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Es dona un impuls a les 
polítiques juvenils
l El nou Pla Local de Joventut 2022-2025 recull les accions que cal dur 
a terme per a atendre les necessitats del jovent
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Es prenen mesures 
efectives per a reduir 
la població de coloms

Al mes de juny del 2020, l’Ajuntament va 
instal·lar unes gàbies en punts estratègics 
del municipi per controlar la superpobla-
ció de coloms. Aquestes aus suposen una 
molèstia per la brutícia que generen, el 
soroll que fan i el risc de transmissió de 
malalties. El sistema va permetre captu-
rar prop de 2.000 exemplars fins al mes 
de desembre del 2021. El servei el presta 
una empresa especialitzada i té un cost 
de 4.579,20 euros anuals.

L’Ajuntament demana la col·labora-
ció de la ciutadania per evitar que els 
coloms facin els seus nius en propietats 
deshabitades. l

Garantint el bon 
estat dels edificis 
municipals  

L’Ajuntament ha realitzat uns treballs 
de pintura a la façana de Cal Brufau, un 
edifici que és de propietat municipal. El 
consistori es suma així als veïns i les veï-
nes que fan un manteniment de les seves 
façanes per fer de Vilanova un municipi 
més agradable per a viure-hi. S’han dut 
a terme també altres millores al poble, 
com la neteja del peu de la creu ubicat a 
la plaça de la Creu. l

Treballs de 
manteniment al camí 
de Castellnou i l’Eral

Al mes de febrer es van dur a terme uns 
treballs d’asfaltatge al camí de Castellnou 
—en el tram comprès entre Vilanova i la 
N-II— i al camí de l’Eral, amb l’objectiu de 
millorar la seguretat dels vehicles que cir-
culen per aquests dos vials. Les obres han 
estat finançades per la Diputació de Llei-
da i l’Ajuntament. Es recorda que pel camí 
de Castellnou està prohibida la circulació 
de camions de gran tonatge. l

l Aprovació del Pla Local de Joventut 2022-2025 de Vilanova de Bellpuig
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació de la Declaració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la 
Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya sobre el conflicte a Ucraïna
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Moció pel control de la sobreabundància de conills de bosc
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA 9 DE MARÇ DEL 2022

ORDRE DEL DIA

Les actes dels plens es poden consultar al web municipal.

l Aprovació inicial del Projecte bàsic i d’execució de construcció d’una llar d’infants 
municipal a Vilanova de Bellpuig
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació inicial del Reglament de règim intern de la llar d’infants municipal de 
Vilanova de Bellpuig
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Moció per donar suport a les mesures contra l’exclusió financera
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 31 DE MARÇ DEL 2022

ORDRE DEL DIA

l Aprovació del Pressupost per l’exercici 2022
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovar la modificació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida 
i l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig per a l’execució de l’operació “Paisatges de 
Ponent”
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA 16 DE FEBRER DEL 2022

ORDRE DEL DIA
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Un dels principals actius amb què comp-
tem a Vilanova de Bellpuig són els i les 
nostres joves. Aquest segment de la po-
blació és un motor per a la vida social i 
cultural i una part fonamental per al des-
envolupament de la població que volem 
esdevenir. Ells i elles estan construint el 
municipi que serem demà.

Per aquest motiu, des que vam arribar 
al govern municipal, hem volgut treba-
llar, de manera transversal des de les 
diferents àrees que conformen l’Ajun-
tament, per a oferir-los nous espais 
i activitats que ajudin a cobrir-ne les 
necessitats, que els animin a continuar 
desenvolupant-se personalment i que, 

alhora, donin suport a la conciliació de la 
vida familiar. M’agradaria subratllar espe-
cialment la dinamització dels espais pú-
blics duta a terme per a convertir-los en 
escenaris per a concerts i espectacles; la 
reforma de la biblioteca, amb la voluntat 
que sigui un espai de referència i trobada 
del nostre jovent, o la feina feta entorn de 
la zona esportiva com a punt de dinamit-
zació del lleure saludable.

