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Salutació de l’Alcalde
Benvolgudes veïnes, benvolguts veïns,

Malauradament, he 
de començar aquest 
escrit parlant una 
vegada més de la 
covid-19. Com molt 
bé sabeu, en gene-
ral la situació s’està 
tornant a complicar, 
tot i que, de mo-
ment, el nostre mu-
nicipi té una situació 
controlada.

Una vegada més, voldria transmetre-us tot 
el meu agraïment i reconeixement a la vos-
tra actitud com a veïns del nostre municipi. 
Veig diàriament actituds responsables de 
gran part de vosaltres, i aquest fet em fa 
sentir orgullós de ser d’Alcoletge.

De totes maneres, vull seguir demanant-vos 
molta prudència, i que continuem seguint 
les recomanacions que diàriament ens 
fan arribar les autoritats sanitàries. Des de 
l’equip municipal, però, no ens quedarem de 
braços plegats. Ja hem començat un altre 
cop les tasques de desinfecció de carrers, 
parcs infantils i mobiliari urbà. També estem 
preparant una sèrie de mesures preventives, 
centrades en aspectes de seguretat, neteja 
i conscienciació.

També aprofito per recordar-vos que des 
de l’Ajuntament ja es van aprovar les ba-
ses reguladores i la convocatòria d’ajuts 
derivades de la covid-19, i que van desti-
nades, per una banda, a les persones i fa-
mílies en situació de vulnerabilitat econò-
mica i social, i per una altra, al comerç, 
autònoms i empreses. També hem co-
mençat a treballar en el programa Activa 
Alcoletge, per afavorir l’impuls del comerç 
local. Tota la informació la trobareu a la 
web de l’ajuntament.

No voldria acabar aquest escrit sense des-
tacar que aquest trimestre, tot i les circum-
stàncies extraordinàries que estem vivint, 
el municipi ha seguit molt actiu. Per una 
banda, s’han començat les obres del carrer 
Paral·lel i camí Urgell, i les d’instal·lació de 
la gespa artificial al camp de futbol. I per 
una altra, hem seguit potenciant actes cul-
turals i festius, sempre dins del marge que 
permet la normativa. Tot això i molt més ho 
trobareu en aquest número 4 del Butlletí In-
formatiu, que us convido a llegir.

Rebeu una cordial salutació.

Josep Maria Gras Charles
Alcalde d’Alcoletge
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Obres carrer 
Paral·lel i Camí 
Urgell
Al mes de juny es van ini-
ciar les obres d’adequació i 
arranjament del Carrer Pa-
ral·lel i el camí d’Urgell.

Obra d’instal·lació 
de gespa artificial 
al camp de futbol
El dilluns 27 d’abril de 2020 
van començar les obres 
d’instal·lació de la gespa 
artificial del camp de futbol 
municipal. Fruit de la sus-
pensió de la lliga, degut a 
les circumstàncies actuals, 
les obres s’han pogut iniciar 
abans del previst i tenen 
un termini d’execució de 
tres mesos. Aquesta actua-
ció s’emmarca dins el pla 
d’inversions previstes per 
aquesta legislatura.

Actualitat i ampliació de continguts 
a les xarxes de l’ajuntament
Durant aquests mesos s’ha treballat en l’actualització i 
ampliació de la informació de la web municipal i de les 
seves xarxes socials. S’està dotant de més continguts a 
molts dels apartats de la web i dinamitzant la pàgina de 
notícies. Es va crear un apartat específic de informació 
actualitzada relacionada amb la Covid-19, així com la 
creació d’un canal de YouTube de l’Ajuntament. Es va 
poder gaudir de la Festa Major de Maig a través de les 
xarxes socials i de la web de l’ajuntament.
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Ajudes COVID-19
Aprovades ple 30 de Juny de 2020

L’Ajuntament d’Alcoletge ha destinat 73.000 € des de l’inici de la 
pandèmia en ajudes pel municipi.

Amb aquest pla, ja són 73.000 € que ha destinat l’Ajuntament del municipi 
en ajudes per a la localitat. Del total, 35.500 € estan adreçats a persones i 
famílies vulnerables i a autònoms i PIMES.

20.000 € seran destinats a persones i famílies en situació de vulnerabi-
litat i que no disposen de suficients per atendre les seves necessitats 
bàsiques de la Crisi sanitària.

Del total de 15.000 €, 10.500 € seran pels autònoms i les PIMES. I les 
5.000 € restants són pels negocis que han apostat per la Transformació 
digital de les seves empreses.

