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Vilanova recupera una festa 
major molt participativa
l El castell de focs tanca quatre dies de celebració amb propostes de qualitat 
i totes les mesures de prevenció per a garantir una festa segura
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Es fomenta la 
recollida de la fracció 
orgànica

En el marc de la campanya impulsada pel 
Consell Comarcal, l’Ajuntament ha repartit 
bosses compostables i cubells reixats per 
fomentar la recollida selectiva de la fracció 
orgànica. Dels 584 habitatges que hi ha 
al poble, un 46,23 % ja disposen d’aquest 
material. El seu ús suposa menys líquid, 
menys olors i menys volum i pes de la 
fracció orgànica. Les bosses i els cubells es 
poden sol·licitar a l’Ajuntament. l

S’habilita un espai de 
lleure amb taules de 
pícnic

Han finalitzat els treballs d’adequació 
d’un espai de lleure de 450 m2 situat al 
costat del rentador de cotxes i davant 
l’aparcament i la pista de pàdel de la zona 
esportiva. S’ha delimitat la finca, s’hi han 
instal·lat tres taules de pícnic, una pape-
rera i unes escales de fusta i s’hi ha fet 
un manteniment de la jardineria. Des del 
consistori es vol fer un agraïment a l’Ed-
mon i la Isabel, que han vetllat per aquest 
terreny des de fa 11 anys, quan va passar 
a ser de titularitat municipal. Es demana 
a la ciutadania que en faci un bon ús. l

Defensant els drets del 
col·lectiu LGTBIQ+

Amb motiu de la commemoració del Dia Inter-
nacional pels Drets del Col·lectiu LGTBIQ+, el 
passat 28 de juny, l’Ajuntament va participar 
en un acte programat per l’organització del Vi-
ladona i el jovent de Vilanova que va incloure 
l’actuació de The Sey Sisters i la lectura d’un 
manifest que feia una crida per a erradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Es va 
penjar la bandera LGTBIQ+ al costat del mural 
que es va pintar en defensa dels drets d’aquest 
col·lectiu. l

Nou curs de l’Aula 
d’Extensió Universitària 
al novembre
Es preveu que a finals de novembre s’iniciï un 
nou curs de l’Aula d’Extensió Universitària. Les 
classes s’impartiran a la llar de jubilats, que 
permetrà oferir la formació en millors condi-
cions. L’Aula informarà properament del perío-
de de matriculació i oferirà suport per a em-
plenar-ne el formulari.

Aquest curs s’ha tancat el dia 8 d’octubre. 
Des de la Junta es vol agrair l’assistència i l’es-
forç de tothom en un any difícil. l

l Ratificació de l’adhesió al Conveni de col·laboració entre el CCPU i la 
Fundació Privada Ilersis per a la prestació del servei de recollida d’oli vegetal 
usat al Pla d’Urgell i la cessió de contenidors instal·lats a la via pública
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS PER VILANOVA

l Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’entitat Amics dels Animals 
del Segrià i l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig per a l’acollida d’animals de 
companyia abandonats o perduts en el terme municipal
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA
ABSTENCIÓ: JUNTS PER VILANOVA

l Aprovació del Treball tècnic de seguretat viària de Vilanova de Bellpuig
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA I JUNTS PER VILANOVA

l Proposta de suplements de crèdit i crèdit extraordinari 2/2021
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA
EN CONTRA: JUNTS PER VILANOVA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 29 DE SETEMBRE DEL 2021

ORDRE DEL DIA

“Les actes dels plens es poden consultar al web municipal.”
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La celebració de la passada festa major 
ha marcat un punt d’inflexió en la vida 
del nostre poble. Després de tants mesos 
d’aïllament, ens hem pogut retrobar 
amb els nostres veïns i veïnes i, així, 
recuperar i estrènyer els llaços de bon 
veïnatge que sempre han caracteritzat 
els vilanovencs i les vilanovenques. A 
més, ho hem pogut fer seguint totes les 
mesures sanitàries necessàries, en un àm-
bit marcat pel lleure i la cultura i amb una 
festa major més concorreguda que en 
anys anteriors.

Entre moltes altres lliçons, la pandèmia 
ens ha demostrat com som d’importants 

els uns per als altres. En aquest sentit, vull 
remarcar el paper que duen a terme les 
associacions en la cohesió i en l’impuls 
de la vida social de Vilanova de Bell-
puig; elles han de ser fonamentals per a 
tornar a cosir les distàncies que l’aparició 
de la malaltia ha provocat. 

