
 

 













2n BUTLLETÍ SEMESTRAL INFORMATIU 



















 GENER   -  JUNY 2016 

En aquest butlletí de caràcter semestral es detallen les actuacions més importants dutes a 

terme per l’Ajuntament durant cada semestre i els seus costos. Els motius d’iniciar 

aquesta nova eina informativa són d’una banda que sigui una de les formes per donar 

compliment al principi de transparència i bon govern que ha de regir en una administració 

pública i de l’altra aconseguir apropar més l’Ajuntament als veïns i veïnes d’Alcoletge. 



 

 

 

 

COMUNICACIÓ 

 TELEFONIA MÒBIL 

El passat mes de juny es va posar en funcionament l’antena de telefonia mòbil  

instal·lada per Movistar  al Tossal del Mirador del Segrià, amb la qual cosa s’ha 

intentat donar solució al problema que perdurava amb el temps  sobre la  cobertura de 

mòbils al municipi. 

GOVERN 

 OFERTES DE TREBALL 

Prèvia publicitat d’una  oferta de treball per cobrir les necessitats de l’estiu,  algunes 

per raó del servei que es realitza (socorristes) i altres per cobrir el període de vacances 

de personal, s’ha contractat  dues persones per cobrir el servei de socorristes de les 

piscines, una persona auxiliar pel Consultori mèdic, una persona per la brigada 

municipal i una persona pel Centre d’Interpretació de la Guerra Civil.  

HISENDA 

 ESTAT  DELS COMPTES  CORRENTS BANCARIS  DE LA 

CORPORACIÓ A 30/06/2016 

El saldo  dels diferents comptes bancaris de l’Ajuntament  en data 30 de juny de 2016, 

és de 1.652.627,76 euros. 

 SUBVENCIONS REBUDES  

Les  subvencions atorgades d’ençà de la darrera informació tramesa en el butlletí 

anterior són: 

 

DIPUTACIÓ DE LLEIDA 

 Dotació de llibres per a la biblioteca municipal 2015 per import de 851,77 

euros 

 Allotjament de temporers i oficina municipal campanya fruita  per import de 

6.715 euros 

 I Concurs pintura ràpida per import de 1.000 euros 

 Subvenció manteniment Llar d’infants curs 2014-2015  per import de 

58.625,00 euros 
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ÀREA DE COMUNICACIÓ, GOVERN, PROMOCIÓ ECONÒMICA I HISENDA 



 

 

 

 Ajuts per arrendaments i subministraments 2013-2016  per import de 

7.433,87 euros 

 Ajuts Pla Local Joventut 2015   per import de 1.650 euros 

 BUUUF!!! 2016  subvenció per import de 17.500 euros 

 

INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS  

 Ajuts  per impartició d’ensenyaments musicals a l’escola de música municipal  

2.337,60 euros 

 Ajut per la programació  d’oferta cultural per import de 1.000 euros 

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ  

 PUOSC 2014-2015 Línia de reparacions, manteniment i conservació per 

import de 26.065,99 euros 

 

 ORDENANCES FISCALS 
 

L’Ajuntament va aprovar provisionalment el text refós de les Ordenances Fiscals en 

Ple del dia 28 de gener de 2016, sense que s’hagin  presentat reclamacions. 

L’aprovació definitiva del text refós es va publicar al BOP de Lleida núm. 62 de l’ 1 

d’abril de 2016.    

 



 AMPLIACIÓ DEL RECINTE DE LES PISCINES 
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ÀREA D’URBANISME I  OBRES 

Obra adjudicada a l’empresa CONSTRUCTORA 

D’ALCOLETGE, SCCL,  per import de 

49.775,14 euros, IVA inclòs. 

Amb aquesta actuació s’ha aconseguit engrandir 

la zona de platja suficientment per cobrir la 

demanda actual. 

 



 

 

 PÀRQUING DEL CARRER NOSTRA SENYORA DEL CARME NÚM. 54 

Com  ja vam informar en l’anterior butlletí, l’Ajuntament ha obtingut la cessió d’una 

parcel·la urbana  al carrer Ntra. Sra. del Carme,  54, per a ús de pàrquing municipal 

gratuït. 

El cost de l’adequació  del solar,  condicionament del terreny, il·luminació i 

senyalització  ha suposat una despesa de 6.591,92 euros.    