Recentment fèiem una passa endavant 
més amb l’aprovació del Pla Local de Jo-
ventut 2022-2025, una eina destinada a 
establir les actuacions que desplegarem al 
llarg d’aquests anys i que afectaran els i les 
nostres joves. No tinc cap dubte que és un 
pla que s’ajusta a la realitat de Vilanova 
de Bellpuig i que garanteix el benestar 
d’aquesta part de la ciutadania. l

M. Dolors Pascual i Miquel
Alcaldessa de Vilanova de Bellpuig

          @dolopascui

Tenim un pla per al 
nostre jovent

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

S’aprova el 
nou Pla Local 
de Joventut 
l Aquest document s’ha 
de convertir en un full 
de ruta per a guiar les 
polítiques juvenils del 
consistori fins a l’any 2025

L’
Ajuntament de Vilanova 
ha aprovat el Pla Local 
de Joventut 2022-2025, 
una eina que marca les 

directrius que hauran de seguir les 
polítiques juvenils municipals en els 
propers anys. El document, que s’ha 
redactat amb el suport del Consell 
Comarcal, busca millorar la qualitat 
de vida dels nois i les noies i fomen-
tar-ne la participació activa en les ac-
tivitats que es fan al poble. Així ma-
teix, aposta per una feina transversal 
amb altres àrees municipals per tal 
que en els seus serveis i projectes tin-
guin en compte el jovent.

En els últims anys, l’equip de go-
vern ha treballat en aquesta línia, 
dinamitzant el carrer com a espai 
d’acció juvenil amb concerts i es-
pectacles teatrals i reformant la bi-

blioteca perquè es converteixi en un 
punt de trobada que aculli activitats 
formatives i de lleure destinades a la 
població més jove.

Entre els objectius d’aquest nou 
pla hi ha fomentar l’educació en va-
lors, promoure estils de vida saluda-
bles, establir espais de diàleg entre el 

jovent i l’administració, donar suport 
a l’associacionisme juvenil i impulsar 
la participació amb activitats que els 
empoderin, com ara la gravació d’un 
podcast sobre participació juvenil 
que es va fer en col·laboració amb 
el Servei de Joventut del Consell 
Comarcal. Altres propostes d’aquest 
2022 seran tallers creatius, activitats 
per a dinamitzar la pista de skate, un 
torneig d’estiu de futbol sala i el Con-
cert de l’Estelada.

Aquest pla s’ha fet amb la partici-
pació del teixit associatiu, social i ju-
venil del poble. l

L’elaboració del pla 
ha comptat amb la 
participació del teixit 
associatiu, social i 
juvenil del poble
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A mb la voluntat de garantir 
una bona gestió de l’arbrat 
del cementiri, s’hi han dut a 

terme unes tasques de manteniment 
que s’han adequat a les necessitats 
de l’espai però també han tingut en 
compte i respectat les peculiaritats de 
cadascuna de les espècies arbòries, 

Un estalvi anual de 
4.000 euros en la 
recollida selectiva

V ilanova ha aconseguit aug-
mentar l’índex de recollida 
selectiva del 42 al 60 % grà-

cies als contenidors intel·ligents. El 
fet que hi hagi menys rebuig suposa 
també una disminució del cost del 
servei: aquest 2022, l’Ajuntament po-
dria estalviar-se prop de 4.000 euros 
en el tractament dels residus, per al 
qual es preveu una despesa anual de 
16.147,51 euros. El consistori vol feli-
citar els veïns i les veïnes per la seva 
implicació i recorda que millorar la 
recollida selectiva és una responsabi-
litat compartida. l

Es realitza un 
manteniment 
de l’arbrat 
al cementiri 
municipal
l Els treballs han tingut 
en compte l’espècie, 
l’estructura i la salut de cada 
exemplar

així com l’estructura i la salut de cada 
exemplar. L’actuació, a càrrec d’una 
empresa especialitzada, ha inclòs la 
retirada de les branques seques i mal-
meses, la poda dels arbres que mo-
lestaven per al pas de vianants i altres 
treballs destinats a evitar defectes que 
poguessin comportar algun risc, com 
branques massa llargues o amb excés 
de pes per a l’arbre.

