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Vilanova manté les tradicions 
de Nadal celebrant unes festes 
segures
l La Cavalcada de Reis marca l’inici d’un any durant el qual s’executaran 
algunes de les principals inversions previstes per a aquesta legislatura
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l Aprovació del Conveni marc de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, en règim d’alternança i amb formació 
dual, i alumnes de l’Institut La Segarra, de Cervera
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la 
taxa de guals
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació provisional de la modificació l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’ICIO
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 7, reguladora del 
cementiri
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA 10 DE NOVEMBRE DEL 2021

ORDRE DEL DIA

Les actes dels plens es poden consultar al web municipal.

Mn. Miquel Pedrós 
celebra 60 anys de 
sacerdoci

L’Ajuntament va fer un petit reconeixe-
ment a Mossèn Miquel Pedrós, que l’any 
passat celebrava el seixantè aniversari de 
la seva ordenació sacerdotal. Pedrós va 
ser vicari de Vilanova entre els anys 1961 i 
1963 i ha estat sempre molt implicat en la 
vida social del poble; un exemple és la par-
ticipació activa del mossèn en la fundació 
de la colla sardanista Sol Ixent de Vilanova 
de Bellpuig. l

Més espais a 
disposició de les 
entitats locals

L’Ajuntament ofereix a les entitats la pos-
sibilitat de fer ús d’una sala ubicada als 
baixos de l’edifici consistorial per a cobrir 
les necessitats provocades per les obres 
de la biblioteca i la sala 1 d’Octubre. 
Aquest espai l’ocupava l’Associació de 
Dones L’Anjua, a la qual es vol agrair que 
s’hagi traslladat a un despatx més petit. El 
consistori ha pintat l’espai i n’ha canviat la 
il·luminació per tecnologia de LED. l

l Aprovació del calendari de cobrament de tributs locals per a l’Exercici 2022
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació de la proposta de nomenament de jutge/ssa de pau substitut/a
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació inicial del «Projecte bàsic i d’execució de construcció de vestidors a la zona 
d’equipaments esportius a Vilanova de Bellpuig. Fase I»
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació dels Plecs de clàusules administratives particulars que han de regir la 
contractació de l’obra «Projecte estació de tractament d’aigua potable, dipòsit de reserva 
de 700 m3 i renovació de la canonada de transport Vilanova de Bellpuig»
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA 17 DE NOVEMBRE DEL 2021

ORDRE DEL DIA

l Presa de possessió de la regidora Sra. Anna Macià Miralles
NO ES VOTA

l Proposta d’aprovació del Compte General de la Corporació – Exercici 2020
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l’expropiació d’una finca 
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 de l’adjudicació de la contractació de l’obra «Estació de tractament d’aigua 
potable, dipòsit de reserva de 700 m3 i renovació de la canonada de transport de Vilanova 
de Bellpuig»
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Moció de suport al model d’escola i a la llengua catalans
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA 22 DE DESEMBRE DEL 2021

ORDRE DEL DIA

l Aprovació del Pla de Mesures Antifrau per a l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació de la Modificació de crèdit 3/2021
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 29 DE DESEMBRE DEL 2021

ORDRE DEL DIA
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La pèrdua de Salvador Ayguadé ha estat 
irreparable per a moltes persones: la seva 
família, els amics, els companys amb els 
quals treballava colze a colze... Però tam-
bé és una desaparició que va més enllà i 
que afecta tot el municipi de Vilanova de 
Bellpuig. La seva participació al govern 
municipal, com a regidor d’Economia, 
Gent Gran i Benestar Social, ha estat 
imprescindible per a posar en marxa i 
desenvolupar els principals projectes 
de l’Ajuntament en aquest mandat, 
que ara encara la seva recta final. Sense 
anar més lluny, ell ha assentat les bases 
econòmiques perquè la nostra gestió 
hagi pogut ser productiva en uns anys 

tan complexos com ho han estat aquests 
últims, marcats per la pandèmia.

Gràcies a aquest esforç, ara comen-
cen a fer-se realitat dues actuacions 
tan fonamentals per als veïns i les 
veïnes —i per al seu dia a dia— com 
la creació de la planta potabilitzadora i 
la construcció dels nous vestidors de la 
zona esportiva.

