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Salutació de l’Alcalde
Benvolgudes veïnes, benvolguts veïns,

Les circumstàncies actuals estan afectant a tot-
hom en molts àmbits de la vida quotidiana. En 
aquest sentit, la gestió diària del consistori no 
s’està deslliurant d’aquest fet, i malauradament 
està afectant en diversos esdeveniments del 
nostre municipi.

Tot i la situació, l’equip de govern d’Unides i 
Units per Alcoletge – Primàries Catalunya no ha 
volgut renunciar durant aquest estiu a impulsar i 
organitzar diferents actuacions perquè les nos-
tres veïnes i veïns poguessin gaudir del temps 
d’esbarjo. Voldria destacar, entre d’altres, els 

esdeveniments culturals (el programa Fem Fresca, la Festa Major de 
Setembre i el festival Milmaneres), així com l’obertura de les piscines 
municipals.

Vull agrair a tothom que ha col·laborat en fer-ho possible, especialment 
al personal de l’Ajuntament, però també a Alcoletge Jove i a l’equip de 
treball del Milmaneres, sense els quals hagués estat impossible tirar-los 
endavant. Des del consistori sempre s’han posat tots els esforços per-
què tot transcorregués dins de la normalitat permesa, i perquè s’apli-
quessin totes les mesures de seguretat. Com sempre, per part dels veïns 
i veïnes del municipi el comportament ha estat exemplar.

No vull acabar aquest escrit sense destacar altres elements importants 
que hem pogut concretar durant aquests darrers mesos i dels quals 
n’estem molt contents: la instal·lació de la gespa artificial al camp de 
futbol municipal, les obres d’urbanització del carrer Paral·lel, l’inici de 
l’ús de la nova pista poliesportiva i les ajudes municipals per pal·liar els 
efectes de la covid-19.

Una vegada més, moltes gràcies pel vostre suport i la vostra comprensió.

Josep Maria Gras Charles
Alcalde d’Alcoletge

Ajudes
COVID-19
A mitjans del mes d’agost es va obrir 
el període per les sol·licituds d’ajuts 
municipals COVID-19: ajuts per a les 
persones i famílies en situació de vul-
nerabilitat econòmica i social, ajuts 
destinats a autònoms i PIMES per 
tancament de l’activitat durant l’estat 
d’alarma i per inversions i/o despeses 
per a la transformació digital de les 
empreses.

Al setembre es va iniciar el programa 
Activem Alcoletge, per a l’impuls del 
comerç local.

Obres de reforma del 
parc de l’avinguda de 
la Generalitat
Durant l’agost van començar les obres 
de reforma del parc de l’avinguda de la 
Generalitat. Aquesta actuació s’emmarca com 
una de les propostes triades en el projecte 
dels pressupostos participatius 2020.

Obres d’urbanització 
del carrer Paral·lel
Durant els mesos d’estiu les obres van 
avançar a bon ritme, deixant el carrer 
gairebé finalitzat.

Obres i serveis
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Mesures per controlar el 
covid-19: contractació 
d’agents cívics
El mes de juliol es van contractar dos agents cívics per 
donar suport al vigilant municipal per fer tasques de vigi-
lància i conscienciació en el nostre municipi.

A més, durant tot l’estiu es van fer tasques de desin-
fecció com a prevenció de contagi de la COVID-19, en 
parcs infantils, mobiliari urbà i llocs amb més afluència 
de persones.

Campanya civisme
Des de l’Ajuntament s’ha iniciat una campanya de civisme 
per tal de seguir conscienciant en la necessitat de fer un 
bon ús de les illes de contenidors així com del tractament 
dels residus voluminosos.

Actualitat

Obertura de 
les piscines 
municipals
Després de fer una consulta a 
les veïnes i veïns del municipi, 
i quan es va considerar que 
les condicions eren adequa-
des, es van obrir les piscines 
municipals. 

El comportament de tothom 
va ser exemplar, complint les 
mesures d’higiene i seguretat 
establertes. Una vegada més 
es va demostrar un alt nivell 
de responsabilitat i civisme.
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Finalització de les obres 
d’instal·lació de la gespa 
artificial al camp de futbol
A principis de setembre van finalitzar aquestes obres, i es 
va començar a utilitzar el camp, per als partits de futbol 
però també com a espai d’esbarjo per als nens i nenes 
de l’escola.

