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Salutació de l’Alcalde
Benvolguts/des veïns i veïnes,

Vull aprofitar aquest 
espai per donar-vos 
les gràcies per la 
confiança dipositada 
en l’equip de govern 
que presideixo i pre-
sentar-vos aquesta 
nova eina de comu-
nicació que teniu a la 
vostra disposició. 

En aquesta nova etapa que encetem tenim 
la voluntat de continuar els projectes i acti-
vitats iniciats en l’etapa anterior, però també 
millorar i canviar alguns aspectes que hem 
considerat necessaris. Aquests canvis són 
fruit de l’anàlisi i la reflexió del nostre propi 
grup municipal, de l’equip de govern i també 
de les aportacions que ens vàreu fer durant 
el procés de participació en la darrera cam-
panya electoral. 

I és precisament en aquesta línia de canvis 
i millores que ens replantegem aquesta eina 
informativa que és la continuació dels butlle-
tins informatius de la nostra etapa anterior, 
amb la incorporació d’un seguit de canvis. A 

partir d’ara seran trimestrals i amb un format 
que pretén ser més atractiu i útil per a tots 
vosaltres. En aquest sentit, afegim un espai 
per a les associacions del nostre municipi (en 
cada butlletí hi haurà la presentació de dife-
rents associacions, comencem per l’Agrupa-
ció Cultural i Recreativa Els Timons i l’Ampa 
de l’Escola Mare de Déu del Carme). També 
hi haurà diferents seccions d’interès com da-
des curioses del nostre municipi, informacions 
de serveis municipals i un espai pels diferents 
grups municipals. 

La foto de portada també volem que sigui un 
aparador del talent, en aquest cas fotogràfic, 
de persones del municipi. 

Esperem que us agradin els canvis, que aques-
ta nova eina informativa us sigui útil i, sobretot, 
voldríem que us la feu vostra. Estem oberts a 
què ens feu les aportacions i comentaris que 
considereu per tal d’anar millorant-ne el con-
tingut. En definitiva, volem que aquesta eina 
esdevingui no només un canal d’informació 
sinó també un canal de participació ciutadana.

Josep Maria Gras Charles
Alcalde d’Alcoletge

L’ajuntament incorpora 
un nou desfibril·lador
Instal·lació d’un aparell desfi-
bril·lador als porxos de l’Ajunta-
ment, que s’afegeix al que es va 
instal·lar fa un temps a l’escola, 
al costat de la porta que dona al 
carrer Mirador del Segrià.

Nova cadira elevada per 
als socorristes
Al juliol es va instal·lar una cadi-
ra elevada per als socorristes a 
les piscines municipals, per als 
socorristes, amb l’objectiu de 
millorar-ne la seguretat.

Vigilant municipal
L’1 de setembre es va incorporar a la plantilla del personal de l’Ajuntament el nou vigilant 
municipal, que entre altres, serà responsable de tasques com: vetllar pel compliment 
dels reglaments, ordenances, bans, resolucions i altres disposicions i actes municipals; 
custodiar i vigilar els bens, serveis i instal·lacions i dependències municipals; ordenar i 
regular el transit, dins el nucli urbà, d’acord amb les normes de circulació; participar en 
les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil, d’acord amb el que disposen les lleis; 
repartir notificacions i convocatòries; distribució i col·locació de bans a les cartelleres 
publiques; realitzar les funcions especificades a la legislació vigent sobre policia local, 
en allò referent als vigilants; altres similars que li siguin assignades pels superiors.

Senyalització de les 
urbanitzacions 
S’han instal·lat plafons informa-
tiu en totes les urbanitzacions 
del municipi.

Ressembra del camp de 
futbol
Durant l’estiu s’han realitzat di-
verses tasques de recuperació 
i ressembra de la gespa del 
camp de futbol.

Nou vigilant municipal de l’Ajuntament

Obres i serveis



Millores a diversos espais de 
l’escola
En estreta col·laboració entre l’escola, l’AMPA i l’Ajuntament, durant l’estiu 
s’han fet diverses actuacions, les principals de les quals han estat la cons-
trucció de diversos jocs de fusta, l’arranjament del pati interior i la col·locació 
d’un nou mòdul a la pista.
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Curs de Premonitor/a
En el marc del Pla Local de Joventut, entre el 
15 i el 26 de juliol es va desenvolupar el Curs 
de Premonitor/a de Lleure, adreçat a joves 
d’entre 15 i 17 anys.

