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El primer Seguici de Cultura 
Popular, tot un èxit de 
participació
l Les vilanovines i els vilanovins van gaudir de la Festa Major amb activitats 
culturals, lúdiques i esportives per a tots els públics
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l Adjudicació de la contractació de l’obra «Projecte bàsic i d’execució de 
construcció de llar d’infants municipal a Vilanova de Bellpuig»
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació de la moció per l’impuls de l’Agenda Rural de Catalunya
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA 28 DE JULIOL DEL 2022

ORDRE DEL DIA

Les actes dels plens es poden consultar al web municipal.

Es celebra la 
Diada Nacional de 
Catalunya
La nostra vila es va sumar, un any més, 
als actes de commemoració de l’Onze de 
Setembre. Amb motiu d’aquesta efemèri-
de, l’Ajuntament va organitzar un ball de 
sardanes i una trobada amb Mireia Vives 
i Borja Penalba, que van interpretar peces 
de l’àlbum Cançons de fer camí.

També es va llegir un manifest recla-
mant la independència de Catalunya, 
amb la col·laboració de l’Assemblea Na-
cional de Catalunya de Vilanova de Bell-
puig. l

S’instal·la un radar 
pedagògic a la C-233
A petició de l’Ajuntament de Vilanova, el 
Departament de Carreteres ha pres me-
sures per a evitar l’excés de velocitat en el 
tram urbà de la C-233 que uneix Vilanova 
amb Arbeca: concretament, s’hi ha ins-
tal·lat un radar pedagògic amb un panell 
que informa les persones conductores de 
la velocitat a què circulen, amb els colors 
vermell, taronja o verd segons si sobre-
passen els 50 km/h permesos en aquest 
tram de la via, si estan a punt de fer-ho o 
si circulen per sobre d’aquesta velocitat, 
respectivament. l

l Acceptació de la renúncia de l’empresa adjudicatària i adjudicació de la 
contractació de l’obra «Projecte bàsic i d’execució de construcció de llar d’infants 
municipal a Vilanova de Bellpuig» a l’empresa que segueix en l’ordre de resultats
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA 4 D’AGOST DEL 2022

ORDRE DEL DIA

l Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 20, 
reguladora de les taxes pels serveis prestats per la Llar d’Infants Municipal
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació del calendari escolar de la Llar d’Infants Municipal de Vilanova de 
Bellpuig
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA 14 DE SETEMBRE DEL 2022

ORDRE DEL DIA

l Aprovació de la sol·licitud d’una subvenció en aplicació del desenvolupament 
local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de 
Catalunya 2014-2022 , així com el “Projecte Bàsic i d’Execució de construcció de 
local – bar dinamitzador de la zona esportiva municipal”
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació del Conveni de col·laboració vinculat a la convocatòria de l’Ordre 
EMT/176/20121, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, entre el Consell 
Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i els 
ajuntaments de Barbens, Bellvís, El Poal, Fondarella, Golmés, Ivars d’Urgell, Linyola, 
Miralcamp, Palau d’Anglesola, Torregrossa, Sidamon i Vilanova de Bellpuig pel servei 
de manteniment i suport del programari de comptabilitat CGAP plus del proveïdor 
ABSIS BERGER-LEVRAULT
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Declaració institucional de les entitats municipalistes per tal d’abordar el dèficit 
estructural que pateixen les entitats locals en matèria de provisió de places de 
secretaria, intervenció i tresoreria
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA  28 DE SETEMBRE DEL 2022

ORDRE DEL DIA
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La celebració de la Festa Major serveix al 
nostre municipi de comiat de l’estiu i de 
tret de sortida per a un nou curs que ja 
es troba en marxa. Enguany la Festa ha 
estat doblement especial, ja que, a més 
de gaudir del programa proposat, ens ha 
permès recuperar, amb una gran parti-
cipació, la proximitat i el caliu que els 
anys anteriors ens havia pres la pandè-
mia. Ha estat, sens dubte, el millor inici 
d’un curs que promet venir carregat de 
molta activitat.

I és que, en l’àmbit municipal, en els 
pròxims mesos culminaran alguns dels 
projectes més destacats del mandat a 
Vilanova de Bellpuig: així, veurem fina-
litzada la planta potabilitzadora, que 
en aquests moments està executada 

d’un 70 %, així com la primera fase 
dels nous vestidors de la zona esporti-
va, l’arranjament del cementiri i de la 
biblioteca i l’ampliació de l’escola, i co-
mençarà la construcció de la llar d’in-
fants. Són tots ells projectes fonamentals 
per a impulsar els serveis dels quals gau-
dim tots els veïns i les veïnes i per a con-
tinuar incrementant els nostres nivells de 
qualitat de vida.