Una altra part important del pro-
jecte ha estat una avaluació visual, 
que ha permès assegurar que cap 
exemplar presenta risc de caure. Tot i 
així, s’ha recomanat una millora de les 
condicions del sòl i continuar fent re-
visions amb caràcter bianual. S’hi han 
identificat també diferents hàbitats 
de fauna, i s’ha pogut comprovar el 
gran valor que aquestes espècies ar-
bòries tenen per a la biodiversitat. l

E l passat 15 de març, Vilanova 
va rebre la visita del president 
de la Diputació de Lleida, 

Joan Talarn, el qual va poder conèixer 
l’estat dels diferents projectes que al 
llarg de la legislatura s’han finançat o 
es finançaran amb el suport de l’Ad-
ministració provincial. L’alcaldessa va 
aprofitar per a demanar més suport 
tècnic i econòmic a la Diputació per a 
poder garantir la qualitat dels serveis 
i equipaments municipals. Des del 
consistori es valora aquest apropa-
ment al territori i a la feina que es fa 
des dels governs locals. l

A la recerca del 
suport d’altres 
administracions E l Govern de la Generalitat in-

vertirà prop de dos milions 
d’euros en la millora de l’Es-

cola Marinada, per a pal·liar-ne les 
mancances actuals i ampliar-ne el 
menjador. L’avantprojecte que s’ha 
redactat de tot el recinte escolar com-
porta la necessitat d’alliberar les dues 
aules que el Departament d’Educació 
va cedir a l’Ajuntament per ubicar-hi 
la llar d’infants actual. És per això que 
el Govern local ha hagut de buscar 
un nou emplaçament dins el recinte 
escolar on poder continuar oferint 
aquest servei. El nou equipament es 
començarà a construir aquest estiu i 
tindrà un cost aproximat de 400.000 
euros. l

Nova llar d’infants: 
pas previ a la 
reforma i ampliació 
de l’escola
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l La recerca de finançament extern permetrà al 
Govern local invertir més de 850.000 euros en la 
millora de serveis i equipaments

Un pressupost municipal 
per a avançar cap a la 
Vilanova del futur

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

a aquest any 2022, que ascendeix a 
2.726.683,65 euros, una xifra molt si-
milar a la de l’exercici anterior. La re-
cerca de finançament extern per part 
del Govern local permetrà rebre sub-
vencions d’altres administracions per 
valor de 617.930 euros, una quantitat 
que podria augmentar en els propers 
mesos, la qual cosa comportaria una 
modificació de crèdit.

Pel que fa a les despeses, es desti-
narà una partida propera als 100.000 
euros a la redacció de projectes que 
permetran desenvolupar en un futur 
no gaire llunyà algunes millores en 
serveis i equipaments, com ara el de 
l’ampliació de l’Escola Marinada, la re-
forma del magatzem i els nous lavabos 
del cementiri i la construcció de nous 
nínxols i columbaris, el projecte de la 
nova llar d’infants i els estudis neces-
saris per poder dur a terme diferents 
projectes amb els fons Next Genera-

Fase I del projecte d’ampliació de l’Escola 
Marinada
Cost: 588.888 € (finançat amb una subvenció de 530.000 €)
Aquest 2022 s’inicia la reforma i ampliació de l’escola amb la redacció del projecte i 
la construcció de la primera fase de les obres, que estarà subvencionada en un 90 %. 
Actualment, l’Ajuntament ha aprovat el projecte de la nova llar d’infants municipal, una 
inversió necessària perquè cal alliberar les dues aules de l’escola en les quals s’ofereix 
el servei. La construcció de la nova llar tindrà un cost de 400.000 euros que seran 
finançats amb recursos propis. 

tion. Alguns d’aquests projectes es-
tan inclosos en la partida d’inversions 
—que enguany arriba als 851.973,31 
euros—, i se n’hi afegiran d’altres com 
la instal·lació de plaques solars en 
edificis municipals, l’arranjament de 
camins amb àrid reciclat, la reparació 
del sistema de reg a la plaça d’Anjua, 
la construcció d’una estació transfor-
madora elèctrica per a la planta pota-
bilitzadora d’aigua, la substitució de la 
moqueta de la pista de pàdel, la millo-
ra de la senyalització i la reordenació 
de la mobilitat per garantir un trajecte 
segur, o la inversió a la biblioteca en 
concepte de mobiliari, senyalització i 
nous equips informàtics.