         

 

 POLÍGON D’ACTUACIÓ FRANCESC MACIÀ 

  

El  Ple de  l’Ajuntament de data 24 de febrer de 2016, va acordar  la resolució del 

contracte administratiu signat entre l’Ajuntament d’Alcoletge i l’ UTE Francesc Macià  

en data 13 de desembre de 2007  amb motiu de l’execució de les obres d’urbanització 

del Polígon d’actuació urbanística Francesc Macià d’Alcoletge. La resolució del 

contracte ha comportat una indemnització pels danys i perjudicis generats per un 

import de 49.740,93 euros, que seran pagats la meitat  amb càrrec dels recursos 

ordinaris de la Corporació de l’any 2016 i l’altra meitat amb càrrec al pressupost de 

l’any 2017. 

Adoptat aquest acord, procedeix  el tancament de l’expedient urbanístic. 

En aquest sentit, donat que  l’Ajuntament en el seu moment havia fet la liquidació de 

“quota zero” (honoraris tècnics redacció de projectes, compensacions urbanístiques, 

indemnitzacions i inscripcions registrals de les finques resultants), ara corresponia 

liquidar els imports pendents  que per compensació restava pagar  als titulars de 

finques beneficiaris d’aquest dret i que pujava la quantitat de 67.852,12 euros. 

El passat mes de maig es va fer efectiu  el pagament d’aquests  imports  en aquells 

casos que no existia dubte sobre la titularitat de la finca i el beneficiari d’aquest dret 

per compensació. Es va satisfer un import total de 39.452,74 euros.  

Actualment resta pendent de pagar per no haver acreditat la condició de beneficiaris 

d’aquesta compensació un import de 28.399,38 euros que correspon a dues finques 

aportades inicialment.  

 

 SENYALITZACIÓ DE VIES PÚBLIQUES I CAMINS MUNICIPALS 

S’ha realitzat treballs de manteniment de la senyalització horitzontal de les vies 

públiques que consisteixen en el marcatge d’aparcaments en cordó al carrer Ntra. Sra. 

del Carme i la delimitació de  places de pàrquing a la plaça Francesc Petit i al  carrer 

Francesc Macià.   
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També s’ha realitzat la senyalització de places d’aparcament de reserva per a 

minusvàlids davant del Consultori mèdic,  de la Casa de la Vila  i als carrers Ntra. Sra. 

del  Carme i l’avinguda  Generalitat. 

Així mateix, s’ha pintat  la faixa mitgera del camí de Lleida i del Camí d’ Els Alamús.  

Aquests treballs més l’adquisició de la senyalització vertical informativa corresponent 

a les actuacions abans indicades, ha suposat  un cost total de 6.279,60 euros. 

La resta de treballs de repintat de la senyalització horitzontal de les vies públiques es 

portarà a terme pel personal de la brigada municipal.  El cost de la pintura 

subministrada a tal efecte puja la quantitat de  2.440,23 euros.   

 RESSEMBRA DEL CAMP DE FUTBOL 

L’estat de la gespa del Camp de futbol municipal requeria la renovació total de la 

mateixa per garantir la seguretat dels usuaris, principalment dels nens que juguen en 

categories infantils. Es va contractar aquest servei amb l’empresa GARDEN TONA, 

S.L., amb garantia total per l’actuació a executar. 

El cost d’airejar i ressembrar el camp de futbol ha estat de 4.945,27 euros  (IVA 

inclòs). 

Paral·lelament, es disposa d’un pressupost de tractament d’herbicida  per import de 

2.957,10 euros (IVA inclòs). 

Per a la realització d’aquestes actuacions s’ha demanat una subvenció a la Diputació 

de Lleida per import de 6.000 euros, actualment pendent de resoldre. 

 

 

MEDI AMBIENT 

 ZONA INFANTIL PLACETA CARRER NOU 

 

 

5 

ÀREA D’AGRICULTURA, MEDI AMBEINT I SERVEIS 

S’ha realitzat l’adaptació del terra  de la zona infantil 

de la placeta del Carrer Nou, mitjançant la 

col·locació d’una llosa de cautxú al terra,  que evita 

impactes forts en qualsevol caiguda dels infants. 

 

Així mateix s’han renovat els jocs infantils perquè 

l’estat dels existents presentava moltes deficiències. 

 

El cost d’aquesta actuació ha estat de 5.055,38 

euros. 
 