Més enllà de tot l’amor i de l’estima de 
què s’ha fet mereixedor entre les perso-
nes que vam tenir la sort de conèixer-lo, 
en Salvador ens deixa, a tots els seus 
veïns i veïnes, un llegat en forma d’un 
municipi millor. Et trobarem a faltar, 
però ens queda la satisfacció de saber 
que el teu pas per les nostres vides les va 
fer millors. Gràcies, Salvador. l

M. Dolors Pascual i Miquel
Alcaldessa de Vilanova de Bellpuig

          @dolopascui

El llegat d’en Salvador

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

Adjudicades les 
obres de dues 
de les principals 
inversions 
d’aquesta 
legislatura
l La construcció de la planta 
potabilitzadora d’aigua i la 
dels nous vestidors de la zona 
esportiva es desenvoluparan 
durant aquest 2022

L’ Ajuntament ha adjudicat les 
obres de construcció de la 
planta potabilitzadora d’ai-

gua i dels nous vestidors de la zona 
esportiva, dos dels principals projec-
tes de l’actual legislatura que està 
previst que comencin aquest mes de 
gener. 

La futura planta potabilitzadora 
s’ubicarà al costat dels dipòsits mu-
nicipals i permetrà millorar el sub-
ministrament d’aigua que avui dia 
arriba al poble des del canal principal 
d’Urgell. Les obres inclouran la cons-
trucció d’una estació de tractament 
d’aigua potable (ETAP), un dipòsit 
de reserva de 700 m3 i la renovació 

de la canonada que transportarà l’ai-
gua. El projecte s’ha adjudicat per 
659.801,53 euros (IVA inclòs) i es fi-
nançarà amb dues subvencions de 
l’ACA i de la Generalitat de Catalunya.

Adequació de l’Era                  
de Cal Tudela

El segon projecte adjudicat és la pri-
mera fase de la construcció dels nous 
vestidors de la zona esportiva, que 
inclou l’adequació de la planta baixa 
de l’Era de Cal Tudela per a ubicar-hi 
dos vestidors d’equip, dos més per 
als àrbitres, un lavabo i un espai des-
tinat a magatzem. La voluntat és pre-
servar al màxim possible l’estructura 

de l’edifici, pel seu valor patrimonial 
i arquitectònic. En una fase posterior, 
la 2, s’hi construiran més vestidors i 
un bar restaurant que donarà ser-
vei a tot el recinte esportiu. Aquest 
projecte s’ha adjudicat per 206.305 
euros (IVA inclòs) i es finançarà amb 
subvencions de la Generalitat de Ca-
talunya i la Diputació de Lleida. l

El Govern local ha 
aconseguit subvencions 
d’altres administracions 
per a finançar el gruix 
d’aquestes inversions
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Un sentit adeu al vilanovenc 
Salvador Ayguadé

l L’Ajuntament s’afegeix 
al dolor d’amics i familiars 
per la pèrdua sobtada 
del qui va ser regidor del 
consistori

E l passat 23 de novembre, 
l’Ajuntament de Vilanova es 
va afegir al dol per la mort 

sobtada del regidor Salvador Aygua-
dé Calvís, a l’edat de 63 anys. Des del 
consistori es va fer arribar el més sen-
tit condol als seus amics i familiars, i 

molt especialment a la seva esposa, 
Carme, i al seu fill, Enric. 

El Salvador va treballar a la ban-
ca durant 42 anys i era una persona 
molt implicada en la vida social del 
poble. L’any 2019 va ser escollit re-
gidor de l’Ajuntament per Endavant 
Vilanova, i des d’aleshores havia estat 
responsable de les àrees d’Economia, 
Gent Gran i Benestar Social. Des de 
l’equip de govern es vol reconèixer 
la seva feina al consistori en aquests 
dos anys i mig i els seus esforços per 
fer de Vilanova un poble millor. l

E l passat 18 de novembre, la 
ciutadania de Vilanova de 
Bellpuig va rebre un retorn 

sobre la implantació del nou sistema 
de contenidors intel·ligents. En només 
cinc mesos, Vilanova ha aconseguit 
augmentar l’índex de recollida selecti-
va, que ha passat del 42 % al 60 % del 
total de residus generats. Aquestes 

Anna 
Macià, 
nova 
regidora de 
l’Ajuntament de 
Vilanova

E l dia 22 de desembre, l’Anna 
Macià Miralles va prendre 
possessió del seu càrrec com 

a nova regidora del grup municipal 
Endavant Vilanova en substitució de 
Salvador Ayguadé.