Cursa Els Tres Tossals
La Cursa va tornar a fer el ple en la que va ser la seva quarta edició, amb 800 
participants. La prova, que era puntuable per a la Lliga Ponent, va tenir com a 
guanyadors a l’atleta local Joan Lladós i Rosamari Carulla en la prova llarga, 
mentre que Ahmed Hfairi i Alicia Martín es van imposar en la curta.

Font: Diari Segre
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Campionat d’Espanya 
de detecció esportiva 
Alcoletge va acollir una de les cites pun-
tuables per al Campionat d’Espanya de 
detecció esportiva, en la qual van partici-
par 25 dels millors gossos especialistes 
del territori.

Esports

Joventut

Educació
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Festa major
El passat mes de setembre es va gaudir d’una gran festa major, amb actua-
cions culturals, musicals, esportives, etc. Destacar, per exemple, el magnífic 
concert “Octubre: cançons per la llibertat” d’A Grup Vocal, l’escala en Hi-Fi, 
el concurs de pintura ràpida, l’actuació de l’Esbart Dansaire del Sícoris, l’es-
pectacle de l’orquestra Selvatana i el concert del grup ZOO. 

Diada de la Mare de Déu del 
Carme: piscines i revetlla

Jornada de piscines 
nocturnes
El dia 12 de juliol les Piscines Municipals d’Al-
coletge van romandre obertes fins a les 24:00 
hores de la nit. Una vetllada nocturna on els 
veïns del poble van poder gaudir de la piscina 
fins a altes hores de la nit. 

Estrena de les sessions 
de cinema a la fresca
El divendres dia 9 d’agost es va realitzar la 
primera sessió de cinema a la fresca d’Al-
coletge a l’amfiteatre del Tossal dels Morts. 
Per aquesta primera sessió, la pel·lícula 
escollida va ser “JURASSIC WORLD”. 
L’Associació Alcoletge Jove va oferir servei 
de bar, i un cop acabada la sessió van ani-
mar l’espai amb la seva música. 

Moltes gràcies a tots els veïns per 
afegir-vos a la “festa”!

Moment de l’actuació del grup ZOO

Concurs de pintura ràpida

A Grup Vocal

Èxit de participació en 
la celebració de la diada 
de la Mare de Déu del 
Carme
Una bona tarda d’inflables 
a les piscines municipals i 
millor revetlla, organitzada 
pels Timons. 

Festes



Campanya “Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple”
Un any més, a les piscines Municipals d’Alcoletge s’ha celebrat la campan-
ya “Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple”, un esdeveniment per donar a conèixer 
aquesta malaltia neurodegenerativa. Els assistents van poder fer els seus 
donatius i finalment a Alcoletge es va aconseguir una recaptació final de 
259,00 €.
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Principals activitats culturals
Cicle de conferències sobre 
la Guerra Civil. 80 anys de la 
caiguda d’Alcoletge. 
8 de Gener de 1939.

Exposició “Transgressores”, 
inaugurada pel senyor Jaume 
Monfort Samà, director dels 
Serveis Territorials de Justícia a 
Lleida. També hi varen participar 
l’alcalde d’Alcoletge, Josep Ma-
ria Gras Charles, la regidora de 
Cultura, Lluïsa Prat Boneta i la 
resta de regidors i regidores de 
l’Ajuntament així com represen-
tants de les diferents entitats del 
municipi i veïns i veïnes del mu-
nicipi i d’altres poblacions.

Activitat Liceu a la Fresca, 
amb la retransmissió de l’òpera 
“TOSCA”.

Caminada i revetlla del 
Dia de Sant Jaume
El dijous dia 25 de Juliol, en el marc de la 
diada de Sant Jaume, es va realitzar la Ca-
minada Popular “Camí de Sant Jaume”.
Un cop acabada la caminada, d’uns 5 ki-
lòmetres aproximadament, els pelegrins 
van realitzar un sopar de carmanyola tots 
plegats a la Plaça Sitjar. El sopar va estar 
amenitzat pel grup de Rumba Carrincló 
Er Tanqueta. 