 

 

 MANTENIMENT DE LES PLACES I ZONES ENJARDINADES DEL 

MUNICIPI 

Coincidint amb els treballs de manteniment de primavera de les zones enjardinades del 

poble, s’ha procedit a replantar les diferents jardineres de les vies públiques i zones 

enjardinades. 

El cost de l’actuació ha estat de 900,66 euros.  
 

 

SERVEIS 

 EXPLOTACIÓ DEL BAR-QUIOSC TOSSAL DELS MORTS  

S’ha adjudicat l’explotació del bar quiosc Tossal dels Morts, a la senyora Teodora   

Boboc  per un cànon anual de 90 euros més les despeses d’energia  i  la 

contraprestació del treball personal  en tasques de neteja i manteniment del recinte.

  

 

EDUCACIÓ 

 LLAR D’INFANTS 

En compliment a allò que estableix la Llei  26/2015, de 28 de juliol, de modificació 

del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, el personal docent de la Llar 

d’infants així com tot el   que realitza activitats que impliquin el contacte habitual amb 

menors, han acreditat la no existència d’antecedents mitjançant certificat emès pel 

Registre central d’antecedents penals.  

Conveni de pràctiques  

Mitjançant la signatura d’un conveni de pràctiques no laborals amb l’Associació 

ASPROS, s’ha obtingut  els serveis d’una monitora de menjador, dues hores diàries de 

forma gratuïta, per tal de col·laborar amb el personal de la Llar d’infants a l’hora de 

donar el dinar als menors.  

Matrícules curs 2016/2017 

El nombre d’alumnes matriculats per al curs 2016/2017 ha estat de 61. 

El nombre de nens preinscrits que no s’han pogut matricular inicialment ha estat d’1 i 

actualment en llista d’espera comptant aquest són 5, per la qual cosa s’ha demanat al 

Departament d’Ensenyament  autorització per ampliar el 10%  de la capacitat 

autoritzada a la Llar d’infants i d’aquesta manera tots els nens que  estan  en llista 

d’espera  optarien a plaça. 
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ÀREA D’EDUCACIÓ, FESTES I JOVENTUT 



 

 

Ampliació Llar d’Infants 

S’ha presentat al Departament  d’Ensenyament  la proposta d’ampliació de la Llar 

d’infants i actualment els SSTT del Departament valoren la idoneïtat del projecte que 

preveu l’Ajuntament.  

 ESCOLA MARE DE DÉU DEL CARME 

L’ increment  d’alumnes a l’Escola pública provoca la necessitat  de comptar amb més  

espai. Amb aquest interès  l’Ajuntament  ha mantingut contactes amb el Departament 

d’Ensenyament per tal d’aconseguir  una solució definitiva al problema plantejat. 

El Departament d’Ensenyament, com a solució immediata  per al curs 2016/2017, 

instal·larà aules prefabricades a la pista,  no obstant,  des de l’Ajuntament  això  

s’accepta com a solució provisional  i es continuarà treballant  per tal d’aconseguir 

l’ampliació del Centre amb aules estructurals.  

FESTES 

 

Al mes de gener  es van iniciar els contactes  des de la Regidoria de Festes  amb les 

diferents associacions del municipi per tal d’elaborar l’Agenda cultural i de  festes  

2016. 

Durant el primer semestre  hem pogut gaudir de: 

 FESTA DEL CARNESTOLTES  

Organitzada per l’Associació Esportiva Alcoletge, amb la col·laboració econòmica  de 

l’Ajuntament.  Cost de la festa assumit per l’Ajuntament  2.722,50 euros. 

 BUUF FESTIVAL, PALLASSOS I BUFONS A LA GORRA 
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Aquest any els dies 15, 16 i 17 d’abril de 

2016,  s’ha portat a terme una nova edició 

del Buuf Festival,  pallassos  i bufons a la 

gorra, la segona al  nostre poble. Es va 

signar un conveni  d’actuació amb un 

pressupost inicial de 36.249 euros, si bé,  de 

l’execució del festival ha resultat un compte 

de liquidació definitiva per import de 

35.704,50 euros, segons el següent detall: 

 



 

 

- S’ha  pagat a l’empresa organitzadora KLOWN KARRER, S.L., 21.719,50 

euros  (IVA inclòs)  

- Per contractació directa de l’Ajuntament s’ha satisfet  13.985,00 (IVA inclòs) 

corresponent a la programació artística. 

- Per la realització d’aquest festival, l’Ajuntament ha rebut una SUBVENCIÓ  

de la Diputació de Lleida, per  import de  17.500,00 euros. 