L’Anna és enginyera superior de 
telecomunicacions i va treballar en 
el sector privat durant dos anys fins 
que va decidir dedicar-se a la docèn-
cia. Actualment és funcionària com a 
professora de tecnologia i formado-
ra de professorat en creació d’apps, 
robòtica educativa i impressió 3D. És 
una persona molt vinculada al poble 
que va formar part de la Junta de 
l’AMPA de l’Escola durant tres anys, 
dos dels quals com a presidenta de 
l’entitat. l

Augmenta fins 
al 60 % l’índex 
de recollida 
selectiva 
l El nou sistema de 
contenidors intel·ligents 
ha permès arribar a aquest 
percentatge en només 
cinc mesos

dades confirmen l’èxit d’aquesta pro-
va pilot, que ha suposat el tancament 
dels contenidors de les fraccions orgà-
nica, d’envasos lleugers i de rebuig, els 
quals només es poden obrir amb una 
targeta identificativa o a través d’una 
aplicació al telèfon mòbil. Des de 
l’Ajuntament es vol felicitar la ciutada-
nia per haver-se adaptat ràpidament a 
aquest nou sistema.

Vilanova ha millorat els índexs de 
recollida selectiva en gairebé totes 
les fraccions, i això suposa importants 
avantatges mediambientals, però 
també econòmics. Si continua aques-
ta tendència, el poble de Vilanova i, 
per tant, els seus veïns i veïnes, es po-
den estalviar 7.000 euros anuals entre 
la reducció del cost de tractament del 
rebuig a l’abocador i els ingressos ex-
tra per la recollida selectiva. l
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Restaurada 
una de les 
creus del 
cementiri
l Els treballs han anat a 
càrrec d’alumnes d’un 
cicle formatiu de l’Institut 
Mollerussa

E l cementiri de Vilanova torna 
a disposar de dues creus a la 
part de la façana més vella, 

anterior a l’any 1909. Una d’aquestes 
estava trencada des del 28 de juliol 
del 1936, quan es van destruir di-
versos elements religiosos, entre els 
quals hi havia les creus del terme i les 
del cementiri.

Els treballs de restauració els han 
desenvolupat alumnes d’un cicle 
formatiu de grau mitjà de Tècnic en 
Pedra Natural de l’Institut Mollerus-

sa. L’Ajuntament es va posar en con-
tacte amb el centre per buscar-ne la 
col·laboració per a restaurar diversos 

L’Ajuntament vol 
continuar col·laborant 
amb l’Institut Mollerussa 
per restaurar altres 
elements del cementiri

elements del patrimoni històric de 
Vilanova, i des de l’Institut ho van 
veure com una bona oportunitat per 
a incentivar l’alumnat durant les clas-
ses pràctiques.

La nova creu es va instal·lar al ce-
mentiri uns dies abans de Tots Sants. 
S’hi van dur a terme també altres mi-
llores com treballs de pintura, l’arran-
jament dels parterres i la instal·lació 
d’un lavabo provisional. l

l Les ordenances 
fiscals per a l’any 2022 
incorporen alguna 
modificació en la taxa 
de guals i nous serveis al 
cementiri 

Es congelen els principals 
tributs municipals

L’ equip de govern ha decidit 
congelar els impostos i les 
taxes municipals amb la vo-

luntat de no augmentar la pressió 
fiscal a la ciutadania. Tot i així, s’han 
aprovat algunes modificacions per a 
regular aspectes que encara no ho 

estaven. En aquest sentit, la taxa per 
les entrades de vehicles a través de 
les voreres incorpora la tarifa relativa 
al lliurament de la placa identificativa 
del gual i a les tasques de senyalitza-
ció a la vorera, així com una bonifi-
cació en la quota anual del 50 % per 
als veïns i les veïnes que disposin de 
la targeta vigent d’aparcament per a 
persones amb discapacitat.