La base del fútbol sala lleidatà es 
formarà a Alcoletge
El Club Futbol Sala Alcoletge i el Futsal Lleida han firmat un acord de 
filiació de cara a la pròxima temporada i impulsar el futbol lleidatà des de 
la base i fins a les categories més professionals. Actualment, el municipi 
d’Alcoletge compta amb una de les canteres de futbol sala amb més 
projecció de Lleida.

Amb la recent aliança amb el Futsal Lleida, que destaca per les seves ca-
tegories superiors, Alcoletge es pot posicionar com l’equip amb la millor 
base del futbol sala lleidatà, afermant així el projecte impulsat per l’Ajunta-
ment del municipi i que vol impulsar a la localitat en l’esfera del futbol sala 
d’àmbit nacional. 

Actualitat

Dia internacional de l’orgull LGTBIQ+
El diumenge 28 de juny l’Ajuntament es va adherir a la commemoració 
del Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+, per a instar per la tolerància i 
la igualtat de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals, queer 
i altres orientacions sexuals o identitats de gènere socialment marginades 
i oprimides.

Consulta sobre 
les condicions 
d’obertura de les 
piscines municipals
L’Ajuntament d’Alcoletge va proposar 
una consulta per saber si els nostres 
veïns i veïnes farien ús de les piscines 
municipals aquest estiu, donat que aquest 
any l’obertura d’aquestes instal·lacions 
implicarà una sèries de condicions. L’opció 
del SÍ va obtenir un 62,3% dels vots, i la del 
NO, 37,7%.

Campanya agrària 
Temporada 2020
L’Ajuntament d’Alcoletge va obrir una borsa 
de treball per les persones interessades en 
treballar a la Campanya de recollida de la 
fruita 2020.

28 
juny
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Educació

Reobertura de la llar d’infants 
Lo Tossalet i casal d’estiu
La reobertura de la llar es va fer a partir de l’elaboració 
d’un pla de contingencia específic per l’adequació de totes 
les mesures necessàries provocades per pal·liar els efectes 
pel COVID-19. Respecte el casal d’estiu, organitzat per 
l’Associació de Lleure Free Time, s’ha organitzat complint 
totes les mesures de seguretat.

Esport

Dia Mundial de l’Ela
En col·laboració amb l’Associació Atlètica els 3 Tossals i el 
Club Ciclista Alcoletge, el diumenge 21 de juny, dia mundial 
de l’ELA, Miquel Soler va córrer 5 cops el recorregut del 10 
km de la cursa dels Tres Tossals.

Posposat el VII Certamen 
Literari de cartes Epistolae 
2020 del CIPGC
Davant la situació generada pel COVID-19, el VII Certamen 
Literari de Cartes Epistolae 2020 es va posposar per la pro-
pera edició que es celebrarà a la primavera 2021.

Concurs de fotografia
Festa Major 2020

L’Ajuntament d’Alcoletge va organitzar el XVIII concurs de 
fotografia poble d’Alcoletge. Degut a l’estat excepcional, 
aquesta edició la participació només va poder ser en cate-
goria Instragram, amb el tema “Mirades del confinament”. 
Els guanyadors van ser: 

 1er Premi: Sílvia Riera Mateu

 2on Premi:  Nacho Dolset Artacho

 3er Premi: Xavier Palau Capell

 Accèssit: Oriol Maurici Cortasa

Festa Major confinada 
d’Alcoletge 
8, 9 i 10 de maig 2020

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, 
es van celebrar diferents actes: el divendres 6 de març es 
va fer una reunió de l’associació ADONA’T; el dissabte 7, 
sopar de l’Associació de Dones; i el diumenge 8, l’actuació 
infantil “La princesa cuinera”.

Menja’t la mona al balcó 
Dia de la Mona 13 d’abril 2020

El 13 d’abril es va celebrar el dia de la Mona confinada des 
dels balcons del nostre municipi, amb música ambiental 
des de la megafonia de l’Ajuntament, i fent una Mona 
compartida des de les xarxes socials.

Festes

Cultura
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Lily Brick a Alcoletge
Durant el mes de maig l’artista Lily Brick va pintar un mural a 
l’escola. El procés de creació es va poder seguir en directe 
des del seu compte d’Instagram @lily.streetart

Proposta cultural del CIPGC: 
Recerca històrica a casa!
Març 2020
Aprofitant la situació excepcional que estem vivint, us ani-
mem a fer recerca per casa. Aneu a cercar capses, ca-
laixos i armaris on potser guardeu objectes, fotografies, 
i molt més que mai havíeu tingut temps per regirar. Ex-
pliqueu i compartiu la seva història. La vostra recerca la 
podeu enviar a cigc@alcoletge.cat i les anirem publicant 
al facebook del CIPGC.