Acte d’inauguració “Transgressores”

Actuació del grup Er Tanqueta

Moment de la sortida de la caminata
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L’opinió dels Grups Municipals

Esquerra Republicana 
Acord Municipal
Des del grup municipal d’Esquerra Republicana d’Alcoletge 
us agraïm la vostra confiança dipositada i el nostre objectiu és 
treballar pel poble, pensant en propostes que puguin millorar 
Alcoletge. És cert que des de l’oposició la feina que es pot fer 
no és la mateixa que des de l’Ajuntament, ja que els recursos 
són limitats i escassos, però la il·lusió que des del principi hem 
dipositat en aquest projecte ens fa lluitar dia a dia per millorar en 
la mesura del possible el nostre poble.
Una salutació a tots els veïns d’Alcoletge.
Carles Alòs Ejarque. 
Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana.

L’aposta del grup municipal d’Unides i Units per Alcoletge naix so-
bretot de la idea de trencar dinàmiques partidistes i fer un grup 
transversal, de clara vocació municipal i de servei a les veïnes i 
veïns del nostre municipi. L’experiència acumulada en la darrera 
legislatura ens està permetent treballar a molt bon ritme per poder 
afrontar els projectes que tenim per al nostre municipi. Com vàrem 
dir en el nostre programa electoral, un dels aspectes prioritaris per 
al nostre grup és, sens dubte, la conscienciació vers la necessitat 
de convertir Alcoletge en un municipi sostenible, per tal de proveir 
el millor possible avui sense posar en perill els recursos de demà.
Per aquest motiu, ja tenim en marxa el projecte del canvi de l’en-
llumenament públic de la població a sistema LED. És un projecte 
de gran magnitud, amb un cost de. 600.000 €, dels quals 300.000 
seran subvencionats per fons europeus i 150.000 per la Diputació 
de Lleida. La resta, de moment s’assumiran per part de l’Ajunta-
ment, tot i que s’esperen aconseguir més subvencions.
Aquest canvi suposarà una reducció de la despesa energètica, i ens 
permetrà posar Alcoletge en l’avantguarda de la innovació energè-
tica. Innovació que, a més, volem ampliar amb la instal·lació de pa-
nells solar als edificis públics i de punts de recàrrega per a cotxes 
elèctrics. Estem convençuts que aquest és el camí perquè Alcoletge 
sigui eficient amb els seus recursos, i esperem que aquestes acci-
ons suposin un punt de partida vers a la conscienciació social de 
tots els vilatans envers la sostenibilitat i la cura del medi ambient.
Sra. Raquel Garcés Martin
2a Tinent d’Alcalde i Regidora de Sostenibilitat

Al nostre poble es fan coses que ens agraden; d’altres no tant. 
També hi trobem actuacions que ens agradaria que duressin tota 
la vida, i algunes altres ens agradaria que es deixessin de prac-
ticar per tal que no es fessin més. Per exemple, de les actua-
cions de l’ajuntament durant l’anterior legislatura ens agrada que 
hagi recuperat els espais de memòria mitjançant la senyalització 
d’aquests espais, tot i que encara hi ha feina per fer en aquesta 
línia. En canvi, no ens ha agradat comprovar que la gran activi-
tat, per part de l’Ajuntament, que vam veure al municipi durant 
els mesos anteriors a les eleccions municipals ha desaparegut 
pràcticament del tot des del moment que aquestes eleccions les 
va guanyar el grup que es va presentar com a continuador de la 
coalició que havia guanyat les anteriors. El nostre municipi con-
siderem que és per a tots els veïns i veïnes, indistintament de la 
seva edat, i pensem que cadascú de nosaltres, com a veïns, po-
dríem dir la nostra i ens agradaria que ens tinguessin en compte.
És per aquest motiu que enguany, després de tenir notícia que 
comptarem amb una revista que publicarà de manera trimestral 
el nostre Ajuntament, podem disposar d’un espai on tindran ca-
buda les propostes que vulgueu fer arribar al nostre grup per 
tal que es difongui la veu de tots els veïns i veïnes d’Alcoletge. 
Per això volem dir-vos que podeu comptar amb nosaltres per fer 
arribar les vostres inquietuds a l’Ajuntament.
Representants del PSC