D’altra banda, s’ha considerat ne-
cessari fer una actualització dels 
preus en l’ordenança reguladora del 
cementiri, atès que en els darrers 
anys s’hi han construït nous nínxols i 
es preveu destinar-ne una nova zona 
a la concessió de panteons. Així ma-
teix, se n’ha augmentat la neteja i s’hi 
han fet —i s’hi faran— altres treballs 
de millora. L’ordenança inclou tam-
bé un nou servei de neteja indivi-
dual de les làpides dels nínxols i dels 
panteons, així com un servei d’orna-
ments de flors naturals per a aque-
lles persones a qui aquestes tasques 
presentin dificultat per problemes de 
mobilitat o per viure fora. l



6   VILANOVA DE BELLPUIG | N.08 | GENER 2022

A mb la voluntat de fomentar 
el turisme a Vilanova, el Go-
vern local ha decidit habilitar 

a l’aparcament de la zona esportiva 
un espai per a l’estada d’autocarava-
nes, caravanes o campers. És un espai 
amb capacitat per a sis vehicles i on 
es pot pernoctar de manera gratuïta 
un màxim de tres dies. La previsió és 
instal·lar-hi un punt de buidatge d’ai-
gües grises i de recàrrega d’aigua neta 
quan s’hagi dut a terme la reordena-
ció de la zona esportiva.

Des del mes de desembre, el portal 
Vanwow promociona Vilanova com a 
possible destí per a les persones que 
viatgen en aquest tipus de vehicles. l

S’habilita un espai 
per a la pernoctació 
d’autocaravanes

E n els darrers mesos, s’han dut 
a terme diverses millores al 
camp de futbol municipal. 

Una d’aquestes és la instal·lació de 
tres baranes a les grades per millorar 
la mobilitat i accessibilitat del públic 
que assisteix a partits i entrenaments. 
Aquesta actuació s’afegeix a la neteja 
de les grades mateixes, que ja s’havia 
realitzat amb anterioritat, i al reforç 
del servei d’esporga amb la contracta-
ció d’una empresa externa per donar 
suport al personal de la Brigada i agi-
litzar aquestes tasques. l

S’instal·len baranes a 
les grades del camp 
de futbol L’ Ajuntament ha fet una ges-

tió adequada dels residus 
d’amiant que hi havia a 

l’edifici de les escoles, en dues zones 
on no hi ha accés al públic. S’ha con-
tractat una empresa especialitzada 
per a la retirada dels antics dipòsits 
de fibrociment, que feia molts anys 
que romanien en desús, i per a la ges-
tió posterior d’aquest residu. El cost 
d’aquesta actuació ha estat de 1.815 
euros i ha estat finançat íntegrament 
per l’Agència de Residus de Cata-
lunya a través d’una subvenció que 
té l’objectiu de garantir una millora 
ambiental i minimitzar el risc que pot 
comportar aquest material per a la sa-
lut pública. l

Es retiren els 
antics dipòsits de 
fibrociment de les 
escoles

Col·laboració amb l’Escola 
Marinada per a fomentar una 
educació inclusiva
l El centre ha rebut una subvenció del Departament 
de Cultura per a construir una escenografia per al 
projecte Viladona

L’ alumnat de cinquè i sisè 
de primària de l’Escola Ma-
rinada està treballant en 

la construcció d’una escenografia 
inclusiva per als espectacles mòbils 
del projecte Viladona 2022. La inicia-
tiva, que compta amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament, ha aconseguit 
una subvenció de 2.000 euros del 
Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya, un ajut que 
només han obtingut dos centres 
educatius de la província de Lleida 
i que permetrà finançar el 40 % del 
projecte. L’alumnat de l’Escola serà 
el creador d’aquesta decoració es-
cènica —que compta amb el suport 
de l’escenògrafa professional Maria 
Montseny— i en participarà activa-
ment en la construcció. l
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E l dia 27 de novembre, es van 
programar a Vilanova dife-
rents propostes per a com-

memorar el Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència envers 
les Dones. El poliesportiu va acollir 
l’acte institucional de la jornada amb 
la representació d’un espectacle de 

Vilanova mostra 
el seu rebuig a 
les violències 
masclistes
l El poliesportiu va acollir 
diferents actes per a 
commemorar el dia contra 
la violència envers les dones 

dansa de carrer sobre xanques titu-
lat Mulïer, a càrrec de la companyia 
Maduixa Teatre. L’obra pretenia fer 
un homenatge a totes les dones que 
durant segles d’opressió han lluitat i 
segueixen lluitant per mantenir els 
seus drets. L’espectacle va rebre el 
Premi Moritz de FiraTàrrega a la mi-
llor estrena d’arts de carrer del 2021.

