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REGADIUS

La VII jornada de 
la Comunitat del 
canal d’Aragó i 
Catalunya, a Fraga
FRAGA •  Fraga acull avui la VII 
Jornada de la Comunitat Gene-
ral del Canal d’Aragó i Catalunya. 
La inauguració de la jornada Ins-
titucional anirà a càrrec de Be-
goña Nieto, directora general de 
Desenvolupament Rural del Mi-
nisteri d’Agricultura, i la clausu-
ra l’efectuarà la presidenta del 
Govern d’Aragó, Luisa Fernan-
da Rudi. La jornada se centra en 
l’anàlisi del Pla Nacional de Re-
gadius, Horitzó 2014-2020. “Per a 
nosaltres és un honor que aques-
ta cita s’hagi assentat a Fraga. Ens 
reafirma com a ciutat. Estic con-
vençut que Salons Casanova tor-
narà a fer un gran treball”, va ex-
plicar Santiago Escándil, l’alcalde 
de la ciutat de Fraga.

ROSSELLÓ •  Aqualia, empresa que 
gestiona el servei d’abastament d’ai-
gua de Rosselló, va començar ahir 
els treballs de renovació de la xar-
xa d’abastament d’aigua potable del 
carrer del Nord de Rosselló.

El regidor d’Urbanisme de l’Ajun-
tament de Rosselló, Joan Fontova, 
va explicar que “d’aquesta mane-
ra solucionarem un problema que 
ha afectat els veïns durant aquests 
anys degut a la contínua interrupció 
del subministrament per reparar les 
trenques que sortien al carrer. Amb 
aquesta actuació garantirem la qua-
litat del servei d’abastament d’aigua 
a la zona”. 

Les obres consisteixen en la re-

novació total del tub de fibrociment 
per noves canonades. A més, la xar-
xa es disposarà mallada, per tal de 
complir a la normativa sanitària. 
També s’instal·laran boques de reg 
i claus per poder actuar en cas de 
manteniment o reparació, sense que 

es vegi afectat el subministrament a 
altres zones. 

Les obres de renovació de la xar-
xa d’aigua duraran tres setmanes i 
tenen un cost total de 8.700 euros. 

Les millores estan incloses dins 
de la convocatòria per a la conces-

sió d’ajuts per a la millora en la ges-
tió de l’aigua d’ús públic de la Dipu-
tació de Lleida. Amb aquesta actua-
ció, el consistori i Aqualia continuen 
complint l’objectiu d’oferir un servei 
de qualitat a través de la modernit-
zació d’infraestructures.

]  Les obres, que es 
van iniciar ahir, 
duraran tres 
setmanes i tenen 
un cost total de 
8.700 euros

Aqualia renova el 
servei d’abastament 
d’aigua de Rosselló

URBANISME / TREBALLS AL CARRER DEL NORD

El regidor d’Urbanisme, alcalde de Rosselló i cap de l’Aqualia de Rosselló

AQUALIA

DIJOUS, 23 D’OCTUBRE

12.00 h Anunci de festes amb ofrena 
floral per part dels alumnes del col·legi 
Joaquim Palacín de Bellvís i els nens i 
nenes de la Llar d’infants Verge de les 
Sogues; repic de campanes i llançament 
de coets, morters japonesos,  globus  i 
caramels. 

DIVENDRES, 24 D’OCTUBRE

12.00 h Al pavelló poliesportiu, festa 
homenatge a les persones de la 3a edat 
amb l’actuació de l’orquestra Costa Bra-
va. Acabat el concert, l’alcalde de la vila, 
Francesc Fabregat Talarn, dedicarà unes 
paraules a tots els assistents. La festa es 
clourà amb un aperitiu.

16.30 h A la Plaça Catalunya tindrà 
lloc l’actuació pels més menuts del grup 
Els Pepsicolen. 

18.00 h A la sala d’exposicions de 
l’ajuntament, inauguració de l’exposi-
ció de pintura a càrrec de l’artista local 
Teres Prats Farré.     

19.30 h Al pavelló poliesportiu, sessió 
llarga de ball amenitzada per l’orques-
tra Costa Brava.                     

00.00 h Al pavelló poliesportiu, per 
animar a la gent jove tindrem l’actuació 
dels  grups Red Music i Pepet i Marieta. 

A continuació, actuació de DJ Marçal 
Ventura i del DJ local Davidfarré fins ben 
entrada la matinada.

DISSABTE, 25 D’OCTUBRE

10.00 h Al camp municipal d’es-
ports, tirada de bitlles d’invitació dels 
equips de Golmés, Mollerussa, El Poal, 
Alcoletge, Bell-lloc i Bellvís.

10.30 h Plantada de gegants davant 
de l’Ajuntament i, tot seguit, cercavila 
pels carrers amb la Colla Gegantera i 
Grallera de Bellvís.

