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La nova Biblioteca Municipal 
Glòria Tudela obre les portes
l El nou equipament suposa una important millora del servei i la seva 
inclusió en la xarxa pública de biblioteques

REVISTA D’INFORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE BELLPUIG

VILANOVADEBELLPUIG.CAT

N.12 | GENER 2023 



2   VILANOVA DE BELLPUIG | N.12 | GENER 2023

www.vilanovadebellpuig.cat | ajuntament@vilanovabellpuig.ddl.net | 

Edita: Ajuntament de Vilanova de Bellpuig | c/ Dr. Gassol, 1 | 25264 - Vilanova de Bellpuig (Lleida)

Telèfon: 973 324 000 | Fax: 973 324 321 | Continguts, disseny, maquetació i producció: Quid Comunicació, SL 

Fotografies: Arxiu municipal | Albert Font | Impressió: Gràfiques Ferpala - Impressió feta en paper ecològic

Tirada: 500 exemplars gratuïts | Dipòsit Legal: L 87-2022

l Aprovació del Conveni per a la delegació de competències en matèria de serveis 
socials al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, concretament per a la prestació del 
servei de cura puntual de nenes i nens de fins a 14 anys.
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació del 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 
per al servei de manteniment i suport del programari de comptabilitat CGAP Plus, 
del proveïdor ABSIS BERGER-LEVRAULT (anualitat 2022).
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’entitat Associació d’Animals de 
Serós i l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig per a l’acollida d’animals de companyia 
abandonats o perduts en el nostre terme municipal.
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació de la sol·licitud d’un ajut al Ministeri per a la Transició Ecològica i el 
Repte Demogràfic en el marc del Programa d’ajuts per a inversions en projectes 
locals i singulars d’energia neta en municipis de repte demogràfic (programa 
DUS 5000), dintre del Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, i aprovació també del Pla estratègic del 
projecte integral i la memòria descriptiva que constitueix el Projecte integral de 
foment de la mobilitat sostenible al municipi de Vilanova de Bellpuig.
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació de la moció per al reconeixement i l’acompanyament en el dol 
gestacional, perinatal i neonatal.
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA 3 DE NOVEMBRE DEL 2022

ORDRE DEL DIA

Les actes dels plens es poden consultar al web municipal.

Maria Gabriel: 17 anys 
al servei del poble
El passat mes de desembre, s’ha jubilat la 
Maria Gabriel, que ha estat infermera en 
el consultori de Vilanova de Bellpuig des 
de l’any 2005. Des de l’Ajuntament se’n 
vol destacar la professionalitat al llarg 
d’aquests disset anys i agrair la dedicació 
a l’hora de fer el seguiment i vetllar per 
la salut de moltes vilanovenques i molts 
vilanovencs. l

L’Associació de 
Dones celebra 25 
anys d’història
Per commemorar el 25è aniversari de 
l’entitat, l’Ajuntament, en col·laboració 
amb l’Associació de Dones L’Anjua ha 
elaborat i distribuït de manera gratuïta 
un calendari de l’any 2023 que recull els 
12 mandats que ha tingut l’associació i 
14 imatges de racons de Vilanova pintats 
per gent del poble, la majoria obres de 
sòcies de l’entitat que van fer en un curs 
de pintura i que van ser exposades al pú-
blic el passat mes de setembre, durant la 
Festa Major. l

l Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya (mitjançant el Departament d’Educació) i l’Ajuntament de Vilanova de 
Bellpuig en relació amb el projecte de servei comunitari.
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

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

l Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 25, 
reguladora de la taxa pel servei municipal de residència i centre de dia.
A FAVOR: ENDAVANT VILANOVA

l Aprovació de la quarta certificació 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

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA 29 DE DESEMBRE DEL 2022

ORDRE DEL DIA
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Aquests dies, la Biblioteca Municipal 
Glòria Tudela pren una nova embranzida 
amb la inauguració de la remodelació de 
què ha estat objecte. Gràcies al treball 
que s’hi ha dut a terme, un dels princi-
pals espais culturals que tenim a la nos-
tra disposició va més enllà; d’una banda, 
físicament, amb l’ampliació i millora dels 
seus espais, però també incorporant nous 
serveis. En aquest sentit, és especialment 
destacable la integració de la nostra bi-
blioteca al Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya, un fet que permetrà que ens 
beneficiem dels serveis i recursos que 

aquesta xarxa posa a disposició dels equi-
paments que en formen part.