La commemoració del 25N va in-
cloure l’actuació de la cantautora 
local Marta Argilés i la lectura del 
manifest institucional a càrrec de re-
presentants de l’Associació de Dones 
L’Anjua. Posteriorment es va presen-
tar un estudi de la fundació Flora Tris-
tán, encarregat per l’Institut Català 
de la Dona, sobre l’impacte econò-
mic i social que hi ha darrere de cada 
cas de violència de gènere. l

Treballant en un 
nou pla local de 
joventut

L’ Ajuntament treballa de 
manera conjunta amb el 
Servei Comarcal de Joven-

tut del Pla d’Urgell i amb represen-
tants de la Guineu Jove i del jovent 
de Vilanova per elaborar un nou pla 
de joventut. La voluntat del consis-
tori és que el projecte compti amb la 
participació del jovent i n’inclogui les 
propostes. La regidora de Joventut, 
Àngels Carulla, es va reunir també 
amb la coordinadora territorial de 
Joventut a Lleida, Alt Pirineu i Aran, 
Maricel Segú, per parlar-hi, entre al-
tres qüestions, de com encarar l’ela-
boració del pla. l

Es reclamen més places públiques 
de residència per a la gent gran

l Vilanova va rebre la 
visita institucional de 
representants dels Serveis 
Territorials de Drets Socials 
a Lleida

L’ alcaldessa, Dolors Pascual, 
i el qui va ser regidor de la 
Gent Gran, Salvador Aygua-

dé, es van reunir al mes d’octubre 
amb el director dels Serveis Territo-
rials de Drets Socials a Lleida, Juan 
Segura, i el cap del Servei de Suport 
a la Protecció Social, Antoni Reinoso, 

per demanar un increment de les 
places públiques de residència per a 
la gent gran. 

A dia d’avui l’equipament compta 
amb 55 places, de les quals només sis 
són publiques, el mateix nombre que 
es va establir quan es va inaugurar fa 
més de 10 anys. Des del consistori es 
considera necessari fer-ne un incre-
ment, atès que Vilanova és la pobla-
ció de la comarca amb més persones 
de més de 65 anys i la nostra és la 
segona residència més gran del Pla 
d’Urgell i la que disposa de menys 
places públiques. l
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E l dia 3 d’octubre es va celebrar 
el 34è Aplec de la Sardana de 
Vilanova de Bellpuig, que es 

va haver de traslladar al pavelló poli-

Jocs i exhibicions 
de ball en el 
34è Aplec de la 
Sardana  

esportiu a causa de la pluja. La jorna-
da va començar amb activitats per als 
infants, com una gimcana de jocs de 
cucanya en la qual una cinquantena 
d’infants havien d’aconseguir els ins-
truments de la cobla i un concurs de 
dibuix. 

La ballada de sardanes va comptar 
amb la música de la Cobla Tàrrega. Va 
haver-hi també una exhibició a càrrec 
de les colles més joves de l’Agrupació 
Sardanista. Un dels moments més 
emotius va ser l’estrena de la sardana 
Recordat Jordi, del compositor gol-
mesenc Òscar Barqué i Farrús, dedi-
cada al Jordi Buireu Torrades. l

l L’esdeveniment va 
incloure l’estrena d’una 
sardana dedicada al Jordi 
Buireu Torrades

E n Josep M. Escribà, amb la 
seva ponència sobre la nova 
cultura de l’aigua, va ser l’en-

carregat de donar inici al nou curs de 
l’Aula d’Extensió Universitària, una 
entitat que vol promoure la forma-
ció permanent de la ciutadania sota 
la tutela acadèmica de la Universi-
tat de Lleida (UdL). Durant el curs 
2021/2022 s’impartirà un total de 
vuit classes, cada darrer divendres de 
mes, a les instal·lacions de la Llar de 
Jubilats. S’hi tractaran temes diver-
sos com l’economia social i solidària, 
el modernisme català o el fenomen 
social i musical de The Beatles. L’Aula 
compta actualment amb 84 perso-
nes associades. l