L’Ajuntament també ha volgut 
ajudar a la recuperació de l’activitat 
cultural després de la pandèmia des-
tinant 63.700 euros a festes i cultura, 
i donant suport a les entitats i col·lec-
tius locals, per als quals s’ha reservat 
una partida de 10.000 euros. l

Instal·lació de plaques solars en edificis 
municipals
Cost: 55.260,70 € (finançat amb una subvenció de 27.630,34 €)
L’aposta per l’estalvi i l’eficiència energètica porta el Govern local a invertir en plaques 
solars, que s’instal·laran en alguns edificis municipals. Es preveu que la futura planta 
potabilitzadora disposi també d’aquesta infraestructura per a l’autoconsum.

Arranjament de camins amb àrid reciclat
Cost: 39.974,92 € (finançat amb una subvenció de 32.930 €)
S’han dut a terme uns treballs de manteniment amb àrid reciclat al camí de la 
banqueta del canal petit, al dels dipòsits municipals, al dels Masos i al de les Serres, 
amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya.

Construcció de nínxols i columbaris al 
cementiri
Cost: 39.850,25 €
Amb la voluntat de millorar els serveis que s’ofereixen al cementiri municipal, es preveu 
construir-hi, durant aquest any, nous nínxols i columbaris. Així mateix, el Govern local 
vol crear-hi un espai per a recordar i homenatjar les persones que van morir com a 
víctimes de la Guerra Civil.
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Tots els grups municipals han estat convidats a participar en aquest espai

Hem pogut començar el 2022 amb 
una programació cultural per a to-
tes les edats, incloent-hi diferents 
disciplines, en diferents espais i re-
partit entre els diferents actes més 

significatius i més celebrats del nostre poble. I també l’hem co-
mençat amb moltes ganes de retrobament social i d’activació 
econòmica del món de l’oci i la cultura, tan castigat per la pan-
dèmia de COVID-19.

Aquest 2022, ens espera un any molt incert, com els dos ante-
riors per la pandèmia però a més a més per l’increment del cost 
dels materials i les matèries primeres, per la falta de subministra-
ments i per l’encariment de l’energia elèctrica i dels combustibles. 
Tot això fa que el pressupost establert per a aquest any variï, així 
com també els projectes i els terminis d’execució de les obres, 
el nombre d’empreses per a executar-les i els finals d’obres i les 
seves respectives justificacions per a obtenir els ajuts adjudicats.

Continuarem treballant i tirant endavant amb aquesta crisi 
energètica, adaptant-nos a cada moment, tal com hem fet amb 
tot allò sobrevingut per la pandèmia.

Amb aquesta nova crisi energètica, ens tocarà planificar i projec-
tar d’una altra manera i apostar per inversions més sostenibles.l

Reactivació

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS          VILANOVA DE BELLPUIG

Encara no fa ni tres anys que En-
davant Vilanova és a l’Ajuntament, 
però coses que feien els regidors 
com muntar les taules del ball o 
netejar el poliesportiu el dia de 

Carnaval semblen molt llunyanes. Els regidors moderns no fan 
aquestes coses; per què fer feina si es pot pagar perquè la facin 
els altres, deuen pensar.

Potser és fruit d’això que, en aquests tres anys, la despesa en 
personal ha pujat de 117.000 € anuals (sumant sous i SS). Ja no 
parlem dels nous contractes de serveis que eleven la facturació 
a l’Ajuntament, com aquesta revista per a fer-se «autobombo», i 
deixem per a un altre dia obres innecessàries com la construcció 
d’una altra llar d’infants per 399.000 €. Els resulta massa fàcil gas-
tar diners, gràcies a haver rebut una bona herència fruit d’una 
gestió anterior impecable.