12.30 h A la sala d’actes de l’Ajunta-
ment, pregó de festes a càrrec de Quim 
Torra i Pla, director del Born Centre Cul-
tural de Barcelona. 

16.30 h Al camp municipal d’esports, 
partit de futbol entre els equips Aleví A 
del CEPU i Guissona.

17.30 h Al pavelló poliesportiu, con-
cert de festa major a càrrec de l’orques-
tra Nueva Etapa.

19.30 h Al pavelló poliesportiu, SES-
SIÓ DE BALL amenitzada per l’orquestra 
Nueva Etapa. 

21.00 h A l’Eslgésia Parroquial, sole-
mene cant de les Completes, Salve i Go-
jos de la Verge de les Sogues cantades 
per la Coral l’Espiga d’Or amb acom-
panyament de l’Orquestra de Cambra i 
Orgue sota la direcció de Cecília Navés 
Peig.

23.30 h Al pavelló poliesportiu, ball 
de nit amb l’ orquestra Nueva Etapa.

00.00 h Fins a les 2 de la matinada, 
4t Correbar organitzat per l’Associació 
Juvenil Akuari acompanyats per la xa-
ranga Labancha.

Tot seguit, fins ben entrada la matina-

da, actuació del grup La Loca Histeria i, 
després, els DJ locals Davidfarré i Jordi 
Baiges.

DIUMENGE, 26 D’OCTUBRE

10.00 h Al camp municipal d’esports, 
tiada de bitlles de campionat.

10.30 h Processó i missa solemne po-
tificials de Perosi presidida per mossèn 
Josep Maria Aresté i concelebrada per 
mossèn Josep Maria Tarragó; amb els 
cants de la Coral l’Espiga d’Or i l’acom-
panyament de l’Orquestra de Cambra i 
Orgue sota la direcció de Cecília Navés 
Peig.

A la sortida, salutació de Festa Major 
que donarà peu a una traca valenciana.

12.30 h Al camp municipal  d’ esports, 
50è Concurs de Colles Sardanistes pun-
tuable pel Campionat de la Terra Ferma 
a càrrec de la cobla-orquestra Marave-
lla.

16.30 h Al camp municipal d’esports, 
partit de futbol de 3a catalana entre els 
equips C.F. BELLVÍS i C.F.SOLSONA B.

17.30 h Al pavelló poliesportiu, con-
cert de Festa Major a càrrec  de l’orques-
tra Maravella.

19.30 h Al pavelló poliesportiu, sessió 
llarga de ball amenitzada per l’orques-
tra Maravella.

21.30 h Al camp de futbol, gran es-
pectacle de focs d’artifici a càrrec de 
l’empresa Pirotècnia Igual.

PROGRAMA D’ACTES

BELLVÍS FESTA MAJOR 

Benvolguts bellvi-
sencs, benvolgudes 
bellvisenques i per-
sones d’arreu,
Ja és festa major! 
Gaudirem, un any 
més, de tots aquells 
elements que fan 
que la celebració si-
gui una gran festa. 
Per això, no faltaran 
l’ofrena floral dels petits a la nos-
tra patrona, la Mare de Déu de les 
Sogues, el cant de les Comple-
tes, la festa a la gent gran, el pre-
gó de festes, els concerts, les ses-
sions de ball, el concurs de sar-
danes, la missa cantada, la missa 
per als difunts, la tirada de bitlles, 
els partits de futbol, les exposici-
ons, les firetes ni la traca.
La festa major és, en definitiva, 
un ritual. Preparem grans men-
jars, visitem els familiars, assistim 
a les activitats que ja esperem 
d’un any per l’altre, ens trobem al 
vespre al concert i saludem per-
sones al ball que fa tant de temps 
que no vèiem.
Els més grans de tota la contrada 
diuen que per la festa major de 
Bellvís estrenaven el vestit d’hi-

vern o aquella jaque-
ta, que feia tanta boi-
ra o que ballaven dins 
d’aquell envelat. Com 
explica el bellvisenc i 
amic Sebastià Serra-
no, recordem aquells 
episodis que ens han 
generat una emoció. 
Deu ser per això que 
tenim gravades imat-

ges, músiques, cares, olors de les 
nostres festes majors. I els que 
ara són més petits, més enda-
vant, guardaran a la motxilla dels 
records la festa d’avui. La festa 
major és emocionant i és la nos-
tra tradició.
Aquesta celebració, però, no se-
ria possible sense la tasca de la 
Comissió de festes, de la Parrò-
quia i de les entitats del poble. I, 
és clar, sense la participació dels 
bellvisencs, de les bellvisenques i 
de totes les persones que ens vi-
siteu i gaudiu conjuntament dels 
actes organitzats.
Visca Bellvís i bona festa major a 
tothom,

Francesc Fabregat i Talarn
Alcalde de Bellvís

SALUTACIÓ