Ens trobem, doncs, en aquest inici de 
curs, en un nou punt de partida. A nivell 
municipal comencem, a més, a encarar 
l’últim tram d’aquest mandat, amb el que 
això suposa d’increment en l’execució de 
projectes que fins al moment es trobaven 
només sobre els papers i als despatxos. 
Ens esperen uns mesos tan plens de 
feina com engrescadors, als quals farem 
front amb les forces que hem renovat al 
llarg d’aquest estiu per al retrobament. 
Mirem endavant amb optimisme. l

M. Dolors Pascual i Miquel
Alcaldessa de Vilanova de Bellpuig

          @dolopascui

Un nou punt de partida 
per al municipi

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

Els vilanovins i 
les vilanovines 
tornen a 
gaudir de la 
Festa Major 
l El concert de 
l’Orquestra Metropol i 
el castell de focs han 
estat les propostes més 
ben valorades per la 
ciutadania

D
el 3 al 6 de setembre, 
a Vilanova de Bellpuig 
es van programar actes 
de diferents formats i 

per a totes les edats per a celebrar la 
Festa Major. Des de l’Ajuntament es 
vol agrair la feina i col·laboració de 
les entitats locals, de la Comissió de 
Festes, del personal municipal i de les 
empreses de serveis que van fer pos-
sible recuperar aquesta celebració 
amb totes les mesures de prevenció 
per a garantir una festa segura.

Per a conèixer-ne la valoració de 
la ciutadania, des del consistori s’ha 
habilitat un formulari en el qual han 
participat 80 persones de manera 
anònima.

Resultats de l’enquesta

Entre els actes més ben valorats per 
la ciutadania hi ha el concert de l’Or-
questra Metropol, les actuacions dels 
grups Hey Pachucos i Sound de Secà i 
el castell de focs. Els vilanovins i les vi-

lanovines també van gaudir molt del 
taller de percussió, dels sopars i ver-
muts populars i del parc aquàtic. En 
el marc de la Festa Major, Vilanova va 
acollir l’obra de teatre Dones sàvies, el 
40è Concurs de Colles Sardanistes i el 
46è Campionat de Colles de les Terres 
de Lleida.

Altres aspectes positius valorats per 
la ciutadania han estat la diversitat de 
formats, els espais i la puntualitat de 
les activitats. S’han recollit suggeri-
ments de cara a l’any vinent, com el 
canvi d’horari i d’ubicació d’alguns 
actes, la centralització de les inscrip-
cions, l’oferta d’espectacles de caire 
més còmic i un nombre més elevat 
de propostes per al jovent. l

Unes 80 persones 
han participat en una 
enquesta municipal 
per a valorar la 
programació de la 
Festa Major d’enguany
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Vilanova dona inici al nou 
curs escolar

l L’Ajuntament ha aprofitat 
les vacances d’estiu per 
a realitzar tasques de 
manteniment a l’escola i a 
la llar d’infants

E l 13 de setembre va tornar a 
obrir les portes l’Escola Ma-
rinada, amb 137 alumnes 

matriculats i més d’una catorzena de 
mestres. Aquest curs s’hi mantenen 
les mesures Covid, tot i que l’alumnat 
podrà compartir materials i relacio-
nar-se en espais exteriors amb altres 

grups bombolla. Una setmana abans 
va començar el procés d’adaptació a 
la llar d’infants, amb 15 nens i nenes i 
un equip docent format per la direc-
tora, tres educadores i una alumna 
de formació dual.

D’altra banda, durant l’estiu s’han 
fet diversos treballs de manteniment 
als centres educatius: s’hi han pintat 
algunes aules i s’hi ha fet una neteja a 
fons de tots els espais. A l’escola s’ha 
pintat la tanca perimetral, s’han ins-
tal·lat sis banquetes al pati i s’han fet 
millores en la xarxa elèctrica. l

Un centenar 
d’infants 
participen en 
els casals d’estiu

A mb la voluntat de donar 
suport a les famílies i oferir 
alternatives d’oci per als in-

fants i joves durant els mesos d’estiu, 
l’AMPA de l’Escola Marinada, amb la 
col·laboració de l’empresa Quàlia, va 
organitzar els casals d’estiu. Del 28 de 
juny al 10 de setembre, 42 nens i ne-
nes de P3 fins a P5 van participar en 
el Casalet, i 64 infants i joves de 1r de 
primària fins a 2n d’ESO van gaudir 
del Casal Esportiu. l