Aquesta nova etapa ens permetrà 
disposar de serveis com el préstec in-
terbibliotecari, de més recursos per a 
l’adquisició de documents o d’accés 
a noves activitats que ens ajudin a di-
namitzar encara més la vida cultural del 
municipi.

La biblioteca més antiga de la co-
marca, la nostra, iniciarà d’aquesta ma-
nera una nova vida. A les vostres mans 
està també que sigui un èxit. Com tots 
els equipaments, aquest necessita que 
s’ompli de persones i d’activitat. Us convi-
do a apropar-vos-hi i descobrir-hi tots els 
mons i tots els coneixements que s’ama-
guen darrere de les seves portes. l

M. Dolors Pascual i Miquel
Alcaldessa de Vilanova de Bellpuig

          @dolopascui

Molt més que una 
biblioteca

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’inaugura 
la nova 
Biblioteca 
Municipal 
Glòria Tudela

l L’ampliació i millora 
de l’equipament permet 
accedir als serveis i 
subvencions del Sistema 
de Lectura Pública de 
Catalunya

E l dia 20 de gener entrarà en 
funcionament la nova Biblio-
teca Municipal Glòria Tudela. 

El nou equipament disposa d’un es-
pai infantil i un de juvenil, un taulell 
de préstec, dos punts d’accés a inter-
net, wifi, taules de treball i una zona 
de lectura. La inclusió de la biblioteca 
en el Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya permet oferir el servei de 
préstec interbibliotecari i tenir accés 
al fons de les 440 biblioteques que 
formen part d’aquesta xarxa. A més, 

aquesta pertinença dona accés a sub-
vencions per a l’ampliació del fons 
bibliogràfic, que actualment compta 
amb més de set mil exemplars nous, 
i facilitarà una programació d’activi-
tats per a fomentar la lectura. Es pre-
veu acollir-hi exposicions, posar-hi 
en marxa nous clubs de lectura i par-
ticipar en el cicle Biblioteques amb 
DO, al voltant del món del vi.  

La inauguració s’iniciarà a les 17.30 
hores amb una sessió de l’Hora del 
Conte. Posteriorment, a partir de les 
19 hores, hi haurà l’acte institucional, 
una visita guiada i dues exposicions 

sobre la història de la biblioteca i la 
persona de la Glòria Tudela.  

Història de la biblioteca
La biblioteca municipal de Vilano-
va es va inaugurar l’any 1962 i va 
ser la primera de la comarca del Pla 
d’Urgell. Vint anys després, el 1982, 
l’Ajuntament va decidir posar-li el 
nom d’un personatge important a 
la vila: la Glòria Tudela Caparó, mis-
sionera de l’orde de Crist Jesús i una 
gran activista cultural a Vilanova, on 
va promoure el teatre, el cant coral, 
les caramelles i les sardanes. l
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E l Ple de l’Ajuntament ha apro-
vat la modificació de les or-
denances fiscals per a aquest 

any, en què els principals impostos 
—com l’IBI, la plusvàlua o l’impost 

L’Ajuntament 
torna a congelar 
l’IBI per a 
aquest 2023

sobre vehicles— quedaran conge-
lats. La voluntat del consistori és as-
sumir l’increment dels preus per evi-
tar que aquesta pujada repercuteixi 
en la ciutadania. Pel que fa a les taxes, 
es manté el preu d’aquelles que te-
nen més incidència en les economies 
familiars i només es modifica la que 
regula els preus de la residència per a 
persones grans.

Així mateix, es mantenen les bo-
nificacions que s’apliquen en l’IBI 
per a les famílies nombroses i per 
als habitatges que instal·lin sistemes 
d’aprofitament de l’energia solar, així 
com els descomptes en l’IVTM per als 
vehicles híbrids i elèctrics. l

l Es mantenen els preus dels 
principals impostos i taxes 
per a no augmentar la pressió 
fiscal sobre la ciutadania

A mb la voluntat d’apostar per 
l’estalvi i l’eficiència energè-
tics, s’han instal·lat plaques 

fotovoltaiques de 20 KWN a la cober-
ta del pavelló. Aquesta infraestructu-
ra permetrà abastir d’energia elèctri-
ca l’Escola Marinada, la llar d’infants, 
el pavelló, el consultori mèdic, la llar 
de la gent gran, la Residència Pare Pa-
cífic i l’edifici de l’ajuntament. Es pre-
veu instal·lar 20KWN més al recinte 
de la planta potabilitzadora d’aigua.