Foto“Xavier Ripoll.”

Arxiu històric fotogràfic 
de les festes majors 
d’Alcoletge
Amb motiu de la Festa Major de maig, el CIPGC va crear un 
video amb un recull fotogràfic de anteriors celebracions de 
la Festa Major de maig, des de la dècada dels anys 30 fins 
la dècada dels 80.

Mostra fotogràfica “Els 
Valors del Segrià”
Del 10 al 28 de juny, el CIPGC va acollir la mostra fotogrà-
fica “Els valors del Segrià” corresponent al 16è Premi de 
fotografia del Consell Comarcal del Segrià 2020.

Sant Jordi 2020
L’Agrupació Cultural i Recreativa els Timons d’Alcoletge, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcoletge, van orga-
nitzar la diada de Sant Jordi a través de la publicació a les 
xarxes dels Timons i de l’Ajuntament de vídeos amb reco-
manacions de llibres per part de les veïnes i veïns, va ser tot 
un èxit. A més amb la Proposta Música als Balcons es va 
oferir una actuació per part de Blanca Julià i Meritxell Vidal.

Foto“Josep M. Prada”

Foto“Martina Charles”
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d’aquesta, la NOSTRA LLAR.
 

Associació Atlètica els Tres Tossals
L’Associació Atlètica els Tres Tossals és una entitat del nos-
tre municipi que va néixer amb l’objectiu d’apropar un es-
port com és el córrer a les nostres veïnes i veïns. 

Si hi ha una data al calendari que ens identifica aquesta és 
la nostra cursa, la qual es celebra el primer dissabte de juliol 
des de fa 4 anys consecutius, essent una cita imprescindi-
ble per molts corredors de la lliga de ponent, i que aquest 
any hagués estat encara més especial, ja que n’era la cin-

quena edició; si bé, ateses les circumstàncies excepcionals 
que estem vivint amb la pandèmia de la COVID-19, haurà 
d’esperar un any més.

La Cursa dels Tres Tossals és a dia d’avui, un dels atractius 
del nostre municipi i aplega a molts dels nostres vilatans, 
ja sigui fent tasques com a voluntaris, participant a la ca-
minada o bé corrent alguna de les dues distàncies de 5,5K 
o 10K. Aquells valents i valentes que s’hi inscriuen saben 
que al recorregut llarg es trobaran amb un circuit exigent 
que surt des del Tossal dels Morts i passa pel Tossal de la 
Nora i el Tossal de l’Agustinet per acabar al mateix Tossal 
dels Morts i al de 5,5K passen pels mateixos tossals, ex-
cepte el de l’Agustinet.

En acabar, gaudim d’un bon entrepà de llonganissa i de 
música d’ambient per acabar d’amenitzar la festa esportiva 
que es viu al nostre poble. 

A més, l’Associació Atlètica els Tres Tossals, compta amb 
un grup de corredores i corredors que durant la resta de 
l’any participen en curses i reptes esportius d’arreu del te-
rritori lluint la samarreta que ens identifica.

Recorda que tal i com diem sempre des dels Tres Tossals: 
“Els límits el poses tu”. Us hi esperem l’any vinent!

Llar de Jubilats
Una de les coses que més ens identifiquen a LA GENT 
GRAN, són les Llars de Jubilats. Aquestes, contribueixen 
a la socialització de les persones, en una de les etapes 
de la vida, ara coneguda com a “Edat d’Or”, fent així 
que es gaudeixi de l’agermanament d’antigues i també 
de noves amistats.

Una d’aquestes, és la Llar del poble d’Alcoletge, institu-
ció creada l’any 1981 per un grup de veïns i veïnes per 
tal de poder-se reunir i fer les seves partidetes de cartes 
i comentar els esdeveniments del dia a dia.

Es va triar el nom de LLAR DE JUBILATS SANT MI-
QUEL ARCÀNGEL i des d’un petit grup de persones, 
ha anat evolucionant fins al que és ara.

Cada president, començant pel Sr. Josep Llurba Bru, 
com tots els següents que l’han seguit, igual que totes 
les seves respectives juntes directives, tots ells, han fet 
possible aquesta perpetuació fins al dia d’avui.

