènic
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació inicial de la Relació de béns i drets afectats per l’expropiació de dues finques 
per a l’execució del projecte de construcció d’una «Estació de tractament d’aigua potable, 
dipòsit de reserva i renovació de la canonada de transport» a Vilanova de Bellpuig
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació del Conveni d’encàrrec de gestió de diferents serveis d’assistència 
tècnica informàtica amb la Diputació de Lleida, així com del Contracte d’encarregat de 
tractament vinculat a aquest 
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació de l’adhesió al Conveni entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament 
d’informació de caràcter tributari a les entitats locals
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament 
referent als serveis socials bàsics establerts al Contracte Programa 2016-2019; Addenda 
amb pròrroga vigent per a l’anualitat 2021
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació del Conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament per a la prestació 
dels serveis d’assistència tècnica d’àmbit general i dels relacionats amb l’administració 
electrònica
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament pel 
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa 
de Treball i Formació 2020 DONA
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de 
la comarca en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres programes relatius 
al benestar social i polítiques d’igualtat, vinculat al Contracte Programa 2021 
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació de l’adhesió al Contracte de l’ACM 2019.03-d1 de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2019.03)
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA 

l Aprovació inicial de la constitució de servituds d’aqüeducte i l’ocupació temporal de 
finques per a l’execució 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 Moció de suport al sector agrari de la fruita amb motiu dels danys causats per les 
gelades del març
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 25 DE JUNY DEL 2021

ORDRE DEL DIA

“Les actes dels plens es poden consultar al web municipal.”

El pavelló es converteix 
en un laboratori artístic
El col·lectiu artístic Penique Productions 
va traslladar a Vilanova el seu laboratori 
creatiu els dies 27 i 28 d’abril. Es tracta 
d’un estudi creat pel vilanovenc Sergi Ar-
busà, que es dedica a la creació de grans 
instal·lacions inflables utilitzant majori-
tàriament plàstics que provenen de l’em-
presa Manipulats Escribà, de Bellpuig. Pe-
nique ha participat en exhibicions arreu 
del món. L’alumnat de l’Escola Marinada 
va participar en el muntatge i va ser el 
primer a visitar i conèixer el projecte. l
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Les dades epidemiològiques i el progrés 
del procés de vacunació ens fan mirar 
endavant amb optimisme i determina-
ció. Tot indica que ens trobem encarant 
l’última etapa de la pandèmia i ho fem, a 
més, amb una baixa incidència al munici-
pi. Vull destacar especialment en aquest 
sentit la feina realitzada a la residència, a 
l’escola i a la llar d’infants per a evitar con-
tagis, així com la prudència de les entitats 
i el sacrifici de la Llar de Jubilats, que s’ha 
mantingut tancada. Gràcies en nom de 
tot el poble per l’esforç realitzat en 
aquests mesos.

Coincideix aquest moment d’impàs 
amb un altre de també fonamental a ni-

vell municipal. Tot i que la vida social i 
l’activitat cultural hagin estat aturades o 
sota mínims, la feina feta des de l’Ajun-
tament ha estat intensa, en tot aquest 
temps, pel que fa a qüestions com ara la 
recerca de subvencions que ens ajudin a 
tirar endavant alguns dels principals pro-
jectes del mandat. Aquesta feina ha do-
nat resultats i ens permet anunciar una 
actuació tan important com l’ampliació 
i millora de l’escola, per a la qual la Ge-
neralitat de Catalunya ha compromès 
dos milions d’euros, o el desenvolupa-
ment, en aquesta segona meitat de la 
legislatura, de projectes com la planta 
potabilitzadora o els vestidors de la 
zona esportiva.

Després d’un passat recent incert, no 
tinc cap dubte que tenim a tocar un futur 
immediat per al creixement i el desen-
volupament de Vilanova de Bellpuig. l

M. Dolors Pascual i Miquel
Alcaldessa de Vilanova de Bellpuig

          @dolopascui

Arriba el moment per 
a l’optimisme

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

El Govern local 
aconsegueix 
finançament per 
a l’ampliació de 
l’escola
l La Generalitat de 
Catalunya invertirà prop de 
dos milions d’euros fins al 
2024 per a la millora del 
centre educatiu

L’
Ajuntament de Vilano-
va ha aconseguit que 
la Generalitat de Cata-
lunya aprovi destinar 

1.899.000 euros a l’ampliació i ade-
quació de l’escola Marinada. Aquesta 
era una de les prioritats del Govern lo-
cal des de l’inici del mandat, atès que, 
en els darrers 12 anys, el centre ha 
passat de tenir 60 a 135 alumnes. El fet 
que antigament s’hagués traslladat la 
llar d’infants a les instal·lacions de l’es-
cola i les necessitats d’espai van portar 
a instal·lar-hi un mòdul prefabricat. 