 

Per altra banda,  l’empresa organitzadora  del Festival  va portar a terme un concurs 

per engalanar els balcons de la població en el que  hi van participar un gran nombre de 

veïns,  principalment dels carrers on hi havia programats espectacles. Aquesta activitat 

va ser un element més de participació dels veïns en els actes.  La guanyadora del 

concurs va ser la senyora  Josefa Prat Pujol i va ser obsequiada amb  un sopar i nit a la 

suite de l’Hotel Senator Condes Lleida. El segon premi va ser per la senyora Antonia 

Ros Vergé, amb l’obsequi d’un  vermut al típic bar Blasi de Lleida. 

 

 FESTA MAJOR DE MAIG 

El primer cap de setmana de maig, vam celebrar la  Festa Major, la qual ha tingut un 

cost per l’Ajuntament de  28.073,86 euros,  segons aquest detall: 

 

*Facturació a Representacions Artístiques Subirós  26.039,20 euros  

Dia 6 de maig 

Grup musical Banda Sonora      1.331,00 euros 

Animació infantil  Gil&Ratataplam      919,60 euros 

Mag Lari    6.534 euros  

Dia 7 de maig 

Animació infantil   Germans Cascalloni    665,50 euros 

Animació infantil  Pirates de Circ   1.694,00 euros 

Orquestra Selvatana  8.712,00 euros 

Castellers de Lleida   1.573,00 euros 

Servei d’ambulància   133,10 euros 

Dia 8 de maig 

Grup musical Café Latino   2.299,00 euros 

Correfocs Rojos de Junda   2.178 euros. 
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*Altres despeses per publicitat, premis concursos, lloguer d’escenaris, vermut, 

esmorzar de la tirada de bitlles, etc. 2.034,66 euros. 

 

Dins dels actes de la Festa Major, hi ha altres actuacions contractades per l’associació 

Alcoletge Jove, amb el suport econòmic de l’Ajuntament. 

L’aportació prevista al pressupost municipal per  l’Associació Alcoletge Jove és de 

20.000 euros i amb aquest import l’Associació assumeix el cost dels diferents grups 

musicals i altres activitats destinades als joves del municipi durant tot l’any.  

 
 

JOVENTUT 

 

 PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL 

Des de la Regidoria de Cultura s’ha fet el seguiment de la incidència en el nostre 

municipi del programa de Garantia Juvenil, del qual s’ha fet molt bona difusió perquè 

arribi a tots aquells que entren en el marc establert per a poder optar als avantatges 

d’aquest programa. 

Durant  l’any 2015,  hi va haver 23 joves inscrits al programa, 7 van accedir a 

formació per tal d’aconseguir entrar a la roda del món laboral i 5 van aconseguir feina.  

Properament farem una altra campanya de divulgació del programa perquè aquesta 

arribi al màxim nombre de persones possible.   

 

 

 

CULTURA 

 SETMANA CULTURAL 

Organitzada per l’Agrupació Cultural i Recreativa “Els Timons”. L’Ajuntament ha 

col·laborat amb la programació d’una xerrada gastronòmica a càrrec de David Molina, 

guanyador del concurs  “Deja un sitio para el postre” de Cuatro  TV i millor pastisser 

amateur d’Espanya 2014.  
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ÀREA DE CULTURA I TURISME 



 

 

 TROBADA GEGANTERA 

 

 
 

Es va fer la plantada de gegants al carrer Nou i posteriorment un recorregut pels 

carrers i places del poble. 

L’Ajuntament va obsequiar  a tots els participants amb un sopar al bar pavelló per 

import de 10 euros per persona.  

El cost total de la trobada ha estat de  4.107,58 euros.  

 

 BIBLIOTECA MUNICIPAL 

L’Ajuntament,  continua amb la línia d’adquisició periòdica de llibres per  anar dotant  

la biblioteca municipal d’un fons de  gran abast temàtic.  

Al  mes de gener es va acabar d’adquirir els llibres de lectura que l’Institut Caparrella 

demana als alumnes d’ESO  i Batxiller  com a llibres de lectura obligatòria, d’aquesta 

manera els alumnes poden disposar dels llibres de lectura  sense necessitat    

d’adquirir-los. 

Volem fer constar que l’Institut Caparrella, ens ha felicitat per la iniciativa. 

 

Programa de Suport a les Biblioteques 

L’Ajuntament ha tramitat l’adscripció de la biblioteca municipal, al Programa de 

Suport a les Biblioteques del Departament de Cultura. 