La nostra Llar anima i contribueix amb tota mena d’ac-
tivitats, com poden ser: jocs, lectures, reunions socials, 
treballs manuals, gimnàstica, estimulació cognitiva, fes-
tes... i si parlem de festes, cal puntualitzarles més espe-
rades com són la Castanyada i sobretot la més estimada 
per tothom, amics i família, i potser també caldria dir que 
és la més important, l’Homenatge a la Gent Gran, i és 

Les nostres entitats

important perquè premia amb el reconeixement a tota una 
vida d’esforç i treball.

Hem d’agrair als nostres socis, la col·laboració i la devoció 
amb la qual s’impliquen, ja que aquesta actitud és el pal de 
paller de tota associació perquè tot rutlli bé i continuï durant 
molt temps. I finalment agrair també, la col·laboració que 
sempre rebem de les diverses institucions i molt en espe-
cial, la del nostre Ajuntament. 

Esperem poder gaudir, per molts anys, 

Festa de la gent gran
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L’opinió dels Grups Municipals

Veïns i veïnes d’Alcoletge, hem passat uns mesos molt dolents 
per culpa de la pandèmia de la covid19, hem estat confinats per 
vèncer el virus i ho aconseguirem però hem d’estar units i entre 
tots ho aconseguirem.

Des del grup D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA vo-
lem agrair a tots els voluntaris l’esforç que han fet durant aquests 
mesos, la confecció de màscares per part de dones de la nostra 
població, a la brigada municipal, al grup de pagesos i tot el per-
sonal de l’Ajuntament d’Alcoletge. GRÀCIES A TOTS.

Els partits de l’oposició vam demanar conjuntament la celebració 
d’un ple extraordinari, ja que no teníem cap informació per part 
de l’equip de govern des de l’inici de l’estat d’alarma.

S’han produït incidents greus durant l’estat de confinament, 
aquests no s’han de repetir més.

Esquerra Republicana, conjuntament amb la resta de partits i 
l’equip de govern estem elaborant un pla d’ajuts per mitigar els 
efectes provocats per la crisi de la covid19.

Carles Alós i Ejarque
Portaveu del grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament d’Alcoletge

Més enllà de tot el que estem vivint amb la crisi del coronavirus, 
des de l’actual equip de govern de la corporació estem preocu-
pats per determinats problemes de civisme que els darrers temps 
estan afectant el nostre municipi, i que molts de vosaltres podeu 
veure diàriament. 

Per posar-vos algunes exemples, us enumero algunes situacions: 
manca de recollida dels excrements dels gossos; desperfectes 
en la zona del pati i la pista de l’escola, així com en la zona de la 
nova pista poliesportiva; destrosses en el mobiliari urbà; dipòsit 
de deixalles fora de la deixalleria; llançament de tota mena de 
deixalles en els contenidors de resta vegetal del polígon; llança-
ment d’escombraries al voltant de les illes de contenidors; pinta-
des en parets del municipi; acumulació de brutícia al Tossal del 
Mirador i al Tossal dels Morts; etc.

Des de l’Ajuntament s’intenta, en la mesura de les possibilitats, 
treballar per evitar aquestes i altres problemàtiques, però és im-
possible de controlar tots els espais a totes hores. Per aquest 
motiu, estem planificant una campanya de conscienciació per 
promoure i millorar el civisme, doncs al final totes i tots som i fem 
Alcoletge i el municipi és de tothom. 

Vinculat a aquesta campanya, i amb l’objectiu d’augmentar el 
sentit de pertinença i responsabilitat envers Alcoletge, estem tre-
ballant per crear una borsa de veïnes i veïns disposats a realitzar 
accions comunitàries vinculades a tres àmbits d’interès: cultura, 
lleure i esports, i medi ambient.

De totes maneres és de justícia acabar aquest text reconeixent i 
agraint a totes les persones del nostre municipi que sí estan pre-
ocupades i conscienciades envers el civisme i la responsabilitat, i 
que en són moltes. L’únic que necessitem és ser cada vegada més. 

Toni Martínez Belmonte
3r Tinent d’Alcalde i Regidor d’Agricultura, Media Ambient i Serveis.

No ens volem oblidar en cap moment de la situació ocasionada 
pel Covid-19, ja que es continua estant alerta dia a dia per possi-
bles contagis: SIGUEM RESPONSABLES!

Per l’interès general i essent conscients d’allò que la ciutadania 
espera dels seus representants, volem compartir els reptes i parti-
cipar efectivament en la presa de decisions des del diàleg i l’acord.