S’inicia un nou 
curs de l’Aula 
d’Extensió 
Universitària

L a Llar d’Infants Municipal de 
Vilanova es consolida com 
un servei innovador i proper 

que continua treballant per afavorir 
el creixement i benestar dels infants. 
Durant el primer trimestre del curs 
va entrar en funcionament el seu lloc 
web, amb informació sobre l’oferta 
del centre, les instal·lacions, els hora-
ris, les tarifes i els eixos bàsics del seu 
projecte educatiu. Actualment, l’Es-
coleta compta amb una quinzena de 
famílies usuàries que s’han mostrat 
molt satisfetes amb el servei. Aquest 
web s’afegeix a altres canals de co-
municació com el WhatsApp i els per-
fils que ja tenia a les xarxes socials. l

«L’Escoleta» de 
Vilanova estrena 
lloc web 

L’ església de Sant Pere 
compta amb el retaule de 
la Mare de Déu del Lliri, un 

dels pocs d’estil gòtic que es conser-
ven a tota la plana de Lleida i l’únic 
del Pla d’Urgell. Amb la voluntat de 
posar en valor aquesta obra del pin-
tor Joan de Rúa, que es considera 
un valuosíssim testimoni del passat 
medieval de la vila, el passat dia 20 
de novembre s’hi va impartir una 
conferència que va anar a càrrec del 
Dr. Alberto Velasco. La xerrada forma 
part de les activitats organitzades 
per Catalonia Sacra, una iniciativa 
conjunta dels deu bisbats catalans 
per a posar en valor el patrimoni cul-
tural de l’Església. l

Donant a conèixer 
el retaule de la 
Mare de Déu del 
Lliri

Nova pàgina 
web

Foto: Agrupació Sardanista de Vilanova de Bellpuig
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Es recupera la 
celebració de 
la Festa de la 
Gent Gran
l S’hi va homenatjar 
totes les persones que 
durant els anys 2020 i 
2021 van complir 80 anys

L a Llar Municipal de la Gent 
Gran va acollir la vint-i-sete-
na Festa de la Gent Gran, un 

esdeveniment que l’any anterior no 
s’havia pogut celebrar a causa de la 
pandèmia. L’acte pretenia ser un ho-
menatge a totes les persones del po-
ble que durant els anys 2020 i 2021 
van complir 80 anys, així com també 
als matrimonis que hi havien cele-
brat les seves noces d’or. Va haver-hi 
també un moment per a recordar les 
persones que ja no hi són; entre elles, 

Salvador Ayguadé, regidor de Gent 
Gran, que ens havia deixat feia només 
uns dies.

La 27a Festa de la 
Gent Gran també 
va homenatjar els 
matrimonis que han 
celebrat les noces d’or

Durant el seu parlament, l’alcaldes-
sa, Dolors Pascual, va recordar que Vi-
lanova és el municipi del Pla d’Urgell 
amb el percentatge de gent gran més 
elevat de la comarca. En aquest sentit, 
va explicar que des del consistori es 
treballa per a garantir els serveis i equi-
paments destinats a aquest col·lectiu i 
desenvolupar polítiques que apostin 
per un envelliment saludable. l

l Tot i la situació 
sanitària, s’hi han pogut 
mantenir activitats 
tradicionals com la 
representació d’Els 
pastorets o la Cavalcada 
de Reis

La ciutadania viu Nadal a 
Vilanova

V ilanova ha acomiadat Nadal 
amb la satisfacció d’haver 
fet gaudir a la ciutadania 

de cadascuna de les activitats pro-
gramades i, alhora, d’haver vetllat 
per celebrar unes festes segures. En 
aquest sentit, l’Ajuntament va deci-
dir suspendre la festa de Cap d’Any 
per evitar aglomeracions, així com 
els jocs de taula i les activitats del 
parc de Nadal previstes per al dia 4 

de gener. Així mateix, es va haver de 
posposar el concert de les germanes 
Judit i Meritxell Neddermann per 
indisposició d’alguns membres del 
grup. Més enllà d’aquestes incidèn-
cies, no van faltar-hi el tradicional 
concurs de pessebres a través de les 
xarxes socials, una sessió de contes a 
la plaça l’Anjua, el lliurament de car-
tes a la patgessa reial o la represen-
tació d’Els pastorets a càrrec del Grup 
de Teatre, organitzada per l’Agrupa-
ció Sardanista i la Guineu Jove.