No ha estat fàcil treballar en el seu 
desenvolupament en una legislatura 
marcada per l’excepcionalitat, com a con-
seqüència de la pandèmia de COVID-19; 
tanmateix, hem comptat amb un nota-
ble suport d’altres administracions a 
través dels importants ajuts i subven-
cions que hem aconseguit aplegar.

Arribar fins aquí ha estat, i encara és, un 
treball complex, però de ben segur que 
valdrà la pena. l

M. Dolors Pascual i Miquel
Alcaldessa de Vilanova de Bellpuig

          @dolopascui

Comencem un nou 
curs ple d’activitat

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

La Festa Major 
supera l’èxit 
d’anteriors 
edicions
l El Seguici de Cultura Popular 
va ser la principal novetat 
d’enguany i un dels actes més 
ben valorats per la ciutadania

D
e l’1 al 5 de setembre, 
Vilanova va viure la seva 
Festa Major amb activi-
tats culturals, lúdiques 

i esportives per a petits i grans. La 
ciutadania va tornar a sortir al carrer 
per gaudir de propostes de qualitat 
com els concerts, els balls, els espec-
tacles o les activitats per als infants. 
Des de l’Ajuntament es vol fer un 
agraïment a les vilanovines i els vi-
lanovins per la seva participació i, 
molt especialment, a les entitats que 
van col·laborar per fer possible l’èxit 
de la celebració. Amb la voluntat de 
conèixer la valoració del veïnat sobre 
la Festa, es va habilitar una enquesta 
en la qual ha participat gairebé un 
centenar de persones.

Propostes de qualitat

El primer Seguici de Cultura Popular 
va ser, sens dubte, l’activitat més ben 
valorada, al costat del parc aquàtic 
per als infants, el vermut popular i 
l’espectacle de Guillem Albà. El piro-
musical, a càrrec de Rojos de Junda, 
va ser una altra de les propostes des-

tacades, així com les activitats per al 
jovent, com el sopar organitzat per 
la Guineu Jove o el «Correbars», que 
també van tenir molt d’èxit.

Més enllà de les propostes progra-
mades, els vilanovins i les vilanovines 
han valorat molt positivament el ser-
vei de bar i terrassa que se’ls va oferir 
al poliesportiu i la coordinació prèvia 
entre l’Ajuntament i les entitats per 
garantir el bon desenvolupament de 
la Festa. El fet que el dilluns dia 5 no 
fos festiu i que els infants comences-
sin el curs escolar va obligar a modifi-
car-ne la programació inicial. l

El consistori agraeix 
la gran participació 
de la ciutadania i la 
col·laboració de les 
entitats locals

Foto: Albert Font
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E l nou curs escolar s’ha iniciat 
amb 140 alumnes matricu-
lats/des a l’Escola Marinada. 

Com a novetat, l’Ajuntament hi ha 
habilitat un nou espai provisional per 

Tret de sortida 
a un nou curs a 
l’Escola Marinada

al menjador que permetrà acollir la 
quarantena d’alumnes que habitual-
ment fan ús del servei, que aquest 
curs està gestionat directament per 
l’Associació de Famílies d’Alumnes 
(AFA). A més, s’ha senyalitzat un camí 
per a garantir que el trajecte de l’es-
cola al menjador sigui segur. 

D’altra banda, els 11 infants ma-
triculats a la l’Escoleta de Vilanova 
ja s’han adaptat a la dinàmica edu-
cativa i han començat a treballar en 
diferents projectes com ara els labo-
ratoris «del Mar» i «de Pesos i Espais» 
per a desenvolupar la seva creativitat 
i la motricitat. l

l S’hi ha habilitat un nou 
espai per al menjador i s’ha 
garantit un trajecte segur 
fins al centre educatiu 

A quest estiu, un total de 24 
noies i nois han participat en 
el JoVa, un camp de treball 

per a estudiants d’ESO. La iniciativa 
pretenia fomentar la implicació del 
jovent en les activitats del poble i la 
relació d’aquest col·lectiu amb altres 
de la població, com ara la gent gran. 
Així, els i les participants han marcat 
una ruta per a anar fins a Bellpuig, 
han passejat àvies i avis de la resi-
dència, han desbrossat una zona del 
canal, han fet millores al pati de les 
escoles de les escoles, han après com 
es cuiden els cavalls i, fins i tot, han 
après a jugar al billar i a les bitlles. El 
JoVa va finalitzar amb una sortida al 
Salting de Torrefarera. l

Gran èxit del JoVa, 
un camp de treball 
destinat al jovent

L a llar d’infants municipal va 
ser exposada com a model a 
seguir en les jornades «L’Art 

et l’expérimentation dans la petite 
enfance», celebrades el 29 d’agost a 
la comuna francesa de Courbevoie 
i a les quals van assistir uns qua-
tre-cents docents de llars infantils de 
París i rodalies.