Per altra banda, recordem que els actes incívics augmenten en 
barris, carrers, places i llocs d’oci municipals. Això és una lluita 
continuada a la qual ens agradaria trobar-hi una solució.

 Els camins segueixen en mal estat i, com no, els estacionaments 
al carrer Verge del Carme, amb els comerços de gran capacitat, 
continuen sent un problema diari. Fem força entre tots per resol-
dre aquestes situacions.

Moltes gràcies, com sempre, per la vostra dedicació, feina i 
compromís. Com a grup municipal, seguim donant tot el suport i 
ajuda al nostre ajuntament.

Sr. Josep Carvajal Plensa
Regidor PSC-CP

Aquest mes de Juny es compleix un any que el poble d’Alcoletge ens 
va donar un acta de regidor a Ciutadans. Era la primera vegada que 
ens presentàvem en aquest tipus d’eleccions. Des de llavors hem por-
tat des de l’oposició una política de consens, acord i propostes en vers 
tot les persones que vivim en aquest lloc. Consens, acord, propostes, 
oposició constructiva i defensa del constitucionalisme han sigut les 
nostres línees d’actuació. A continuació exposem les mocions presen-
tades en els diferents plens.
Transport gratuït per a jubilats i pensionistes Alcoletge-Lleida-Alcoletge 
(Aprovada per unanimitat). 
Col·locació de cartells explicatius de les restes històriques del municipi 
(la retirem en el mateix ple de setembre perquè hi ha una línia de sub-
vencions de la UE per aquests temes a partir de gener, tot i així tindran 
en compte les nostres propostes en aquest sentit).
Millora de les urbanitzacions de la partida Miralbó roquetes (5 vots a 
favor i 6 en contra, els de l’equip de govern. Els vam donar totes les fa-
cilitats perquè modifiquessin la moció però van dir que pensaven reunir 
veïns i començar a fer alguna cosa a partir del gener). 
Col·laboració cultural amb altres pobles de Lleida i Osca. (Aprovada 
per unanimitat). 
Recreació d’una trinxera vivent al Tossal dels Morts anualment. (Apro-
vada per unanimitat) 
Contra la decisió de el Govern d’Espanya de confiscar el superàvit dels 
ajuntaments i perquè aquest superàvit pugui ser utilitzat en la lluita con-
tra la pandèmia a cada municipi. (Aprovada amb 8 vots a favor i tres 
abstencions)
Junt amb a aquestes mocions hem portat diferents precs i preguntes en 
els plens d’aquest darrer any. Defensarem el compliment de les lleis i la 
Constitució espanyola com a garantia de democràcia. Continuarem, amb 
tot el respecte institucional, la nostra labor propositiva i d’oposició lleial.
Dani Rubio Ruiz, Portaveu de Ciutadans



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

Centre d’Interpretació del 
Patrimoni de la Guerra 
Civil- Front del Segre 
(CIPGC-Alcoletge)
www.guerracivilalcoletge.cat
cigc@alcoletge.cat
T. 973 196 725 - 625 620 143
C/ Major, 19

Organitzant diverses consultes 
per la ciutadania 

Preparant el calendari d’activitats 
socials i culturals dels propers mesos

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: Sílvia Riera      

Guanyadora del XVIII concurs de 
fotografia poble d’Alcoletge

Sabies què…
El primer fogatge és de 1365
El primer fogatge que es coneix d’Alcoletge 
és de l’any 1365, amb 23 focs (unitats fami-
liars) i 92 habitants. A meitats del segle XVI la 
població augmenta a 180 habitants. Amb la 
Guerra dels Segadors (1640-1652) Alcoletge 
es va despoblar. Al 1708 al municipi hi ha 18 
habitants, però la Guerra de Successió (1705-
1714) estanca el creixement demogràfic. 

És a partir del segle XVIII, amb la recuperació 
econòmica i social, quan la població del mu-
nicipi comença a créixer. L’any 1787 els habi-
tants d’Alcoletge són 391.

La dada
Enitats del municipi
Al nostre municipi actualment hi ha 19 en-
titats: 8 Associacions, 5 Clubs esportius i 6 
Agrupacions, dedicades a l’àmbit de la cul-
tura, el lleure, activitats lúdiques i recreatives, 
de caire social i esportiu.

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

Veïns un dia de festa a la terrassa del cinema de cal Fusteret.

Portada

Telèfons d’interés

Informació d’interès

Què estem fem?

Equipament cultural

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