La Política municipal es la més propera al ciutadà, on els re-
sultats han de ser viscuts d’una forma palpable i si més no 
ràpida, si en perspectives més curtes en el temps que altres 
tipus de política. Això fa també que els diferents regidors, els 
de l’equip de govern en primer lloc però també els de l’oposició 
hagin de donar explicacions de la seva tasca quasi de manera 
permanent. En els pobles petits, com es el cas d’Alcoletge, 
aquestes circumstàncies es fan més paleses. 
L’activitat política sempre ha se ser compartida amb altres ac-
tivitats ja que els ingressos derivats de la mateixa no permeten 
viure dignament a una persona o una família, per tant els edils 
han de compatibilitzar les tasques municipals amb els seus 
respectius treballs. Les conclusions a les que vull arribar amb 
les reflexions anteriors son bàsicament dues, per una part, 
per ser presentar-se en una llista municipal és necessari una 
certa vocació de servei al poble; per altra part, en qüestions 
importants pels nuclis de població es més fàcil l’acord entre 
les diverses forces polítiques representades en el consistori, 
cadascuna amb les seves idees però amb el mateix interès 
pel nostre poble.
Els primers mesos d’activitat a l’ajuntament d’Alcoletge crec 
que han seguit aquest camí de treball i consens. S’han aprovat 
algunes mocions per unanimitat, s’han votat molts expedients 
també per unanimitat, l’equip de govern ha contestat amb ga-
ranties i rapidesa. També és cert que s’han produït algunes 
desavinences, lògiques en tant que hi tenim quatre partits re-
presentats en el nostre municipi. No obstant, la preparació dels 
propers pressupostos pel 2020 serà una bona eina per compro-
var aquestes afirmacions.
Daniel Rubio Ruiz
Regidor Ciutadans
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AMPA de l’Escola Mare de Déu del Carme
Des de l’Associació de mares i pares d’alumnes, AMPA de 
l’Escola “Mare de Déu del Carme” d’Alcoletge us volem fer 
cinc cèntims de qui som, què fem, i per a qui ho fem.
Qui som? Formem part del teixit associatiu del municipi, som una 
entitat sense ànim de lucre, amb plena capacitat jurídica i d’obrar, 
ens regim pels estatuts i pels acords vàlidament adoptats al sí 
dels seus òrgans de govern i, en tot cas, ens regim també per la 
normativa, -estatal i/o autonòmica segons les seves respectives 
competències-, reguladora de les associacions de mares i pares 
d’alumnes, i de les associacions en general. La Junta Directiva la 
formem nou membres d’entre les mares i pares dels alumnes de 
l’Escola d’Alcoletge.
Què fem? Col·laborem en tots aquells projectes que se’ns propo-
sa des de l’equip Directiu de l’escola en la mesura de les nostres 
possibilitats, econòmicament ens nodrim únicament de la quota 
dels socis, però tot i així fem mans i mànigues per arribar a tots 
els projectes que tenim en curs: festes, sortides dels alumnes, 
xerrades per a mares i pares, materials per a l’escola... En alguns 
projectes hi treballem a tres bandes, Escola-AMPA-Ajuntament 
d’Alcoletge, com el de la “Millora Pati” i el de “Socialització 
dels llibres” actualment.

Per a qui ho fem? Per ells i elles, per les nostres filles i fills de 
l’Escola d’Alcoletge, intentant aconseguir cada dia que tinguin la 
millor escola possible!
I aprofitant l’avinentesa, volem agrair a l’equip humà de l’Escola 
Mare de Déu del Carme, sou fonamentals per la nostra escola i 
per l’educació del nostres petits, també a l’Ajuntament, alguns 
projectes serien impossibles dur-los a terme sense vosaltres, i 
a totes les associacions que col·laboreu amb nosaltres, ens ho 
fiqueu més fàcil, i per últim, però no menys important, a tots els 
pares i mares que enteneu molt bé el que estem fem i sentim la 
vostra capacitat d’enteniment. Moltes gràcies a tots!
La Junta.

Associació Cultural i Recreativa Els Timons
Des de la junta dels Timons volem aprofitar aquest espai que 
ens ofereix l’Ajuntament per, d’una banda, explicar qui som als 
nous veïns d’Alcoletge i, de l’altra, per parlar de l’organització 
de les activitats d’enguany.
El nostre origen es remunta a principis dels anys 70, quan un 
grup de veïns va decidir crear una associació per tal d’activar 
la vida cultural i social del municipi. D’aquesta manera, es va 
començar a organitzar la Setmana Cultural, coincidint amb la 
setmana de Sant Jordi i que es tanca amb un dinar de germa-
nor el Dia del soci; es recupera la festa de la Mare de Déu del 
Carme, patrona d’Alcoletge, amb una revetlla el mateix dia en 
què s’escau; la matança del porc (actualment ja no es fa); les 
festes de Nadal, Cap d’Any i Reis i moltes altres activitats que 
perduren fins avui.
Pel gran creixement que ha experimentat el poble en pocs anys, 
pensem que els Timons (i el teixit associatiu en general) poden 
ser una eina de cohesió i de benvinguda, i el nostre objectiu per 