La fundadora del projecte «Crea-
tectura», Irene Fernández, en la seva 
ponència, va posar com a exemple el 
«Laboratori de Bestioles» de l’Esco-
leta de Vilanova, un espai dissenyat 
per a fomentar l’aprenentatge dels 
infants a partir de l’experimentació, 
el joc, la creativitat, l’art i la ciència. l

L’Escoleta de 
Vilanova, un 
referent pedagògic

E l dia 21 d’octubre s’inicia el 
nou curs de l’Aula d’Extensió 
Universitària, una entitat que 

compta amb la tutela acadèmica de 
la Universitat de Lleida (UdL). S’hi han 
programat nou classes, que s’hi im-
partiran el tercer divendres de cada 
mes. Com és habitual, en cadascuna 
de les sessions es tractarà un tema 
d’interès per a l’alumnat. Es preveu, 
entre altres sortides, fer una visita als 
frescos de l’església de Santa Maria 
de l’Alba, de Tàrrega, on el seu autor, 
Josep Minguell, parlarà de la tècnica 
utilitzada per a executar aquests tre-
balls. Un curs més, l’equip docent es 
mostra compromès a garantir una 
formació de qualitat. l

Es promou la 
formació continuada 
amb l’Aula d’Extensió 
Universitària
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Avancen els principals projectes 
de la legislatura

l Representants municipals 
visiten les obres de la planta 
potabilitzadora i dels nous 
vestidors de la zona esportiva

C ontinuen a bon ritme dos 
dels projectes més impor-
tants del mandat. Aquest 

mes d’octubre, representants muni-
cipals han visitat les obres de la plan-
ta potabilitzadora d’aigua, al costat 
dels dipòsits municipals, que es tro-
ben executades en el 70 % de la seva 

totalitat. El projecte està subvencio-
nat per l’Agència Catalana de l’Aigua 
i la Generalitat de Catalunya a través 
del PUOSC.

Pel que fa als vestidors de la zona 
esportiva, l’obra es troba ja al 85 % de 
la seva execució: s’ha enllestit l’ade-
quació de la planta baixa de l’Era de 
Cal Tudela i resta pendent la instal·la-
ció de serveis i del mobiliari. Aquest 
projecte, que es preveu dur a terme 
abans que finalitzi l’any, està subven-
cionat per la Diputació de Lleida i la 
Generalitat de Catalunya. l

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

part de la ciutadania. En total, s’hi han 
venut 910 abonaments i 517 entra-
des puntuals, unes xifres que doblen 
les dels dos darrers anys i demostren 
la tornada a la normalitat després la 

Vilanova ret 
homenatge a les 
víctimes de la 
Guerra Civil

E n les darreres setmanes, s’han 
fet alguns treballs de mante-
niment al cementiri munici-

pal, com ara la neteja, pintura i enjar-
dinament de l’espai, amb la voluntat 
de garantir el bon estat de l’equipa-
ment per Tots Sants. A més, s’hi han 
construït 24 nous nínxols i 12 colum-
baris, un servei demanat del qual en-
cara no disposàvem a Vilanova.

Enguany, la celebració de Tots 
Sants serà encara més emotiva que 
en ocasions anteriors, atès que a les 
12 hores de l’1 de novembre es farà 
un homenatge a 56 vilanovenques i 
vilanovencs que van morir durant la 
Guerra Civil; algunes d’aquelles per-
sones mai van poder ser enterrades. 
Des del consistori es convida amics/
gues i familiars a assistir a aquest acte 
de reconeixement, que ha estat fruit 
d’un intensiu treball de molts mesos 
per a recuperar el memorial demo-
cràtic del nostre poble. l