L es piscines municipals han 
tancat la temporada amb una 
bona valoració per part de les 

persones usuàries. S’han venut 612 
abonaments i 386 entrades puntuals, 
una important afluència de gent que 
demostra que molts veïns i veïnes 
s’han quedat a Vilanova aquest estiu. 
L’any passat es van vendre 441 abo-

Bona afluència 
de persones 
usuàries a 
les piscines 
municipals
l Aquest estiu s’hi han 
tornat a programar activitats 
diverses com l’aquagym i els 
cursets de natació

naments i 208 entrades de dia. Tot i 
així, també hi han contribuït les pro-
postes que s’han dut a terme a l’equi-
pament, com les sessions d’aquagym 
organitzades per l’Associació de Do-
nes Anjua o els cursets de natació per 
a infants. Un total de 130 nens i nenes 
han participat en aquests cursets que 
promou cada any l’AMPA de l’Escola 
Marinada juntament amb el Club Na-
tació Mollerussa.

A petició de l’AMPA, s’ha instal·lat al 
recinte una taula per a jugar al tennis 
taula, un esport que ha tingut molt 
d’èxit entre les persones usuàries. 
D’altres han preferit portar-hi jocs de 
taula i compartir estones amb altres 
veïns i veïnes jugant al Rummikub.

Des de l’Ajuntament es vol agrair 
la bona feina del personal, del servei 
de bar i dels socorristes, així com la 
implicació de les entitats per a dina-
mitzar l’espai. l
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La Llar de 
Jubilats reprèn 
la seva activitat
l L’equipament ha tornat 
a obrir el 14 d’octubre 
amb la voluntat de 
seguir fomentant un 
envelliment actiu

L’ Ajuntament ha decidit 
reobrir la Llar de Jubilats, 
que es va tancar al mes de 

març de l’any passat per l’arribada de 
la pandèmia de COVID-19 i s’ha utilit-
zat durant gairebé un any per a am-
pliar l’espai de la residència de la gent 
gran i poder garantir la seguretat de 
les persones usuàries. Paral·lelament, 
es va adequar un camp de bitlles al 
pati de les escoles per tal que es po-
gués continuar practicant aquesta ac-
tivitat a l’aire lliure. Des del consistori 

es vol agrair especialment a la Llar de 
Jubilats el fet d’haver cedit aquest es-
pai per a ús de la residència.

Com que aquest estiu no es va po-
der reobrir l’equipament, es va acor-
dar amb la Junta adequar-ne l’espai 
amb diferents millores: se n’ha arran-
jat la jardineria, s’hi ha fet un gan-
zell interior per aïllar el soroll de les 
màquines i evitar la pèrdua de fred i 
calor, s’hi ha habilitat un accés pos-
terior per a descongestionar-ne la 
porta d’entrada, s’ha pintat, se n’han 

substituït les cadires i se n’ha reparat 
la calefacció; a la zona del camp de 
bitlles s’ha canviat el sauló, s’han ins-
tal·lat llums de leds al porxo i s’ha re-
ordenat el magatzem. El projecte ha 
tingut un cost aproximat de 15.000 
euros.

La Llar de Jubilats ha reobert les 
seves portes el passat 14 d’octubre 
convertida en un espai multifuncio-
nal al servei de les persones usuàries 
i obert a que en puguin fer ús també 
altres entitats. l

l La voluntat és 
ampliar-ne el fons 
bibliogràfic i accedir a 
les activitats que ofereix 
el Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya

Adequació de la biblioteca 
municipal per oferir-hi un 
servei de qualitat

A finals del mes d’agost es van 
iniciar les obres de remode-
lació de la biblioteca mu-

nicipal amb l’objectiu de millorar el 
servei que s’hi ofereix a les persones 
usuàries. El projecte, amb una durada 
prevista de sis mesos, inclou l’arranja-
ment de l’espai, amb una ampliació 
cap a la sala 1 d’Ocutbre i amb accés 

directe des del carrer; la millora de les 
xarxes de subministraments bàsics, i 
l’adquisició de nou mobiliari. Un cop 
s’hi enllesteixin les obres, l’equipa-
ment disposarà d’un espai infantil i 
un de juvenil, el taulell de préstec, or-
dinadors, taules de treball i una zona 
de lectura.  