Les futures obres preveuen elimi-
nar la part de l’escola que data dels 
anys 60 i adequar les instal·lacions 

que s’hi van fer noves els anys 1987 
i 2006, eliminar-ne el mòdul prefa-
bricat i ampliar-ne la capacitat del 
menjador. L’aportació del Departa-
ment d’Educació es durà a terme en 
tres anualitats: l’any que ve, el 2022, 
n’arribaran 530.000 euros; el següent, 
el 2023, uns 820.000 euros, i la resta, 
549.000 euros, el 2024.

Recordem que al juliol del 2019 
Vilanova va rebre la visita del llavors 
conseller d’Educació, Josep Bargalló, 
el qual va poder veure l’estat en què 
es trobava el centre educatiu, i es va 
aconseguir el compromís de la Ge-
neralitat per a dur a terme un pla de 
millora i ampliació de l’escola.

L’execució del projecte permetrà 
oferir un bon servei i una bona qua-
litat de l’ensenyament a les famílies 
del poble i a les persones nouvingu-
des, i combatre així el despoblament, 
ja que Vilanova és el municipi del Pla 
d’Urgell amb el percentatge més alt 
de persones de més de 65 anys. l

El projecte permetrà 
eliminar els mòduls 
prefabricats i adequar 
els espais destinats a 
activitats comunes
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D es del passat mes de juny, 
els contenidors de residus 
orgànics, envasos lleugers 

i fracció de rebuig només es poden 
obrir amb una targeta identificativa 

Vilanova compta 
amb nous 
contenidors 
intel·ligents
l El nou sistema forma 
part d’una prova pilot per 
a millorar els índexs de 
recollida selectiva al municipi

L’ Ajuntament ha presentat 
als veïns i les veïnes l’es-
borrany del projecte de 

reordenació de la zona esportiva. La 
voluntat és recollir-ne les opinions i 
els suggeriments amb una enquesta 
en la qual poden fer les seves apor-
tacions sobre les instal·lacions previs-
tes, el disseny dels vestidors o els ser-
veis que hauria de tenir aquest futur 
espai. S’han recollit una cinquantena 
de respostes. El projecte inicial no 
preveia moure el camp de futbol ni el 
vas gran de la piscina pel seu elevat 
cost; és per això que en els darrers 
dos anys s’han fet millores a la piscina 
per valor de 100.000 euros, que han 
permès augmentar-ne l’eficiència i 
reduir costos. Així mateix, també està 
previst que els nous vestidors es fa-
cin a l’Era de Cal Tudela, que data del 
segle XVIII, preservant-ne la tàpia. l

Obrint a la 
ciutadania la 
reordenació de la 
zona esportiva

E l 19 de juny van obrir les pis-
cines municipals, a les quals 
es pot accedir de dilluns a 

diumenge des de les 12 fins a les 20 
hores. La temporada finalitzarà el dia 
5 de setembre. Les entrades i els abo-
naments es poden adquirir a través 
del web municipal o de manera pre-
sencial a l’ajuntament. Així mateix, 
l’accés es fa mitjançant un codi QR, un 
sistema utilitzat ja l’estiu passat per a 
controlar l’aforament.

Prèviament a l’obertura, s’hi han 
fet millores com la impermeabilitza-
ció del vas, el canvi de l’enrajolat, la 
instal·lació de corxeres i la instal·lació 
d’escales adaptades per a les perso-
nes amb dificultats de mobilitat. l

S’inicia la 
temporada de les 
piscines municipals

E n les darreres setmanes, s’han 
dut a terme diversos treballs 
de manteniment al municipi: 

s’han netejat les grades del camp de 
futbol i l’enrajolat de la plaça de l’An-
jua, s’ha pintat la tanca de la plaça Ur-
gell i s’han renovat les jardineres de 
la plaça de l’Anjua, del carrer Roger 
de Flor i el carrer Mestre Rivera. A l’es-
cola s’han fet arranjaments, s’ha pin-
tat la tanca vella i el mur perimetral i, 
per Setmana Santa, es van reparar els 
jocs de fusta del pati.