Formar part d’aquest programa ens permetrà tenir accés a alguns dels serveis i 

activitats de la Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya, com són  préstecs  

interbibliotecaris, el préstec de llibres digitals i vídeos, exposicions itinerants, entre 

d’altres. 
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El passat  dia 28 de maig, es va fer al nostre 

municipi, la Trobada Gegantera Anual  que va 

organitzar la colla gegantera Germanor de Lleida. 

La trobada va comptar amb la participació de 15 

colles geganteres i grallers. 



 

 

 CURS DE FOTOGRAFIA 

 

S’ha organitzat  dos cursos de fotografia, un  de nivell bàsic  i un altre de nivell 

avançat, que havien estant inclosos dins del Pla Local de Joventut 2015. 

Hi han participat 7 persones a nivell bàsic i 10 a nivell avançat. 

Cost del curs:  1.936 euros. 

Finançament: 

Cost matrícules inscrits:  320,00 euros 

Subvenció Direcció General de Joventut:  968,00 euros 

Aportació municipal:  648,00 euros. 

 

 

 CURS D’ANGLÈS 

Al mes de gener és va iniciar el curs d’anglès nivell B-2. Està previst cobrir tot el 

temari del nivell i acabar al mes de juny del 2017 per optar a l’examen oficial.   

Hi ha 11 persones inscrites.  

El 50 per cent del cost d’aquest curs està previst finançar-lo amb el Pla Local de 

Joventut 2016. 

 

 

 CURS DE CATALÀ NIVELL C2 

Aquest mes de juny  ha finalitzat el curs de Català Nivell C2, que l’Ajuntament 

d’Alcoletge ha organitzat amb el Consorci de Normalització Lingüística. 

El curs es va iniciar al mes de novembre de 2015, donat que estava inclòs dins del Pla 

Local de Joventut 2015. 

Dels inscrits al curs s’han presentat a examen 24 persones i  ha estat superat 

satisfactòriament  pel   86  % dels alumnes. 

Cost del curs:                                        5.210,00 euros 

Finançament:  

Matrícules inscrits:                   2.670,00 euros 

Pla Local de Joventut 2015:       862,00 euros 

Aportació Ajuntament:            1.678,00 euros 
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 III CERTAMEN LITERARI DE CARTES EPISTOLAE 

El passat dia 11 de març,  es va fer el lliurament dels Premis  Epistolae. Aquest any 

com a novetat es va crear un accèssit dedicat a la guanyadora del primer concurs 

Epistolae, Sra. Lola Mirada Dalmases,  que va morir  de manera inesperada al poc 

temps de rebre el premi.  

El guanyador d’aquest accèssit va ser el Sr. José Luis Martin-Retortillo Baquer, que va 

rebre el premi de  mans del germà de la Sra. Mirada Dalmases.  

El guanyador del primer premi Epistolae 2016,  va ser el Sr. Jordi Ortiz Casa, que va 

agrair a l’Ajuntament  la celebració de concursos literaris d’aquest estil. 

Els imports dels premis lliurats han estat de 600 € per al primer premi i 400 € per a 

l’accèssit.      



 TAST DE VINS 

El dia 19 de març es va organitzar un tast de vins a càrrec del periodista gastronòmic 

Sr. Enric Ribera Gabandé. La celebració del curs va tenir una molt bona acollida.  

 

 TROBADA DE GUITARRES 
 

L’Escola de música municipal, va ser l’encarregada d’organitzar una trobada de 

guitarres de l’Orfeó Lleidatà i les diferents Escoles associades. La trobada va tenir lloc 

el 9 d’abril,  al pavelló municipal i va comptar amb l’assistència de 66  alumnes.  

 

 CONCURS DE CARTELLS DE LA FESTA MAJOR 
  

Es va organitzar el  I concurs de cartells de la festa major. S’hi van presentar 6 

concursants i el cartell guanyador va ser el presentat per la Sra. Judith Garcia Cubillo. 

El premi estava dotat amb 150 euros.  