Aquesta inversió, amb un cost de 
55.260,70 euros, està subvencionada 
al 50 % per l’IDAE i la resta amb fons 
municipal. Es preveu que la despesa 
realitzada per l’Ajuntament estigui 
amortitzada en dos anys. l

S’instal·len plaques 
solars per a 
l’autoconsum dels 
edificis municipals

E n les darreres setmanes, s’han 
dut a terme diverses tasques 
per a garantir el bon estat 

dels carrers i les places del poble. A 
la plaça de l’Anjua, per exemple, s’ha 
substituït el sistema de reg, s’ha tor-
nat a sembrar la gespa i s’ha esporgat 
l’avet existent. Es demana civisme a 
la ciutadania per a mantenir neta la 
via pública.

D’altra banda, amb la voluntat de 
millorar la seguretat viària, s’ha repin-
tat una part de la senyalització horit-
zontal en diversos carrers. Concreta-
ment, s’ha actuat en tretze senyals de 
STOP —amb pintura d’alta durabili-
tat— i en una plaça d’aparcament del 
camp de futbol, destinada a persones 
amb mobilitat reduïda. l

Treballs de 
manteniment a la 
via pública

E l Servei Català de Trànsit ha 
adjudicat una subvenció de 
150.000 euros (el 95 % del 

pressupost del projecte) a l’Ajun-
tament de Vilanova, que es desti-
naran a pacificar la travessera de la 
C-233 (carrers Major i Doctor Gasol) 
i el carrer Pare Pacífic. En el cas de la 
carretera comarcal, es preveu millo-
rar-hi l’accessibilitat en els passos de 
vianants i passadissos i instal·lar-hi 
cartells de limitació de la velocitat. Al 
carrer Pare Pacífic  s’ampliarà la vore-
ra i s’hi plantarà arbrat, amb l’objectiu 
de facilitar i fer més agradable l’accés 
peatonal a la residència, llar jubilats, 
consultori mèdic, escola, llar infants 
i pavelló. Això implica que passarà a 
ser de sentit únic. l

Més finançament 
extern per a millorar 
la seguretat viària
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S’inicien les obres de la nova llar 
d’infants municipal

l El projecte preveu la 
construcció d’un edifici 
funcional i sostenible d’una 
sola planta

A l mes de desembre van co-
mençar les obres de cons-
trucció de la futura llar d’in-

fants municipal. Aquest servei ocupa 
actualment dues aules de l’Escola 
Marinada, un espai que cal alliberar 
per a poder desenvolupar el projec-
te d’ampliació del centre. El projec-
te preveu la construcció d’un edifici 

funcional i sostenible. El nou equi-
pament tindrà una superfície cons-
truïda de 238 m², distribuïts en una 
sola planta, amb una zona de porxo 
cobert i un pati d’esbarjo que s’am-
pliarà després que desapareguin els 
mòduls prefabricats.

Els primers treballs duts a terme 
han consistit en el desmuntatge de 
les tanques perimetrals i la senyalit-
zació de l’entorn. Actualment es tre-
balla en la fonamentació de l’edifici. 
Les obres, que s’han adjudicat per un 
import de 399.264 euros, tindran una 
durada aproximada de deu mesos. l

L a brigada municipal ha senya-
litzat a la via pública un recorre-
gut perquè l’alumnat de l’escola 

es pugui traslladar d’una manera se-
gura a les instal·lacions del menjador 
provisional que es troba a tocar de 
l’escola i que estarà operatiu fins que 
finalitzin les obres de millora del cen-

Fomentant el 
català entre 
les persones 
nouvingudes

U n total de setze persones, 
totes elles veïnes de Vi-
lanova, han participat en 

un mòdul d’acollida per a persones 
nouvingudes realitzat a través de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones del 
Consell Comarcal.