El dia 5 de gener, Melcior, Gaspar 
i Baltasar van arribar a Vilanova per 
portar màgia i il·lusió a tots els in-
fants. L’equip de govern vol agrair 
la col·laboració dels tractoristes, la 
Quinta dels 50, el personal de la Bri-
gada, la Parròquia i els voluntaris i 
voluntàries que van participar en la 
Cavalcada de Reis. Es vol fer també 
un reconeixement al jovent del poble 
que va col·laborar en els preparatius 
i, a través de la Guineu Jove, va oferir 
el servei de paqueteria i distribució 
dels regals a les llars. l
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Tots els grups municipals han estat convidats a participar en aquest espai

Aquest any 2022 es començaran a 
realitzar les obres més importants 
des que vam entrar al govern. Han 
estat uns anys difícils, però tenint 
molt clar que el nostre municipi ne-

cessita inversions i millores, així com també bona gestió i serveis. 
Poc a poc, hem consolidat el nostre full de ruta invertint en béns 
tan necessaris com és l’aigua de boca, amb la construcció de la 
potabilitzadora, i continuarem treballant tant per millorar-ne la 
distribució com la gestió. Un altre punt important és la llar d’in-
fants, amb la consolidació del nou projecte educatiu i la construc-
ció d’una de nova, així com també la remodelació de l’escola Ma-
rinada. Altres projectes de què podrem gaudir serà l’entrada en 
funcionament de la nova biblioteca i la construcció de la primera 
fase dels vestidors de la zona esportiva.

Però aquest 2022, a part de consolidar tots els projectes que 
hem estat treballant fins ara, serà un any molt important per a 
planificar i presentar les subvencions vinculades als fons Next 
Generation, en què es farà l’estudi energètic dels diversos equi-
paments municipals i es realitzaran propostes perquè el mante-
niment d’aquests sigui econòmicament viable i mediambiental-
ment sostenible. Se’ns presenta un 2022 carregat de feina! l

Un any 2022 carregat de 
feina

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS          VILANOVA DE BELLPUIG

Vilanova recull 
més de 2.000 
euros per a La 
Marató

E ls vilanovencs i les vilanoven-
ques han tornat a demostrar 
que són un poble solidari. 

Durant el mes de desembre es van 
recollir 2.180,64 euros per a La Mara-
tó de TV3. L’Associació de Dones L’An-
jua i l’AMPA de l’Escola van treballar 
molt per organitzar, com cada any, 
un festival solidari que, malaurada-
ment, es va haver de suspendre per 
l’increment de casos positius de CO-
VID-19. Així, doncs, es va optar per fer 
una porra solidària, que va comptar 
amb la col·laboració de comerços i 
associacions locals, i amb la qual es 

Fins i tot les persones que tinguin 
més simpatia per l’alcaldessa en-
tendran que, als plens, Junts per 
Vilanova no podem aprovar els di-
versos punts del dia si abans no els 

hem pogut llegir i hem pogut estudiar allò que és millor per al 
poble. És una qüestió de coherència, de transparència, però tam-
bé una exigència legal.

Però sembla que l’equip de govern de l’Ajuntament no ho té 
tan clar i que poc li importa saltar-se les normes. Primer vam pen-
sar que era fruit de la seva inexperiència i els vam donar marge; 
però ara, passats dos anys i mig, i després d’haver-los fet saber 
en reiterades ocasions que no estan actuant correctament, ja no 
sabem si ho fan per manca de capacitat o, simplement, perquè 
no els interessa que tinguem la informació a temps i la puguem 
analitzar com correspon. O no poden o no volen.