Gran afluència 
de gent a 
les piscines 
municipals

l Aquest estiu s’hi han 
tornat a programar 
activitats com l’aiguagim i 
els cursets de natació 

crisi sanitària. Durant aquest estiu 
s’ha organitzat a l’equipament una 
programació amb sessions d’aigua-
gim, a càrrec de l’Associació de Do-
nes L’Anjua i dirigides a millorar la 
salut motriu de les participants, i una 
nova convocatòria dels cursets de 
natació per a infants. l

· Ampurdanès Piera, Josep
· Argilés Inglés, Antoni
· Biel Pifarré, Artur Roberto
· Brufau Martí, Senén
· Calafell Pons, Josep
· Carulla Solé, Xavier
· Cases Penella, Pere
· Cots Cots, Constantí
· Cots Florensa, Joan
· Cots Reixachs, Ramon
· Culleré Pastó, Venanci
· Domènech Fort, Benet
· Florensa Farré, Josep
· Florensa Farré, pere
· Florensa Monné, Silvestre
· Florensa Sauch, Josep
· Florensa Sauch, Ramon
· Florensa Tudela, Manuel
· Font Rius, Hermenegild
· Gassol Massot, Josep
· Grau Martí, Josep
· Guàrdia Guàrdia, Francesc
· Ibáñez Reñé, Francesc
· Lambert Piquer, Josep
· Macià Gassol, Manuel
· Marti Farré, Josep
· Martí Pubill, Antoni
· Mateu Galitó, Ignasi
· Miquel Sanfeliu, Ramon

· Miquel Visa, Martí
· Niubó Tudela, Francesc
· Oriola Costafreda, Daniel
· Pascual Amorós, Josep
· Penella Sauch, Emili
· Penella Solsona, Ramon
· Plaza Sales, Francisco
· Pons Florensa, Jaume
· Reñé Calafell, Josep
· Rius Sellés, Marcel
· Rullo Carulla, Bonaventura
· Rulló Solé, Pere
· Safont Llovera, Anselm
· Salvia Cots, Jaume
· Sanfeliu Ibós, Francesc
· Sauch Penella, Josep
· Segalà Pascual, Pompili
· Segura Cabestany, Joan
· Serra Sales, Ramon
· Sol Ortiz, Josep
· Torres Tudela, Antoni
· Tudela Llovera, Ramon
· Tudela Tudela, Ramon
· Visa Pobes, Ricard
· Visa Pobes, Salvador
· Valls Martí, Pere 
· Mare Carlota de la 
Visitación (Baudelia Duque 
Belloso)

Homenatge a les víctimes de la Guerra Civil
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Tots els grups municipals han estat convidats a participar en aquest espai

La gestió administrativa de l’Ajunta-
ment requereix cada cop de més re-
cursos humans i tècnics. Sense anar 
més lluny, poder recuperar la his-
tòria recent del nostre poble amb 
imatges, testimonis, memòria oral i 

escrita implica moltes hores i molta participació de la ciutadania, 
però és un treball necessari per a preservar aquest bé tan preuat.
Per poder avançar amb inversions, s’han de redactar els projec-
tes de les futures actuacions, remodelacions, ampliacions i arran-
jaments de tots els equipaments municipals, vials i serveis, i així 
poder estar preparats per optar a les diferents subvencions que 
van sorgint i que cada cop són més exigents. Tenir la foto final de 
com hauran de ser aquests futurs equipaments i serveis ajuda 
a estar preparats per poder sol·licitar les diferents subvencions 
que vagin sorgint. Si no és així, és molt més complicat presen-
tar-s’hi. Un cop atorgades, anar-les executant per fases és el camí 
perquè any rere any es pugui treballar per culminar les actua-
cions projectades. Encara que el camí sigui llarg, és la manera de 
poder-ho fer amb un equilibri d’ajuts, subvencions i fons propis.

Tota aquesta voluntat política no seria possible sense el treball 
intens del nostre personal administratiu. l

Treball de portes endins

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS          VILANOVA DE BELLPUIG

Es reprenen les activitats de 
l’Associació de Dones L’Anjua

A quest mes d’octubre s’han 
iniciat les diferents propos-
tes que ofereix l’associació 

de dones, com són el ioga, el country, 
sessions de pilates i d’hipopressius, 
el taller de restauració de mobles i 
classes de català. Entre les novetats hi 
haurà un taller de marxa nòrdica que 
es posarà en marxa al novembre per 
fomentar aquesta pràctica esportiva. 

Actualment, l’entitat compta amb 
195 persones associades.