Encara hi ha algú que si l’alcaldessa els digués que el cel és 
verd s’ho creurien i que pensaran que aquest augment es justi-
fica perquè les coses van molt millor. A veure què en pensareu 
vosaltres. l

Pressupostos 2022

Suport dels veïns i les veïnes de 
Vilanova al poble ucraïnès

L’ Ajuntament va col·laborar 
en la campanya del Consell 
Comarcal i Protecció Civil 

per a recollir material humanitari per 
a les famílies afectades pels atacs de 
Rússia a territori ucraïnès. El consisto-
ri va habilitar un punt de recollida i 
va coordinar el voluntariat, al qual vol 
agrair la seva implicació. El dia 1 de 
març, molts veïns i veïnes es van con-

centrar davant l’ajuntament per mos-
trar el seu rebuig al conflicte. Així ma-
teix, la recaptació del ball del 20 de 
març es va ingressar al FCCD i servirà 
per a finançar accions de suport a les 
víctimes de la guerra. El consistori es 
posa a disposició de les 18 persones 
d’origen ucraïnès empadronades al 
poble per a atendre’n qualsevol ne-
cessitat que els pugui sorgir. l

Unes 400 persones gaudeixen de la 
celebració del Carnaval 

E l dia 26 de febrer, el poble va 
tornar a viure la celebració 
del Carnaval. Durant tota la 

jornada hi van tenir lloc activitats 
diverses, com la xocolatada orga-
nitzada per la Llar Municipal Gent 
Gran, la cercavila de la Colla Gegan-
tera La Guineu i el Concurs de Cas-

soles, una tradició que s’hi celebra 
des de l’any 1978; van participar-hi 
unes 400 persones que després van 
gaudir d’un dinar de germanor, la 
sobretaula del qual va estar amenit-
zada per Lo Pau de Ponts. A la tarda 
no van faltar la Festa Jove, el ball i el 
concurs de disfresses. l
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Vilanova acull una 
trobada comarcal 
amb motiu del Dia 
de la Dona

La Federació de Dones del Pla d’Urgell i 
el Consell Comarcal van escollir Vilano-
va per celebrar-hi l’acte institucional de 
commemoració del Dia de la Dona. Unes 
260 persones van omplir el poliesportiu, 
on es va fer la lectura del manifest i es va 
oferir un berenar i l’espectacle teatral Les 
Kelly’s Influencers, sobre els drets de les 
dones. La trobada va estar liderada per 
l’Associació de Dones l’Anjua, que recent-
ment ha renovat la seva junta i ha iniciat 
un curs de restauració de mobles que 
està tenint molt bona acollida. l

Jornades de portes 
obertes a la llar 
d’infants municipal

Del 2 al 13 de maig, l’Escoleta de Vi-
lanova rebrà les famílies que vulguin 
conèixer el centre i el seu projecte edu-
catiu. Aquest posa èmfasi en tres grans 
aspectes: una relació propera amb les 
famílies i l’entorn, ràtios baixes que per-
meten oferir una atenció òptima i un 
projecte innovador i inclusiu. La Llar 
treballa amb metodologies actives i està 

En marxa dos dels 
grans projectes de la 
legislatura

En aquest primer trimestre de l’any, s’han 
iniciat les obres dels nous vestidors de 
la zona esportiva, que estaran ubicats 
al magatzem de l’Era de Cal Tudela, ad-

El projecte Viladona 
programa una 
trentena d’activitats

Aquest 2022, el projecte Viladona con-
tinua amb més força, apostant per pro-
moure la cultura i la igualtat a través 
d’una trentena d’activitats que es des-
envoluparan al llarg de tot l’any. La pro-
gramació inclou diferents formats i dis-
ciplines artístiques, fa una gran aposta 
per les arts de carrer i compta amb una 
important participació d’artistes locals i 
de companyies de les Terres de Ponent. El 
Viladona tornarà a ser un espai de suport 
a la creació artística amb dos espectacles 
que arribaran a Vilanova a través de la 
col·laboració amb FiraTàrrega. l

Un detall de 
benvinguda a 
les famílies amb 
nounats
El consistori vol agrair la voluntat de les 
famílies de viure a Vilanova i tenir fills al 
poble. És per això que, semestralment, 
convida els pares i les mares amb nou-
nats a l’ajuntament, on se’ls fa un detall 
de benvinguda. L’any passat van néixer sis 
criatures al municipi.