Finalment, s’han netejat els vorals 
del camí de Castellnou i d’altres vials 
del poble. l

Garantint el 
manteniment dels 
equipaments i la via 
pública

o bé amb el telèfon mòbil, a través 
de l’aplicació Civiwaste, amb la qual 
també es pot consultar el calendari de 
determinats serveis o comunicar inci-
dències. És una prova pilot que ha po-
sat en marxa el Consell Comarcal amb 
els ajuntaments de Vilanova, Sidamon 
i el palau d’Anglesola, l’Agència Cata-
lana de Residus, Ecoembes i Ecovidre. 
S’ha subvencionat el tancament de 
cada illa de contenidors, que té un 
cost de 5.500 euros, i que ha de servir 
per a millorar els índexs de recollida 
selectiva i reduir el cost de la gestió 
dels residus. Les dades obtingudes 
s’analitzaran i ajudaran a elaborar una 
nova ordenança municipal. l
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E ls sistemes municipals d’abas-
tament d’aigua potable s’han 
d’anar adaptant a les necessi-

tats de la població i als requeriments 
sanitaris i legals vigents en cada mo-
ment. Adaptar-se a aquests canvis 
significa donar solució als dos grans 
problemes amb què es troba actual-
ment el servei a Vilanova:

• La qualitat de l’aigua. El primer 
pas per a donar-hi una solució defi-
nitiva és la construcció de l’Estació 
de Tractament d’Aigua Potable, una 
infraestructura imprescindible per a 
garantir els paràmetres de qualitat 
de l’aigua requerits per una legislació 
sanitària cada cop més exigent.
• La fiscalització del consum. 
L’Agència Catalana de l’Aigua dema-
na als municipis dades de consum 
reals per a la liquidació del cànon de 
l’aigua, que només es poden obtenir 
mitjançant la lectura de comptadors 
d’aigua individualitzats. Sense aques-
tes lectures imposa les seves esti-
macions. Aquest control, juntament 
amb una tarifa associada al consum 
de cada persona usuària, permetria 
aconseguir un consum més racional 
i un estalvi global en l’ús de l’aigua.

L’Ajuntament va encarregar a una 
empresa especialitzada un estu-
di del consum de l’aigua potable a 
Vilanova, analitzant les dades del 
comptador dels dipòsits municipals. 
El resultat va ser que cada habitant 
consumeix més del doble del que 
hauria de ser pel tipus de població. 
Sense comptadors, és difícil trobar-hi 
una explicació. Per a començar a so-
lucionar el problema, es van cercar 
fuites a la xarxa —mitjançant equips 
electroacústics d’alta precisió— i se’n 
van trobar vuit. De moment s’han 
reparat les de la rotonda de Golmés, 
Margrinya, la bàscula, l’Anjua i el camí 
de la Plana, que han suposat un cost 
aproximat de 20.000 euros. l

L’aigua potable a 
Vilanova: problemes 
i reptes de futur

l Els treballs han 
millorat l’estat del 
paviment i garanteixen 
la seguretat de vehicles 
i vianants

Finalitza la renovació del 
ferm a les vies principals 
del poble

E n les darreres setmanes, s’han 
enllestit els treballs de repara-
ció del paviment a la rotonda 

d’accés a Vilanova des de Golmés i al 
carrer Joan Maragall i també de l’as-
falt de la cruïlla del carrer Nord amb el 
carrer Joan Maragall i amb la carretera 
de Bellpuig. Així mateix, s’han reparat 
els clots i s’ha fet un doble rec asfàltic 
al mateix carrer Nord, al passatge Sant 
Martí, al carrer Freixes i al passatge 
Mossèn Cinto Verdaguer.

En el marc del projecte, s’ha fet tam-
bé una reordenació de la senyalització 
horitzontal en alguns carrers per a do-
nar prioritat als vianants, i al camí de 
Castellnou s’ha incorporat un ressalt 

per a reduir-hi la velocitat dels vehi-
cles i s’ha prohibit el pas de camions.

