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S’inicia la temporada d’estiu
amb l’obertura de les piscines
municipals
l Aquest 2022, s’aposta per la dinamització de l’espai a través del servei de
bar i de les activitats que hi organitzen les entitats

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA
18 DE MAIG DEL 2022
ORDRE DEL DIA

l Aprovació de l’Expedient de la massa salarial del
personal laboral per a l’exercici 2022
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA
l Aprovació de la primera i segona certificacions de
l’obra «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
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 2023
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA
l Aprovació de la posada a disposició provisional del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
d’un local per a ús de menjador escolar
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA
l Moció perquè s’actuï amb urgència per a pal·liar els
greus efectes de les gelades de l’abril del 2022 a les
zones afectades
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA
l Aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal
núm. 23, reguladora de l’impost sobre l’increment de
terrenys de naturalesa urbana
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA
l Aprovació de la signatura d’un conveni de cooperació
educativa amb la UAB per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA
15 DE JUNY DEL 2022
ORDRE DEL DIA

l Aprovació del calendari de festes locals per a
l’anualitat 2023
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA
l Aprovació de l’adhesió a la primera Pròrroga
del contracte 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 Acord de ple d’adhesió al GRUP D’ACCIÓ LOCAL (GAL)
de l’associació Leader de Ponent
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació definitiva del «Projecte bàsic i d’execució
de construcció de llar d’infants municipal a Vilanova de
Bellpuig»
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA
l Aprovació de l’Expedient per a la contractació de les
obres «Projecte bàsic i d’execució de construcció de llar
d’infants municipal a Vilanova de Bellpuig» i dels plecs
de clàusules administratives particulars
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA
l Moció en defensa dels jutjats de pau
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA
l Aprovació del Conveni marc de col·laboració
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament
de Vilanova de Bellpuig per a desenvolupar, en règim
d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de
grau superior de formació professional dual (FP dual)
d’Educació Infantil a l’Institut Mollerussa (de Mollerussa)
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA
27 DE JUNY DEL 2022
ORDRE DEL DIA

l Aprovació de la tercera certificació de l’obra «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
l Aprovació de la sol·licitud d’un ajut a l’IDAE Programa
d’ajuts per a inversions en projectes singulars locals
d’energia neta en municipis de repte demogràfic
(PROGRAMA DUS 5000) en el marc del Programa de
Regeneració i Repte Demogràfic del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, així com l’aprovació de les
memòries descriptives que constitueixen el «Projecte de
reducció del consum energètic i les emissions de CO2
mitjançant la implementació de mesures d’eficiència
energètica i generació d’energia renovable en el
municipi de Vilanova de Bellpuig»
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA
l Aprovació de l’Expedient de modificació de crèdit
núm. 1 del Pressupost del 2022
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

Les actes dels plens es poden consultar al web
municipal.
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Tret de sortida a la
temporada d’estiu
de les piscines
municipals
l S’ha ampliat l’horari d’obertura de
les instal·lacions i es preveu organitzar
activitats diverses per a dinamitzar
l’espai

E

l dia 10 de juny es van obrir
les portes de les piscines
municipals. La previsió d’un
estiu calorós i la demanda
del veïnat van fer que el consistori
decidís, aquest 2022, avançar la data
d’obertura respecte d’anys anteriors,
així com ampliar l’horari d’accés i ús
de les instal·lacions, que serà des de
les 12 fins a les 20.30 hores al mes de
juny, de les 11.30 a les 20.30 hores al
juliol i de 12 a 20 hores durant els mesos d’agost i setembre.
La voluntat del consistori és que
les piscines es converteixin en un
espai de referència per a la ciutadania durant l’estiu, amb servei de bar
i amb una programació d’activitats
organitzades per l’empresa adju-

dicatària per a dinamitzar l’espai,
com poden ser actuacions musicals,
àpats populars o cinema a la fresca.
S’hi ha instal·lat també una taula de
ping-pong, i s’hi ofereixen sessions
d’Aquagym a càrrec de l’Associació
de Dones L’Anjua i cursets de natació
per a infants.
Les entrades i els abonaments es
poden adquirir a través del web municipal o de manera presencial a les
oficines de l’Ajuntament. Les piscines
es tancaran el dia 3 de setembre.