D’altra banda, durant la Festa Major 
es va organitzar una exposició amb 
45 quadres —molts d’ells, sobre ra-
cons de Vilanova— elaborats per sò-
cies que fa uns anys van participar en 
un curset de pintura. La junta actual 
treballa ja en la commemoració, l’any 
2023, del 25è aniversari de l’entitat. l

L a Llar Municipal de la Gent 
Gran ha reprès les seves acti-
vitats habituals: les persones 

usuàries ja poden tornar a jugar-hi a 
bitlles, cartes, dòmino, parxís, billar i, 
com a novetat, també al Rummikub. 
Abans de l’estiu s’hi van fer una xerra-
da sobre seguretat i un taller d’il·lus-
tració que va culminar amb la creació 
del mural que es pot veure a l’entrada 
de l’equipament. L’Ajuntament hi ha 
instal·lat també uns tendals i unes 
estores per a reduir-hi la sensació de 
calor. Actualment, la llar de persones 
jubilades compta amb 215 socis/
sòcies que abonen una quota de 
només 10 euros anuals. l

Àmplia oferta 
d’activitats a la llar de 
persones jubilades
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Remullada solidària 
per l’esclerosi 
múltiple

La vila es va capbussar al juliol per cele-
brar el «Mulla’t», una jornada solidària per 
la visibilitat de les persones que pateixen 
aquesta malaltia.

Enguany, les piscines municipals han 
sigut el punt de trobada de «Mulla’t per 
l’Esclerosi Múltiple», una iniciativa soli-
dària organitzada per la Fundació per l’Es-
clerosi per a sensibilitzar la societat de la 

Se celebra l’onzena 
edició del Triatló  
Un any més, el Triatló s’ha celebrat a la 
vila amb èxit de participació entre joves 
i infants. La competició es va encetar 
a la zona de les piscines municipal i va 
constar d’un recorregut de 150 metres 
nedant, 6 quilòmetres en bicicleta i 2,5 
quilòmetres corrent.

Mari Sanfeliu es va emportar la vic-
tòria en la categoria femenina i Aleix 
Calafell va aconseguir la primera posició 
en la masculina. Després de la prova, el 
Club Atlètic la Guineu va organitzar una 
fideuada, amb beguda i gelat, oberta a 
tota la ciutadania. l

Se celebra el 35è 
Aplec de la Sardana 

Vilanova ha acollit la trenta-cinquena 
edició de l’Aplec de la Sardana amb exhi-
bicions a càrrec de les colles sardanistes i 
de la Cobla Jovenívola d’Agramunt i una 
exposició fotogràfica, acompanyada d’un 
homenatge, sobre sardanistes locals que 
van participar en la cerimònia d’inaugu-
ració dels Jocs Olímpics.

Seguint amb la projecció de la nostra 
tradició sardanística més enllà del muni-
cipi, cal recordar que a finals d’agost l’As-
sociació Sardanista va representar la pro-
víncia de Lleida a l’Aplec Internacional de 
Cultura Catalana celebrat a Portugal. l

Conclou el torneig 
de pàdel d’estiu

La vila va acollir durant la temporada es-
tiuenca la celebració d’un certamen orga-
nitzat per l’entitat esportiva Dakirol. Les 
trobades, l’organització de les quals va 
comptar amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Vilanova de Bellpuig, es van es-
tendre fins al 31 d’agost, jornada en què 
es van disputar les finals del torneig i es 
va realitzar l’acte de lliurament de premis.

Les guanyadores del torneig femení 
van ser Laia Coll i Marta Roig, i les finalis-
tes, Mari Santfeliu i Rouse Quintana, men-
tre que Joan Culleré i Joan Roma es van 
emportar la primera posició a la categoria 
masculina, en la qual Lluís Pons i Albert 
Santfeliu van quedar finalistes. l

Comença la 
temporada esportiva 
de la UE Vilanovenca

La Unió Esportiva Vilanovenca va cele-
brar, el dia 29 de setembre, la presenta-
ció oficial de la temporada 2022-2023. 
Actualment, el club compta amb prop 

de 120 jugadores i jugadors, que es dis-
tribueixen en diferents categories: de-
butants, prebenjamins/es, benjamins/
es, alevins/es, infantil, infantil femenina, 
cadets i amateurs. A més, Vilanova és 
dels pobles més petits amb més equips 
federats: un total de set. L’Ajuntament vol 
agrair la feina del club, que permet dina-
mitzar setmanalment la zona esportiva, i 
desitjar-li molts èxits. l

gravetat d’aquesta malaltia autoimmuni-
tària. Durant la convocatòria, s’han arribat 
a recaptar un total de 875,81 €. 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
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