La formació ha inclòs un curs de 
català que ha tingut molt bona aco-
llida. Així mateix, s’ha facilitat a les 
noves vilanovenques i vilanovencs 
informació sobre els diferents ser-
veis que tenen al seu abast al nostre 
municipi. l

S’habilita un 
camí segur fins 
al menjador 
escolar

l El servei s’ofereix en un 
equipament provisional fins 
que finalitzin les obres de 
l’Escola Marinada

tre educatiu. L’Ajuntament ha habilitat 
aquest espai perquè té una capacitat 
per a prop de setanta persones i per-
met acollir còmodament la mitjana de 
quaranta alumnes que habitualment 
fan ús del servei de menjador.  

Ampliació de l’escola

La reforma del menjador és un dels 
treballs inclosos en el projecte d’am-
pliació i adequació de l’Escola Mari-
nada, que té com a objectiu millorar 
l’accessibilitat i el funcionament del 
centre i resoldre’n les mancances ac-
tuals. El conveni signat entre l’Ajun-
tament i el Departament d’Educació 
preveu destinar-hi uns 2.110.000 eu-
ros. En el passat 2022, l’Ajuntament 
va licitar la redacció del projecte bàsic 
i del projecte executiu. El concurs ha 
inclòs també la direcció de l’obra. l
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Tots els grups municipals han estat convidats a participar en aquest espai

La biblioteca ha de ser un espai 
obert, un servei públic, lloc de tro-
bada necessari per a totes les edats. 
Per això, la inauguració ha estat un 

dels punts centrals del programa de govern. En poblacions pe-
tites com la nostra aquest servei encara cobra més sentit, ja que 
donarà accés a un gran nombre de recursos que no tenim ara 
mateix i que van més enllà del préstec de llibres.

Volem destacar tres coses que han de ser cabdals entorn de la 
biblioteca: primer, hade ser centre de l’arxiu històric municipal, 
on es debati sobre inquietuds actuals tot recuperant la nostra 
memòria històrica; segon, les biblioteques han estat un espai 
històricament liderat per dones bibliotecàries, que han estat un 
agent que ha desenvolupat una funció pública i política de co-
hesió, cultura, aprenentatge i companyia per a persones de to-
tes les edats. Glòria Tudela, com a dona i figura impulsora de la 
cultura a la nostra vila, representa molt bé aquests valors. Volem 
reconèixer la figura de bibliotecàries, personal i grups de volun-
tàries que han passat per la biblioteca; i tercer, volem que sigui 
un espai on teixir una xarxa d’oportunitats per a associacions i 
agents educatius.

Desitgem que la feu vostra, que li doneu vida i, sobretot, que 
la gaudiu! l

Cultura i sistema de lectura 
pública són sinònims de 
progrés social

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS          VILANOVA DE BELLPUIG

Un record a les 
víctimes de la 
Guerra Civil
l S’inaugura una 
placa al cementiri 
per a homenatjar una 
cinquantena de persones 
que van morir en el 
conflicte

V ilanova no oblida tots 
aquells veïns i veïnes que 
van perdre la vida durant la 

Guerra Civil. El dia 1 de novembre, es 
va organitzar al cementiri municipal 
un acte de record a les 56 vilanoven-
ques i vilanovencs que van morir a 
causa d’aquest conflicte bèl·lic i a un 
altre veí del poble que va morir al 
camp de concentració nazi de Gusen. 
Algunes d’aquestes persones no han 
pogut ser mai enterrades perquè no 
se’n van localitzar les restes.

El reconeixement va comptar amb 
l’assistència de l’alcaldessa, Dolors 

Pascual, a més d’altres representants 
del consistori; el delegat territorial del 
Govern de la Generalitat de Catalunya, 
Bernat Solé, i la diputada al Parlament 
de Catalunya Mercè Carulla, a més de 
desenes d’amics/gues i familiars de 
les persones homenatjades.

Durant l’acte, es va inaugurar una 
placa —obra de l’escultor local Josep 
Maria Florensa— amb els noms de to-

tes les persones de Vilanova que van 
perdre la vida en aquella guerra. Així 
mateix, es va comptar amb l’acom-
panyament musical del grup local 
Trio Elisis.