 

 CONCURS PREMI DE FOTOGRAFIA FESTA MAJOR DE MAIG 
 

Com cada any dins dels actes programats amb motiu de la Festa Major de Maig, s’ha 

previst el ja tradicional concurs de fotografia, que en aquesta edició la temàtica triada 

era l’ ESPORT. 
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Els guanyadors  han estat en la categoria d’adult: Primer premi dotat amb 150 euros,  

Pilar Barrufet Barbero, segon premi dotat amb 100 euros, Meritxell Prat Riba i  tercer 

premi dotat amb 50 euros, Sílvia Riera Mateu.  En categoria infantil, el primer premi 

dotat amb 100 euros, Pau Pascual Prat, segon premi dotat amb 50 euros, Jofre Jové 

Riera i  tercer premi dotat amb 25 euros, Vinyet Palau Barrufet.   

 

 

SALUT 

  
 

BENESTAR SOCIAL 



 FESTA DEL A 3a. EDAT 

El  divendres, dia 6 de maig, coincidint amb la Festa Major, es va organitzar la ja 

tradicional  Festa de la 3a. Edat, on l’Ajuntament convida a tots els jubilats del poble a 

un  berenar-sopar al pavelló. Durant aquest berenar-sopar es ret homenatge a tots 

aquells veïns i veïnes  que durant l’any celebren el 85è aniversari.  

El grup musical Banda Sonora, va amenitzar el ball cloenda de la  Festa.  

El cost total d’aquesta festa ha estat de   3.957 euros. 

 

 TALLER DE MEMÒRIA 
 

L’Ajuntament ha assumit al seu càrrec donar continuïtat al taller de memòria 

organitzat  per la Llar de Jubilats d’Alcoletge.  

Aquesta segona edició del taller de memòria es realitza a la seu de la Llar de Jubilats, 

els dilluns de cada setmana de 6 a 8 de la tarda amb una durada de 8 setmanes. 

L’activitat s’ofereix de forma gratuïta  i  el cost de la mateixa  per l’Ajuntament és de 

515 euros.       
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ÀREA DE SALUT I BENESTAR SOCIAL 

L’Ajuntament es va adherir a la celebració el 

dia 6 d’abril de 2016, del  DIA MUNDIAL DE 

L’ACTIVITAT FÍSICA, organitzant una 

CAMINADA POPULAR,  amb dues rutes una 

de 2 km. i l’altra de 5 km. 
 



 

 

 SERVEIS SOCIALS 

Al mes d’abril, el Consell Comarcal del Segrià, va substituir la treballadora social. En 

aquests mesos s’ha produït un augment considerable dels usuaris del servei. 

 

 

 BORSA DE NÍNXOLS 

Fa uns mesos des de l’Ajuntament es va prendre la iniciativa de crear una borsa de 

nínxols, per tal de facilitar als titulars  de cessions de nínxols a perpetuïtat que els 

puguin transmetre i evitar que restin  buits i sense el corresponent manteniment. 

D’aquesta gestió podem dir que hi ha vuit titulars de nínxols  que volen traspassar a 

tercers el seu dret de cessió,  i que  l’Ajuntament ha obtingut el retorn de la cessió  a 

perpetuïtat d’uns altres 3 nínxols els quals podrà utilitzar en  casos de decessos amb 

pobresa reconeguda. Actualment l’Ajuntament compta amb 11 nínxols  amb aquestes 

condicions.    
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 FORMACIÓ 

 

Recerca de feina 

 

El 14 de setembre es realitzarà el curs “ELEMENTS  PER OPTIMITZAR LA 

RECERCA DE FEINA”.  El curs s’adreça principalment als joves inscrits al programa 

de garantia juvenil però és obert a totes les persones interessades en la recerca de 

feina.  

 

 OBRES DE TEATRE 

 

Dins dels actes de la Festa Major de Setembre, es  realitzaran dues obres de teatre; una 

representada pels nens i  nenes més petits i una altra representada pels joves, tots 

realitzen l’activitat de teatre durant l’estiu. 

 

Durant el mes de novembre es representarà al Pavelló Municipal l’obra de teatre “La 

Mongetera Màgica” de la companyia  Festuc Teatre. 

 

Des de la regidoria de Cultura s’està treballant per programar altres actuacions de 

teatre. 

 

ACTIVITATS PER A  LA 3A. EDAT 

 

Conjuntament amb la Llar de Jubilats d’Alcoletge, s’està pensant activitats i serveis 

que puguin donar resposta a les necessitats i interessos d’aquest col·lectiu. 
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PROPERES ACTUACIONS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest butlletí ha estat elaborat única i exclusivament amb el treball del personal de 

l’Ajuntament d’Alcoletge, sense suposar cap cost econòmic extern. 

 