El projecte es va adjudicar a l’empre-
sa Equips i Asfaltats de Vialitat, SL, i ha 
tingut un cost final de 115.775,11 eu-
ros, una part dels quals s’ha finançat 
amb una subvenció de la Diputació 
de Lleida de 59.137,65 euros. Aques-
tes millores eren molt necessàries, 
atès que el ferm d’aquestes vies es 

L’obra, que ha tingut un 
cost final de 115.775,11 
euros, ha comptat amb 
una subvenció de la 
Diputació de Lleida

trobava en mal estat pel desgast, una 
situació que es va accentuar amb els 
temporals de l’any passat i la nevada 
del mes de gener. l
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Tots els grups municipals han estat convidats a participar en aquest espai

El 2020 el Govern va declarar la cul-
tura «bé essencial», després que les 
primeres mesures per a aturar la 
pandèmia van recaure en la cultura 
i l’educació, àmbits que han demos-

trat ser segurs i essencials, més enllà de cap declaració institu-
cional. La nostra aposta cultural ha buscat oferir un ventall més 
ampli de propostes artístiques i culturals; donar un valor afegit, 
amb una programació més inclusiva i adaptada a les necessi-
tats actuals, i fer-la accessible mantenint la gratuïtat de la gran 
majoria d’actes. S’ha augmentat el percentatge del pressupost 
destinat a cultura i s’han cercat noves formes de finançar-la per a 
mantenir-ne la solidesa.

Innovar i apostar per la cultura, i més en temps de pandèmia, 
no és fàcil. I hem après que sense la resposta i participació de la 
gent, entitats i agents de Vilanova no hauria estat possible. 

Fent balanç, hem vist com aquesta aposta cultural ens ha aju-
dat a apropar-nos a la població. Hem descobert nous públics i 
repensat nous espais del poble. I això ha propiciat que la cultura 
sigui una política transversal, que ens ha permès detectar i cobrir 
necessitats en àmbits com l’urbanisme, els serveis o la dinamitza-
ció econòmica i del comerç. l

La cultura com a política 
pública municipal

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS          VILANOVA DE BELLPUIG

Preservant la memòria oral i 
fotogràfica del poble

E l passat mes d’abril es va orga-
nitzar una xerrada per parlar 
de l’Arxiu Històric Municipal i 

de la seva importància per a preservar 
la història del nostre poble. Les per-
sones assistents van poder conèixer 
la feina realitzada fins ara —gràcies a 
la regidora Àngels Carulla, la historia-
dora Roser Miarnau i el fotògraf Albert 
Font— i la voluntat de documentar 

la memòria oral de Vilanova i crear-
hi un arxiu fotogràfic. La Comissió de 
l’Arxiu té previst fer un estudi sobre la 
biblioteca —que va ser la primera del 
Pla d’Urgell—, la xarxa d’aigua, les es-
coles, les caramelles o les piscines, que 
van ser les primeres de les terres de 
Lleida. Es convida la ciutadania a apor-
tar-hi documentació trucant o enviant 
un correu electrònic a l’Ajuntament. l

Àmplia oferta lúdica per a 
gaudir de l’estiu a Vilanova

F inalitzat el curs escolar, s’ha 
posat en marxa tot un seguit 
de propostes amb l’objectiu 

de donar suport a les famílies i oferir 
alternatives d’oci per als infants i joves 
durant els mesos d’estiu. A més del 
casalet que ofereix la Llar d’Infants 
Municipal, l’AMPA de l’Escola Marina-
da, amb la col·laboració de l’empresa 
Quàlia, organitza també un casalet 

d’estiu per a l’alumnat de P3 a P5 i el 
casal esportiu per a infants i joves de 
1r de primària a 2n d’ESO. 

Una altra proposta són els cursets 
de natació que organitza l’AMPA, 
amb la col·laboració del Club Natació 
Mollerussa, per a infants i joves de 3 
a 14 anys. Hi haurà també activitats 
d’aigua per als nens i les nenes de 6 
mesos a 2 anys. l
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Visita institucional 
al nou magatzem 
logístic de Cal Valls

El subdelegat del Govern, José Crespín, 
acompanyat de l’alcaldessa i regidors de 
Vilanova i del president del Consell Co-
marcal, va visitar l’empresa Cal Valls per 
conèixer-ne el nou magatzem logístic in-
tel·ligent. Cal Valls va ser la primera empre-
sa nacional a obtenir el certificat de pro-
ducció ecològica. Des de l’Ajuntament es 
va manifestar la importància d’estar ben 
comunicats amb l’autovia per a millorar 
la competitivitat de les indústries locals. l