Aquest escrit és un dels últims recursos que tenim perquè fa-
cin les coses bé d’una vegada, però no l’últim. Esperem que el 
fet que ho sàpiga tot el poble els faci reaccionar i a partir d’ara 
puguem accedir a la documentació el temps que les normes 
marquen abans que se celebrin els plens. l

Transparència?

van aconseguir 1.280,64 euros. Altres 
activitats solidàries amb La Marató 
van ser el berenar i el sorteig de ciste-
lles organitzats per la Unió Esportiva 
Vilanovenca i el 6è Duatló de Vilano-

va de Bellpuig, en el qual van partici-
par més de 200 esportistes i que cada 
any ret homenatge al desaparegut 
Xavier Gorgues, soci fundador del 
Club Ciclista Guineus. l

l El consistori vol 
agrair la col·laboració 
i la implicació de les 
entitats i comerços 
locals  
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Fomentant la 
reutilització de les 
peces de roba
En el marc de la Setmana Europea de Pre-
venció de Residus, el passat 27 de novem-
bre es va dur a terme un taller de costu-
ra subvencionat pel Consell Comarcal, a 
càrrec de l’Atelier Creatiu de Mollerussa, 
que va consistir a reaprofitar algunes pe-
ces de roba que les persones participants 
van portar de casa per a confeccionar-hi 
una bossa personalitzada. L’objectiu de 
l’activitat era aprendre a donar una sego-
na vida a la roba que no fem servir, fomen-
tant així la reutilització i evitant la genera-
ció de residus. l

Vilanova acull un tram de la 33a Mitja 
Marató de Mollerussa
Al passat mes d’octubre es va celebrar la 
33a Mitja Marató de Mollerussa, que per 
primera vegada incloïa el nostre munici-
pi en un tram del seu recorregut. La pro-
va va comptar amb una gran participa-
ció de veïns i veïnes del poble, entre les 
quals es trobava la vilanovina Rosa Mari 

Carulla, que es va classificar en primera 
posició.

Des del consistori es vol agrair la bona 
organització de l’Ajuntament de Mo-
llerussa i del Club Atlètic Xafatolls, així 
com la col·laboració del Club Atlètic La 
Guineu.l

Una exposició de 
quadres fets amb 
punt de creu

L’Associació de Dones L’Anjua va organit-
zar una exposició de quadres confeccio-
nats per la Montserrat Miquel i la Lliri Sol-
devila amb la tècnica del punt de creu. La 
mostra pretenia fer arribar a la ciutadania 
el seu treball i les hores de dedicació que 
fan possible l’elaboració d’aquests qua-
dres. L’exposició, que es va poder veure 
a la sala d’actes de l’ajuntament els dies 
11, 12 i 13 de desembre, es va fer coin-

Es recuperen les 
sessions de ball dels 
diumenges a la tarda
Al mes d’octubre es va reprendre la tem-
porada de ball després d’un any i mig 
sense poder oferir aquesta activitat per 
la COVID-19. Vilanova va ser un dels pri-
mers pobles a programar balls de mane-
ra periòdica l’any 1994 i, des d’aleshores, 
la proposta ha anat creixent amb millors 
grups, sopar i més participants de Vilano-
va i d’altres municipis veïns.

Els balls s’ofereixen cada diumenge a 
un preu de 5 euros des de les 19 fins a les 
22 hores, amb servei de bar i, des del pas-
sat mes de desembre, amb control d’ac-
cés per garantir l’ús del certificat Covid. 
Actualment el poliesportiu compta amb 
una nova caixa escènica i amb un enllu-
menat més adequat que abans de l’inici 
de la pandèmia. Les sessions compten 
amb sortejos puntuals i una persona que 
amenitza i promou els balls individuals. l

Unes 300 persones 
van participar en 
la celebració de la 
Castanyada
El poliesportiu municipal va acollir, el 31 
d’octubre, la tradicional festa de la Cas-
tanyada, una celebració en què van pren-
dre part 300 persones i que va incloure 
per primera vegada un concurs de men-
jar castanyes, organitzat per la Guineu 
Jove. La festa va continuar amb el ball de 
tarda i nit, amb l’actuació del grup París 
Lanuit, un sopar popular i un concert des-
tinat al jovent a càrrec del grup Crit. Des 
de l’Ajuntament es vol fer un agraïment 
a totes les persones que van fer possible 
recuperar aquesta tradició a la vila. l

cidir amb la celebració de la festivitat de 
Santa Llúcia, que va incloure una missa i 
un esmorzar. 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