La xarxa pública de                 
biblioteques

Amb aquesta reforma, la biblioteca 
complirà els requisits d’espai i equi-
pament necessaris per a formar part 
del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya. Això permetria ampliar 
gratuïtament el fons bibliogràfic de 
manera periòdica i accedir a tots els 
serveis que ofereix aquesta xarxa pú-
blica de biblioteques, entre els quals 
hi ha activitats culturals i formatives 
destinades a la ciutadania. 

La biblioteca municipal de Vilano-
va es va inaugurar l’any 1962 i va ser 
la primera de la comarca del Pla d’Ur-
gell. Actualment està ubicada a la part 
baixa de l’edifici de l’ajuntament. l
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Tots els grups municipals han estat convidats a participar en aquest espai

L’equip de govern vol estar a prop 
de tothom que tingui vincles amb 
Vilanova, ja sigui perquè hi viu, hi té 
una segona residència, és fora però 
se sent del poble o hi visita familiars. 

Una manera de fer-ho és fer-vos partícips de totes les accions que 
es duen a terme mitjançant eines com la revista, el web i les xar-
xes socials.

Però, també volem conèixer les vostres inquietuds. Valorem les 
vostres opinions i aportacions, i és per això que, a través d’eines 
de participació com les enquestes o les xarxes socials, volem tenir 
en compte altres punts de vista de manera objectiva. Aquesta di-
versitat és la que ens fa més grans.

És així com hem detectat que, a causa de la pandèmia, ha incre-
mentat l’interès per venir a viure al poble, on el contacte amb la 
natura, la proximitat amb el veïnat o el fet de tenir pràcticament 
tots els serveis essencials són un valor afegit. Intentem donar 
resposta a aquest interès i ajudar, al mateix temps, a mantenir 
l’essència de Vilanova. Per això, ens hem adherit a «Viure a rural», 
una eina que, des d’Europa i a través de l’associació Leader, vol 
facilitar l’accés als recursos i serveis que podem trobar en els mu-
nicipis rurals Leader de Catalunya, entre els quals està Vilanova. l

Volem fer-vos partícips 
del dia a dia del poble 

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS          VILANOVA DE BELLPUIG

Es demanen més recursos per a 
continuar millorant el poble

E l passat 30 de setembre, Vila-
nova va rebre la visita del de-
legat del Govern de la Genera-

litat a Lleida, Bernat Solé, per conèixer 
els projectes que es desenvolupen 
al municipi amb el finançament del 
PUOSC: la construcció dels vestidors 
de la zona esportiva i la planta pota-
bilitzadora. Es van visitar també les 
obres de la biblioteca municipal i es va 

parlar d’altres qüestions com la neces-
sitat de millorar la seguretat viària a la 
C-233 i els dipòsits d’aigua potable. 
Així mateix, es van demanar més re-
cursos per a millorar les instal·lacions 
esportives i es va plantejar al delegat 
del Govern la necessitat d’una legisla-
ció urbanística catalana més adaptada 
a les necessitats dels municipis que te-
nen menys de 5.000 habitants. l

Una campanya per a erradicar la 
violència masclista

L a Regidoria de Joventut i La 
Guineu Jove participen en 
una campanya que s’ha iniciat 

de manera conjunta en diferents po-
bles del Pla d’Urgell per a lluitar contra 
els estereotips que imposa la violèn-
cia masclista. Els vilanovins Maria 
Amorós, Mònica Font, Arnau Solé, Al-
bert Capdevila, David Miquel i Marcel 
Buireu protagonitzen uns cartells que 

han estat distribuïts pel municipi amb 
missatges antisexistes. Per a comme-
morar el Dia Internacional contra la 
Violència Masclista, que se celebra 
el 25 de novembre, s’ha programat 
l’obra Mülier, de la companyia Ma-
duixa Teatre, que, a través de la dansa 
i la poesia visual, vol retre un home-
natge a totes les dones que han lluitat 
contra l’opressió durant segles. l

Tothom que vulgui pot anar a com-
provar com l’Ajuntament ha estat 
condemnat pel Jutjat Social núm. 1 
de Lleida (Sentència 144/21, del 26 

d’abril) a pagar 66.585,60  € a una treballadora municipal; tot, pel 
caprici de la senyora alcaldessa de canviar la metodologia de la 
Llar d’Infants (com si ella en sabés més que professionals amb 
més de 25 anys d’experiència). I ja no parlem de com han tractat 
la resta de monitores.