aquest any és que els actes que fem siguin de tipologia ben 
diversa per tal que tothom hi pugui trobar el seu espai. 
Així doncs, us volem anunciar dos canvis que introduirem: 
d’una banda, la modificació del format de la Setmana Cul-
tural, que repartirem en xerrades i activitats durant diferents 
mesos atès que fer-ho durant una setmana concreta, i més 
la de Sant Jordi, ens limita a l’hora de trobar ponents dispo-
nibles, i és per això que volem disposar de més flexibilitat 
de dates. També volem fer menció a la festa de Cap d’Any. 
Seguint el nostre objectiu d’obrir les activitats dels Timons a 
un públic més ampli, aquest any després de sopar compta-
rem amb un grup de versions que us garantim que animarà a 
totes les edats. Us hi esperem a tots, als que veniu cada any, 
perquè la festa és vostra, i a aquells que no heu vingut mai, 
perquè no us en penedireu. 
Finalment, us volem recordar que a més d’assistir a les dife-
rents activitats podeu participar activament en la planificació de 
l’agenda dels Timons amb les 
vostres idees i suggeriments. 
Teniu la bústia de suggeriments 
de l’Ajuntament disponible i les 
vostres aportacions seran molt 
benvingudes. 
La junta.

Coneix les nostres entitats
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Horaris busos 
www.alsa.es/ca/home
www.atmlleida.cat/horaris

Ferrocarril Alcoletge-Lleida
www.renfe.com/viajeros/index.html
www.atmlleida.cat/horaris/FGC_LLP

CIGC
www.guerracivilalcoletge.cat

Expos
www.guerracivilalcoletge.cat/cate-
gory/exposicio

Presentació del llibre “Atles de 
l’oblit”, a càrrec de Teresa Ibars 
17/12/2019
Representació de l’obra “Els 
Pastorets” a càrrec de l’agrupació 
teatral A 4 Forques: 28/12/209

Consulta el butlletí online a…
www.alcoletge.cat/actualitat/
altres-publicacions

Ajuntament d’Alcoletge
C. Sitjar, 2
T. 973 19 60 11

Biblioteca Municipal
C. Sitjar, 2 2A Planta
T. 973 19 74 26

Consultori Mèdic
C. Dr. Fleming, 2
T. 973 19 63 97

Consultori D’alpicat
C. Bosc. 1 (Alpicat)
T. 973 73 61 04

Mare De Déu Del Carme
C. Bassa Bona, 44
T. 973 19 62 00

EM. Música Julià Carbonell
C. Dr. Fleming, 2
T. 973 19 60 66

Lo Tossalet
C. Mirador Del Segrià, 3
T. 973 19 62 30

Llar De Jubilats
C. Sitjar, 2 Baixos
T. 973 19 71 01

Pavelló Municipal
Pl. Països Catalans, s/n
T. 653 62 22 42

Foto de portada 
Miquel Pascual i Riera

Sabies què…
Origen del nom Alcoletge.
Origen del topònim: de l’àrab Al-qulaica 
(“el castell petit”), Alcoletge apareix docu-
mentat en un conveni de l’any 1118 entre 
Ramon Berenguer III i Arnau Berenguer 
d’Anglesola (recollit en el Liber feudorum 
maior). El mateix Ramon Berenguer III, en 
els seus tractes amb el valí almoràvit de 
Lleida Ibn Hilam (Avifelel), rebé en penyora 
el castell d’Alcoletge.

La dada
Naixements al municipi 
l’any 2019
Al registre civil s’han inscrit 28 naixements 
des de l’1 de gener fins al 30 de setembre 
de 2019.

La nostra història en imatges
Arxiu fotogràfic d’Alcoletge | Equipaments municipals

Alumnes fotografiades al pati de l’antic col·legi situat als baixos de la casa de la vila. Any 1940

Portada

Telèfons d’interés

Informació d’interès

Què estem fem?

Altres

Vols que la teva 
foto sigui portada 
del proper butlletí? 
Envia’ns-la al correu 
comunicacio@alcoletge.cat 
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