Millores a la zona esportiva
Prèviament a l’obertura de les instal·lacions s’hi van fer diversos tre-

Molt més que unes
piscines municipals

M. Dolors Pascual i Miquel
Alcaldessa de Vilanova de Bellpuig
@dolopascui

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

Amb l’arribada del bon temps, ha començat la temporada de bany a les
piscines municipals, i enguany ho fem
presentant un conjunt de millores destinades a fer més agradable l’ús d’aquest
equipament. A les actuacions de manteniment dutes a terme sumem una ampliació de l’horari i l’avançament de l’inici
del servei per tal d’atendre les peticions
que ens han fet les veïnes i els veïns en
aquest sentit. Però a més, hem licitat el
servei de bar i l’hem ampliat amb la inclusió d’activitats per a dinamitzar l’espai
—per exemple, cinema, sopars populars
o música en directe— a banda de les que
ja hi tenien lloc, com els tallers d’aigua-

Aquest estiu s’han
instal·lat noves
porteries de futbol 7 i
s’han fet millores a les
pistes de tennis i pàdel
balls d’adequació. A més, també
s’han fet millores en altres espais de
la zona esportiva, com ara la substitució de la xarxa de la pista de tennis, la renovació de la moqueta de
la pista de pàdel, la instal·lació de
noves porteries al camp de futbol 7
i l’ampliació dels aparcaments per a
bicicletes. l

gim de l’Associació de Dones L’Anjua. La
idea és que, tal com hem fet amb altres
espais púbics del municipi, les propostes
culturals i lúdiques estiguin allà on es
desenvolupa la vida ciutadana.
De la mateixa manera, m’agradaria
destacar altres propostes que es posen
en marxa en aquestes setmanes, com ara
els casals d’estiu. I és que també aquests
s’han vist ampliats amb la creació, per
primera vegada, del casal «JoVa (Joves
amb Valors)», especialment dissenyat
per al jovent de 12 a 16 anys, amb la
voluntat de cobrir una part de les seves
necessitats de lleure.
Arribem així a un final de curs que,
lluny de suposar una aturada de l’activitat, ve carregat de propostes per a gaudir del nostre municipi i de tot el que
ens pot oferir. l
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Enllaç a
descàrrega

Més cursos de català
per a persones
nouvingudes

Vilanova de Bellpuig,
al teu dispositiu
mòbil

E

ntra en funcionament l’aplicació Vilaconnect, que permet als veïns i a les veïnes
rebre notificacions, avisos, activitats
d’agenda i notícies de l’Ajuntament
als seus dispositius mòbils. És una
eina senzilla i gratuïta que substituirà
la plataforma eBando, la qual deixarà
de funcionar en els pròxims mesos.
L’aplicació, desenvolupada per la Diputació de Lleida i connectada amb
la pàgina web municipal, està disponible per a dispositius Android i IOS.
El consistori té previst iniciar una
campanya porta a porta per a ajudar
la ciutadania a descarregar-se l’aplicació i fer ús d’aquest servei. l

T

ot i que a Vilanova de Bellpuig
sempre s’han ofert cursos de
català, davant la crisi migratòria ucraïnesa, el Consorci per a la
Normalització Lingüística va ampliar
a partir del maig l’oferta formativa de
llengua catalana dirigida a persones
migrades. L’ampliació de places va
permetre la inscripció de 16 persones més, la majoria d’origen ucraïnès,
però també hi ha estudiants d’origen
gambià.
El curs ha tingut una durada de 45
hores, que s’han repartit entre els
mesos de maig i juny, amb classes
impartides tres dies a la setmana en
horari vespertí. L’Ajuntament de Vilanova s’ha mostrat molt favorable a
aquesta iniciativa, que ha contribuït
a la integració d’aquestes persones,
i n’ha facilitat el desenvolupament
amb la cessió d’una sala per a impartir-hi el nou curs. l

Àmplia oferta
lúdica aquest
estiu per a
infants i joves de
totes les edats
l Aquest juliol s’ha posat en
marxa el JoVa, una proposta
de voluntariat d’estiu per a
l’alumnat d’ESO

A

mb la voluntat de donar suport a les famílies i oferir alternatives d’oci als infants
durant les vacances escolars, Vilanova
4
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torna a oferir el «Casalet» de la llar d’infants municipal durant els mesos de
juliol i agost, amb servei de menjador.