Vilanova celebra la Festa Major de Sant Pere

El passat 29 de juny es va oficiar la missa 
solemne en honor de Sant Pere. La Miriam 
Cortada, de Cal Menga, va ser l’encarrega-
da d’amenitzar la celebració amb la mú-
sica de la seva flauta travessera. L’ofrena 
floral la van fer els padrins d’aquest 2021, 
el Francisco Solé Piqué i la Maria Pera 

González, de Cal Safont, una parella molt 
apreciada al poble i que es va casar a la 
parròquia de Sant Pere de Vilanova aviat 
farà 60 anys. Després de l’ofici, van presi-
dir també el concert que es va organitzar 
al poliesportiu i que va comptar amb l’ac-
tuació de l’Orquestra Tropikana. l

Prop de 200 participants en la Festa 
de la Bicicleta
El primer cap de setmana de maig es va 
celebrar la 34a edició de la Festa de la Bi-
cicleta, una iniciativa per a practicar l’es-
port en família amb la qual es vol fomen-
tar aquest mitjà de transport sostenible. 
Ni la situació sanitària ni les previsions de 
mal temps van impedir el desenvolupa-
ment d’aquesta bicicletada popular, tot i 
que va caldre modificar-ne el recorregut 
a causa del mal estat d’alguns camins 
per les darreres pluges. Van participar en 
l’esdeveniment prop de 200 persones. En 
acabar, petits i grans van gaudir al camp 
de futbol de l’espectacle del duet COS-
SOC, programat dins el Circuit Nòmada 
de FiraTàrrega. l

Fomentant la 
pràctica de l’skate 
entre el jovent
L’Oficina Jove del Pla d’Urgell va oferir, el 
6 de juny, un taller per a practicar skate 
o scooter en el qual van participar una 
dotzena de nois i noies de 10 a 16 anys. 
L’objectiu era dinamitzar la pista munici-
pal que es va instal·lar a la zona esportiva. 
Des del primer moment, l’Ajuntament ha 
volgut implicar el jovent en la consolida-
ció d’aquest espai de lleure, fent-lo partí-
cip en el disseny de la pista i en l’elabora-
ció de la normativa. Al mes de març es va 
fer una trobada, amb el suport d’un grafi-
ter professional, per a decidir com pintar 
la pista. D’altra banda, durant el tercer 
trimestre del curs, l’AMPA de l’escola ha 
organitzat una activitat extraescolar de 
skate que ha tingut una bona acceptació 
entre l’alumnat. l

Una rosa per Sant 
Jordi per a les 
persones de més de 
80 anys
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, 
l’Ajuntament i la Llar Municipal de la Gent 
Gran van obsequiar amb una rosa unes 
150 persones de Vilanova de més de 80 
anys. Va ser un acte molt emotiu amb 
el qual es volia retre un homenatge a la 
gent gran que, a causa de la pandèmia, 
ha hagut de romandre més temps a casa, 
allunyada d’amics i familiars.

Des del consistori es vol expressar 
l’agraïment als centres educatius per la 
instal·lació d’una parada de llibres i roses 
a càrrec de l’Escola Marinada i la iniciativa 
de fer arribar poemes de l’alumnat a totes 
les llars. l



Un mes d’abril dedicat a la cultura

L a literatura i l’art audiovisual van protagonitzar l’Abril 
Cultural, una iniciativa que enguany volia potenciar 
els autors i artistes locals. Una de les propostes va ser 

la presentació del llibre Ulls de Cugula, de Jaume Suau i Ànge-
ls Marzo, una obra guanyadora del 22è Premi de Poesia Maria 
Mercè Marçal. El cineasta vilanovenc Xavier Mitjana també va 
projectar al poliesportiu el curtmetratge El Niu, amb el qual 
va competir al festival internacional de cinema de Lebú (Xile) 

per aspirar als premis Oscar. En el marc del projecte Viladona, 
s’hi van celebrar altres actes, com la xerrada de la guionista i 
directora de cinema social Mabel Lozano sobre l’explotació 
sexual o l’espectacle del duet COSSOC, que combinava la 
dansa i el circ. Durant el mes de maig la ciutadania va gaudir 
de tallers de twerking i de maquillatge corporal, de l’actuació 
de Crit i de l’espectacle Peix, de la companyia Hotel Iocandi. 
Finalment, el grup Sey Sisters va actuar el passat 26 de juny. 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 
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[ Sanitat
[ CAP Mollerussa 

061 
973 711 164 
973 711 071