Des de l’Ajuntament es vol fer un 
agraïment a totes les persones que 
han treballat per poder  fer realitat 
aquest homenatge i per recuperar la 
memòria democràtica de Vilanova. l
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Es recapten 2.800 
euros per a La 
Marató de TV3

Vilanova ha tornat a mostrar el seu esperit 
més solidari. Durant el mes de desembre 
es van organitzar activitats per a lluitar 
contra les malalties cardiovasculars, com 
una xerrada a càrrec d’una infermera del 
CAP de Bellpuig i una jornada solidària al 
poliesportiu amb exhibicions de patinat-
ge, gimnàstica rítmica i sardanes, i una 
sessió de bingo solidari. Algunes entitats 
també han realitzat actes per col·laborar 

Vilanova alça la veu 
contra la violència 
masclista

Un any més, Vilanova es va sumar a la 
commemoració del Dia Internacional per 
a l’Erradicació de la Violència envers les 
Dones. El dia 26 de novembre es va poder 
gaudir de l’actuació musical de l’artista 
local Itsasgorak —la Marta Argilés, de cal 
Manel del Cabaler—, que va arribar a Cal 
Xai amb temes propis i algunes versions. 
Posteriorment, va haver-hi una sessió de 
contes per a tota la família i la lectura 
d’un manifest, amb la col·laboració de 
l’Associació de Dones L’Anjua i el jovent 
de Vilanova. l

Impulsant la història 
de l’esport local
Més de cent cinquanta persones han vi-
sitat l’exposició «Història de l’esport a Vi-
lanova els segles XX i XXI». La iniciativa 
cultural s’ha instal·lat a Cal Xai, i s’han or-
ganitzat diverses visites guiades dirigides 
al públic adult i a l’infantil; aquestes darre-
res, en format de conte.

A la mostra, s’hi han exposat curiositats 
de la història esportiva del nostre poble 
com, per exemple, que el municipi va ser 
el primer de la comarca amb piscina pú-
blica o que la penya blaugrana va ser-hi 
també pionera. l

Se celebra el dinar de persones sòcies de la 
llar de gent gran

Una setantena de persones han parti-
cipat en la convocatòria d’enguany del 
dinar de persones que són sòcies de la 
llar de gent gran. L’esdeveniment té l’ob-
jectiu d’oferir a la població de més edat 
del nostre municipi una jornada festi-

va de retrobament, una activitat que se 
suma a altres actes que es desenvolupen 
anualment, com l’homenatge a les per-
sones que compleixen vuitanta anys o a 
les parelles que en celebren cinquanta de 
matrimoni. l

amb La Marató, com la UE Vilanovenca i 
el Club Ciclista.

Des del consistori es vol agrair la col·la-
boració de totes les entitats, comerços i 
patrocinadors que han fet possible reco-
llir 2.800 euros. l

Fomentant la relació 
entre la gent gran
Els dos anys de restriccions sanitàries 
amb motiu de la pandèmia han tingut 
especial incidència en les relacions so-
cials de la ciutadania. És per això que, des 
de l’Ajuntament, es van voler fomentar 
els retrobaments de la gent jubilada i es 
va convidar, en diferents diumenges, els 
veïns i les veïnes que feien 65, 70, 75, 80, 
85 i 90 anys. Aquests van rebre una invi-
tació personal a assistir al ball, amb sopar 
i beure inclosos, i un obsequi. l



Un Nadal ple de 
màgia a Vilanova

L es festes nadalenques han portat al poble diferents 
propostes per al gaudi de la canalla i de les persones 
adultes, com l’espectacle Transhumància, de la com-

Telèfons d’interès

[ Oficines Ajuntament
[ Biblioteca
[ Regants  
[ Llar de gent gran 
[ Residència
[ Consultori mèdic
   

973 324 000 
973 324 256 
973 324 369 
973 324 392 
973 989 740 
973 324 353 

[ Llar d’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

Fotos Reis: Albert Font

panyia Xip Xap, o la visita del patge Èric per recollir les cartes 
dels infants per als Reis Mags. La nit més màgica, sens dubte, 
va ser la del 5 de gener, amb la rebuda a Ses Majestats els Reis 
de l’Orient. Dos dies més tard, un centenar de persones van 
assistir a la tradicional representació d’Els pastorets.

Des del consistori es vol fer un agraïment a totes les enti-
tats, col·lectius i persones que, de manera voluntària, han fet 
possible aquesta celebració. l