L’alumnat de
Vilanova s’inicia en
les sardanes

L’

Escola Marinada va engegar a finals d’abril un programa orientat a endinsar
les nenes i els nens de la vila en el
món sardanístic. La iniciativa ha portat al centre una sessió setmanal sobre el tradicional ball català, celebrada cada divendres a l’hora d’educació
física durant sis setmanes.
El taller ha estat subvencionat per
l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig
amb la voluntat de conservar i promoure la cultura popular catalana
entre la canalla, independentment
de quin sigui el seu origen cultural o
la seva procedència. En el projecte, hi
han participat un total de 35 alumnes de segon i tercer de primària. l

L’AMPA ha organitzat també un casal
i un campus esportiu que es complementen amb cursos de natació per a
infants nascuts a partir de l’any 2010.
Aquests compten amb la col·laboració del Club Natació Mollerussa.
Aquest estiu, a més, s’ha iniciat el
projecte Joves i Valors (JoVa), un voluntariat d’estiu per al jovent que està
cursant l’ESO. Les inscripcions es fan
per setmanes, de l’11 al 15 de juliol
o del 18 al 22. El jovent farà diferents
tasques, com ara marcar algunes rutes, adequar i netejar zones del poble
o fer activitats amb la gent gran. Els
nois i les noies participants rebran una
recompensa en finalitzar l’activitat. l

Un homenatge a la gent gran
de la vila

L

a Llar Municipal Gent Gran,
amb el suport de l’Ajuntament, va organitzar el dia 8
de maig la XXVIII Festa Homenatge
a la Gent Gran, amb un especial reconeixement a 11 veïns i veïnes que
enguany compleixen 80 anys: Antoni
Miquel, Ramon Pons, Maria Carmen
Sala, Xavier Mir, Rossend Oriola, Josep
Maria Roca, Maria Miquel, Maria Carme Franco, Antonia Tell, Josep Maria
Piqué i Maria Carme Calafell. També
es va homenatjar els matrimonis que
celebren les Noces d’Or aquest 2022:
Antoni Simó – Antònia Amorós, Josep
Maria Palau – Montserrat Escudé, i Josep Buireu – Veneranda Bonvehí.

Durant la trobada va haver-hi una
missa cantada, a càrrec de la Coral
Verge del Lliri, a qui s’agraeix la participació. Es van fer els parlaments i
el lliurament de reconeixements, i es
va oferir un concert amb la Cobla de
Bellpuig i un aperitiu per a totes les
persones assistents.
L’acte va ser presidit per l’alcaldessa, Dolors Pascual, i altres regidors
i regidores del consistori; també va
comptar amb l’assistència de la diputada Mercè Carulla; el director dels
Serveis Territorials de Drets Socials de
la Generalitat a Lleida, Joan Segura, i
el president de la Llar Municipal Gent
Gran, Josep Buireu. l

Sant Joan i Sant
Pere omplen de
festa Vilanova
de Bellpuig
l La revetlla de Sant Joan i
la Festa Major Petita de Sant
Pere van portar a la vila
música, ball i espectacles
de dansa i cant

L

a vila es va engalanar el vespre del 23 de juny per rebre
la màgica Nit de Sant Joan.
L’arribada de la Flama del Canigó

Fomentant la
pràctica de les
bitlles catalanes

L

a pista ubicada al costat de la
llar de jubilats acull cada setmana els entrenaments del
club de bitlles, que durant l’estiu es
fan els dilluns i divendres des de les
19 a les 20 hores. A més dels beneficis
saludables d’aquesta pràctica esportiva, per als veïns i les veïnes del poble que hi juguen suposa una oportunitat per a trobar-se i passar una
bona estona en companyia. Tot i que
enguany els resultats no han estat
del tot favorables, l’equip havia quedat sempre entre els cinc primers del
campionat, que tornarà a començar
al mes d’octubre. l

va donar el tret de sortida als actes
festius per a vilanovencs i vilanovenques de totes les edats. Després del
sopar popular, un repertori d’havaneres del grup gironí Les Anxovetes,
acompanyat amb rom cremat, coca
i una copa de cava per al públic, va
acabar d’arrodonir la nit.
La festa no va acabar aquí, ja que,
com és tradició a Vilanova, el 29 de
juny es va celebrar la diada de Sant
Pere amb actes infantils, espectacles
de música i dansa i l’homenatge als
matrimonis més grans del municipi. També es va fer una exposició de
mobles i una sessió de música i ball al
poliesportiu, amb servei de bar i un
sopar obert a tothom. l
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ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS

VILANOVA DE BELLPUIG

Tots els grups municipals han estat convidats a participar en aquest espai

Tres anys de l’entrada
al Govern
El passat 15 de juny va fer tres anys
que vam entrar al Govern. A partir
del juny del 2019 es comença a treballar intensament, planificant les
diferents àrees de treball i realitzant
diverses reunions amb organismes i institucions per a començar
a definir les principals actuacions segons les necessitats del poble i les línies d’ajuts existents. Malauradament, l’esclat de la crisi
sanitària, al març del 2020, va forçar una parada administrativa
i molts dels esforços no es van poder centrar a realitzar el full
de ruta planificat per a aquest mandat. Malgrat tot, els objectius
d’inversions i obres principals ja s’han realitzat o s’estan executant, com són: l’arranjament de la piscina i l’inici de la construcció
dels vestidors, l’arranjament de l’asfalt de la C-233 al seu pas per
Vilanova, la construcció de la potabilitzadora, el canvi d’enllumenat, la remodelació de la biblioteca, en breu començaran les
obres a la llar d’infants i també es traurà a concurs el projecte de
remodelació de l’escola, la construcció de nous nínxols al cementiri, així com també dels columbaris, i en breu començaran les
obres de les plaques solars a la coberta del pavelló, per a l’autoconsum compartit pels edificis municipals. l

Jocs d’aigua i festa
per a celebrar la fi
del curs escolar

L’

alumnat de l’Escola Marinada i els infants de l’escola
bressol municipal van celebrar, el passat 17 de juny, una festa per
a acomiadar el curs 2021-22. L’aigua
va protagonitzar la tarda amb jocs
refrescants en els quals van participar
uns 150 infants. Després es va celebrar un acte de lliurament d’orles per
a l’alumnat de sisè de primària i per als
nens i les nenes de l’últim curs de l’Escoleta de Vilanova, que ja estan preparats per a anar a l’escola dels grans.
Un cop acabat el sopar de germanor
que va reunir famílies i docents, va haver-hi ball i servei de bar a càrrec de
l’AMPA amb la música del DJ Lokito. l
6
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Es rehabilitarà
l’entorn del Plataner
de les Set Branques

L

a plataforma Canal Viu va organitzar, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Vilanova i
l’entitat ecologista La Guineu del Pla,
una trobada que tenia per objectiu la
neteja de l’entorn natural del Plataner
de les Set Branques, que es troba situat a la tercera sèquia del Canal d’Urgell. L’exemplar, únic a tota la comarca, serà objecte d’especial protecció
per part de l’Ajuntament i de la plataforma Canal Viu. El consistori treballa
en l’adequació d’aquesta zona per
transformar-la en un nou punt de reunió de la ciutadania vilanovina, així
com també el voluntariat de la plataforma Canal Viu que hi ha fet diverses actuacions, com ara la instal·lació
d’uns bancs de formigó. l

La Unió Esportiva
Vilanovenca tanca
una bona temporada

G

ràcies a la col·laboració altruista de famílies i equip
tècnic, la Unió Esportiva Vilanovenca va celebrar un torneig que
va tancar la seva primera temporada
de futbol base. Durant tot el dia, les
categories del club es van enfrontar
als conjunts de les Garrigues, el lleidatà Bordeta i l’equip de Tàrrega. Per acabar, es va disputar un partit mixt entre
l’infantil masculí, el cadet i l’amateur.
Un sopar popular amb lliurament de
premis va posar el punt final a l’acte
de cloenda d’una temporada amb un
èxit d’inscrits al club vilanoví. Actualment, Vilanova és un dels pobles més
petits que compta amb un centenar
de persones federades que competeixen en set categories diferents. l