Des de l’inici de la legislatura, l’equip de 
govern ha apostat per millorar els serveis 
a les famílies i, així, lluitar contra el despo-
blament. De fet, aquest estiu es preveu 
ampliar el servei de llar d’infants i de men-
jador en cas que hi hagi demanda. l

quirit per l’Ajuntament per a ampliar el 
recinte esportiu. Ha començat també la 
construcció d’una estació transformado-
ra d’aigua potable (ETAP) amb la instal·la-
ció d’una canonada que anirà des de la 
planta fins al poble passant pel camí de 
Sant Martí. Altres projectes que s’estan 
executant són l’arranjament de camins i 
la substitució de la moqueta i la xarxa de 
la pista de pàdel. l

en constant renovació pedagògica. Per 
a visitar el centre cal demanar cita prè-
via al telèfon 676 20 98 16. El període de 
preinscripció escolar serà des del 9 fins 
al 20 de maig.l



ABRIL 2022

Divendres 22
20 h. ESGLÉSIA

Concert de cant coral
Amb el Cor Stabat Mater, dirigit 
per Dolors Ricart. Formació del 
Pla d’Urgell amb un repertori que 
inclou obres de diferents estils i 
èpoques, des del Renaixement fins a 
composicions actuals.

Dissabte 23
17.30 h. RECINTE ESCOLAR

Projecte d’escenografia 
Viladona
Activitat duta a terme entre 
l’Escola Marinada i l’escenògrafa 
professional Maria Montseny, de 
Balaguer.

17.45 h. POLIESPORTIU

Lali BeGood: El jardí secret
Espectacle familiar amb el multiestil 
com a bandera, que anirà del funky 
al reggae, de l’ska al rock, del pop 
al dixieland i del folk a la música 
balcànica.

22 h. POLIESPORTIU

Balkan Paradise Orchestra
Formació integrada per onze dones 
instrumentistes de vent i percussió 
que comparteixen la passió per la 
tradició balcànica i transformen 
el gènere en un autèntic elixir de 
melodies tradicionals amb ritmes de 
tot el món.

23.30 h. RECINTE DE LES ESCOLES

Ebriknight
Banda que barreja la sinceritat 
de la música tradicional amb la 
combativitat del punk-rock, dos 
estils musicals antagònics entre si 
però igualment populars.

Divendres 29
17.30 h. RECINTE ESCOLAR

Lleidart Ensemble: Bolling 
& Friends 
Associació de joves músics que 
ofereixen un espectacle de música 
en directe amb estils i músiques del 
món.

MAIG 2022

Dissabte 21
12 h. A CONCRETAR

Una tímida llum
Versió concert d’una obra de teatre 
en què Isabel és una jove professora 
d’història d’una escola de Barcelona 
durant els anys del franquisme 

a Espanya i està profundament 
enamorada de Carmen, la 
professora de literatura. A partir dels 
8 anys. 

JUNY 2022

Dissabte 5
21.30 h. LA MAGRINYA

Mi&Me
Swing i jazz dels anys 40 fins avui 
dia!

Dijous 23
22.30 h. PATI DE LES ESCOLES

Havaneres amb Les 
Anxovetes
Grup d’havaneres nascut a l’estiu 
del 2013 a Girona. Ofereixen un 
repertori d’havaneres clàssic i 
tradicional que mariden amb una 
bona guitarra i un bon contrabaix.

Dimecres 29
20.30 h. PISTA DE TENNIS

Transmissions 
Conferència ballada que combina 
música, audiovisuals, paraula i 
moviment en viu per a explicar les 
danses urbanes en totes les seves 
dimensions.

AGOST 2022

Dissabte 27
20.30 h. PISTA DE TENNIS

Soon circus greagaris 
Espectacle circense i de moviment 
que aprofundeix en el vessant més 
humà de l’esport. Per a tots els 
públics.

ag
agenda
d’activitats
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