D’altra banda, tot i el gairebé 1 milió d’euros que van heretar 
de l’anterior consistori, apugen taxes municipals com la d’es-
combraries o les de la mateixa llar d’infants (ho podeu compro-
var a l’acta del Ple 5/20, del 12 de novembre del 2020).

Des d’aquí proposem a la senyora alcaldessa que, en comptes 
d’apujar impostos i taxes, doni el 50 % del seu sou (com a mínim) 
per a pagar una petita part de la indemnització. Al cap i a la fi, ella 
n’és l’única culpable. l

Així tracten les persones 
i així gestionen els 
nostres diners
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Una activitat 
familiar per a 
aprendre conceptes 
d’astronàutica

El passat 6 de setembre, unes 120 perso-
nes van participar en un taller d’astronàu-
tica a la torre del Coix. L’activitat estava 
conduïda per l’astrònom Joan Pujol, qui, 
a través de l’experimentació, va apropar 
les persones assistents a conceptes re-
lacionats amb la gravetat, la propulsió i 
l’aerodinàmica. Aquesta va ser la primera 

de les activitats organitzades a Vilanova 
de Bellpuig des que l’Ajuntament es va 
adherir a un projecte per a la dinamitza-
ció i conservació de l’espai natural dels 
secans de Belianes-Preixana. l

Es fomenta la pràctica esportiva del pàdel

Més d’una cinquantena de persones han 
participat aquest estiu en el 3r Torneig 
de Pàdel de Vilanova de Bellpuig, que 
enguany s’ha ampliat als nens i les nenes 
de menys de 15 anys amb l’organització 
del 1r Torneig de Pàdel Infantil. Les se-
mifinals i les finals es van jugar els dies 
7, 8 i 9 de setembre. Per a dinamitzar la 

zona esportiva s’hi va habilitar una food 
truck. Els guanyadors de la categoria sè-
nior masculina van ser el Joan Culleré i 
en Joan Roma, i les guanyadores de la fe-
menina, la Laia Coll i la Marta Roig. En les 
dues categories infantils els guanyadors 
van ser el Martí Buireu i el Biel Alemany i 
l’Ian Sánchez i el Jofre Dea. l

Aposta pel futbol base de la Unió Esportiva 
Vilanovenca
El club local comença la 
temporada esportiva amb 
noves categories en el fut-
bol base. Aquest curs s’hi 
incorporen els prebenja-
mins —infants nascuts els 
anys 2014 i 2015 i que, per 
tant, estudien 1r i 2n de 
primària—, els benjamins 
—de 3r i 4t, nascuts els anys 
2012 i 2013— i els cadets 
—de 3r i 4t d’ESO, nascuts els anys 2006 
i 2007—. S’hi mantenen les categories 
ja existents: infantil i infantil femení. En 
total, 83 infants formen part de la Unió 

Compartint «Secrets» 
a la plaça de l’Anjua
La companyia Tombs Creatius va escollir 
Vilanova per a la preestrena de l’especta-
cle vivencial Secrets, que havien de pre-
sentar a FiraTàrrega. La proposta va ser 
consensuada amb l’organització del Vila-
dona i de l’agenda teatral amb la voluntat 
de donar suport a noves produccions que 
apropen el procés creatiu a la ciutadania. 
A la plaça de l’Anjua es van instal·lar jocs 
participatius per a tots els públics.

Paral·lelament, unes 150 persones van 
participar en el desè triatló organitzat 
per la Cursa de la Guineu. Els més petits 
també van poder nedar, córrer i anar en 
bicicleta en el triatló infantil. l

Vilanova «es mulla» 
per l’esclerosi 
múltiple

Les piscines municipals de Vilanova es 
van adherir el dia 11 de juliol a la cam-
panya solidària «Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple», una proposta que convidava 
la ciutadania a «mullar-se» i nedar uns 
metres a favor de la lluita contra aques-
ta malaltia. Així mateix, al recinte de les 
piscines es va instal·lar una parada on es 
venien productes de marxandatge i es re-
collien les donacions. Vilanova va aportar 
788 euros als serveis de neurorehabilita-
ció de la Fundació Esclerosi Múltiple. l

Esportiva Vilanovenca aquesta tempo-
rada, una xifra a la qual cal sumar els 20 
jugadors de l’equip amateur que compe-
teixen a la Tercera Catalana. 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