Les Caramelles
tornen a lluir
després de la
pandèmia
Donant suport al
col·lectiu LGTBI
Vilanova va acollir, el 21 de maig, un acte
cultural a l’aire lliure en contra de la LGTBIfòbia. La proposta va aplegar unes 150
persones i va incloure la interpretació
d’una versió musical de l’obra teatral Una
tímida llum i un col·loqui que va comptar amb la participació de membres de la
productora cultural feminista La Cicatriz,
de l’associació LGTBIQ+ Colors de Ponent
i de la directora de FiraTàrrega, la vilanovina Anna Giribet.
El passat 28 de juny, coincidint amb el
Dia de l’Orgull, es va premiar el projecte
Viladona per la incidència positiva que
ha tingut en matèria de drets LGTBI a la
província de Lleida. l

Les tradicionals Caramelles van tornar a
engalanar els carrers de la vila el Diumenge de Pasqua. Més d’un centenar de dansaires es van citar el 17 d’abril per gaudir
de la trobada, que enguany va celebrar la
seva quaranta-cinquena edició deixant
enrere les limitacions de la crisi sanitària.
Infants i adults van delectar el públic
amb actuacions com el Ball de Bastons,
l’Indiot o el Ball de Córrer de Vallespir, a
càrrec dels dansaires de l’Agrupació Sardanista de Vilanova de Bellpuig. La festa es va

Prop de tres-centes
persones participen
a la Cursa de la
Guineu

Vilanova com a
centre de la literatura
i la gastronomia
La celebració del GastroSarau el 5 de
juny va convertir Vilanova en el punt de
trobada entre la cultura literària i la gastronòmica amb la presència d’autors i restauradors de proximitat i el duo melòdic
Me&Me.
La fusió de la lectura amb una degustació gastronòmica va amenitzar la tarda
de les 600 persones que es van apropar
a l’entorn emblemàtic del barri de La Magrinya per gaudir de la proposta. Me&Me
va cloure la primera edició del GastroSarau amb els seus embriagants ritmes de
jazz i swing. l

El pavelló poliesportiu es va convertir el 4
de juny en centre neuràlgic de la XVI Cursa de la Guineu. Uns 270 esportistes van

cloure amb el sorteig de dues mones i una
representació a la plaça Pau Casals.
L’Agrupació va organitzar una sortida a
un parc aquàtic per agrair a tots els i les
dansaires participants i a les seves famílies la seva implicació. l

omplir Vilanova de Bellpuig per disputar
les diferents modalitats de la prova.
El tret de sortida de la festa es va donar
a les 9 hores amb la caminada popular de
5 quilòmetres i les carreres infantils per
als més menuts. La cursa atlètica, la prova
cronometrada de 10 i 5 quilòmetres, que
puntua per al circuit de curses de Ponent,
va posar el rivet d’or a un matí que va
inundar la vila d’esport. l

Èxit de la 35a Festa
de la Bicicleta
La tradicional pedalada de Vilanova de
Bellpuig va aconseguir aplegar, el primer de maig, més de dos centenars de
ciclistes que van tenir l’oportunitat d’esbargir-se pels paisatges agrícoles de la
zona, així com pel canal principal i per la
banqueta de la tercera sèquia del Canal
d’Urgell.
El tret de sortida del recorregut es va
donar a la plaça de l’Anjua. Al salt del Duran, l’Associació de la Gent Gran va oferir
una xocolatada a les persones partici-

pants, mentre que l’Ajuntament els va
lliurar un obsequi i les colles locals van
fer un dinar popular al migdia. El grup
Madison va ser l’encarregat de tancar la
Festa de la Bicicleta d’enguany amb una
actuació musical. l
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Un mes d’abril ple de cultura i tradicions

D

el 9 d’abril a l’1 de maig es van programar tot un
seguit de propostes en el marc de l’Abril Cultural. El
gruix de les activitats va arribar per Sant Jordi, amb
les tradicionals parades de venda de llibres i roses a càrrec
de l’Escola Marinada, l’espectacle de Carles Cuberes amb
poemes musicats de Joan Raspall i, a la tarda, el Concert de
l’Estelada. L’Ajuntament i la Llar Municipal de Gent Gran van

repartir 156 roses als domicilis de les persones de més de 80
anys i a les que viuen a la residència.
L’Abril Cultural va incloure activitats diverses durant tot el
mes, com ara xerrades, un taller de construcció de capgrossos
i una taula rodona sobre cultura i inclusió. La música també
va ser protagonista amb el concert de la Coral Stabat Mater i
el de la formació Lleidart Ensemble. l

Telèfons d’interès
[ Llar infants
[ 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

[ 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