Amb l’ajut de la junta de l’AE Alcoletge, s’ha arreglat la 
graderia i s’hi han instal·lat cadires.

Esterilització de colònies 
de gats
En col·laboració amb el Grup Rescat Alcoletge, es va 
començar a principis de juliol una campanya d’esterilització 
de colònies de gats. Els felins són capturats, esterilitzats i, 
després del marcatge i posterior recuperació, alliberats en 
la mateixa colònia on han estat capturats.

Campanya de 
donació de sang
El 28 d’agost es va realitzar a Alcoletge 
una campanya de donació de sang.
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Esport

Nova pista poliesportiva
A finals d’estiu s’ha començat a utilitzar per diferents enti-
tats del municipi, com el Futbol Sala Alcoletge i l’associació 
de teatre A 4 Forques.

Actualitat



Festa major setembre 
2020. Edició especial 
Tot i la situació actual, el consistori va decidir celebrar la 
Festa Major de setembre, els dies 18, 19 i 20.

Va ser una Festa Major especial, diferent, amb esdeveni-
ments molt localitzats en l’espai (carrer Nou, Pavelló, plaça 
dels Països Catalans) i també itinerants per evitar aglome-
racions de persones. En tot cas, sempre es van seguir les 
mesures de seguretat (reserva prèvia, control d’accés, dis-
tància, higiene, etc.).

Volem agrair a tothom que ens va ajudar a organitzar aques-
ta festa major, especialment al personal de l’Ajuntament i a 
Alcoletge Jove, sense els quals hagués estat impossible 
tirar-la endavant.

També a les veïnes i veïns del municipì, pel seu compor-
tament exemplar i per seguir i respectar les indicacions 
establertes.

5

Festes
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Nou projecte cultural i 
solidari a Alcoletge
La regidoria de Cultura de l’Ajuntament ha impulsat un pro-
jecte cultural i solidari al nostre municipi. Es tracta d’un disc 
solidari que es gravarà amb artistes locals.

Fem fresca
Cada dijous durant tot l’estiu (excepte dues setmanes de 
juliol) es van poder desenvolupar les actuacions, amb es-
pectacles de música, teatre i cinema per a petits i grans. 
Tots els esdeveniments es van desenvolupar seguint unes 
estrictes mesures de seguretat.

La valoració del Fem fresca, amb una mitjana d’un centenar 
de localitats reservades per acte, ha estat molt positiva tant 
per part de l’organització com del públic assistent. 

Cultura
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Educació

Ajuts destinats a pares i 
mares d’alumnes d’ESO 
de l’IES Caparrella per 
l’adquisició de llibres de 
text per al curs 2020-21
Entre el 7 i el 30 de setembre de 2020, ambdós 
inclosos, es va obrir el període per fer la sol·licitud 
d’aquests ajuts. S’han rebut 47 sol·licituds.

Reobertura de la pista de 
l’escola
A mitjans del mes d’agost es va reobrir la pista de l’escola 
per a l’ús públic de la mateixa.

Llar d’infants i escola
Durant l’estiu s’han realitzat diverses actuacions de millora 
i manteniment de les instal·lacions educatives del municipi 
com són la llar d’infants i l’escola.

També es va treballar, conjuntament amb els equips directius 
i educatius, en l’aplicació dels protocols necessaris per a 
garantir la seguretat dels infants en referència a la covid19.

Campanya de promoció de l’Ajuntament d’Alcoletge per activar el comerç local 
BAR PAVELLÓ, CARNISSERIA I CANSALADERIA MAITE, DONNA, BAR CASA TEO, CA LA PERA, 
PERRUQUERIA CARME, BAR BINGKAI ZHOU, CA LA VENTURETA, CAFETERIA CESPEDES, EUROHOGAR, 
RESTAURANT LO TASTET, CAFETERIA ELS PEQUES, MOBLES PRAT INTERIORISME.

* Consulta les condicions dels sorteig a www.alcoletge.cat

50€
GUANYA

per establiment

Visita’ns i
*
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Festival d’arts escèniques

Milmaneres
Fa gairebé un any iniciàvem amb molta il·lusió el camí 
que ens havia de portar a estrenar un nou festival d’arts 
escèniques al municipi: el Milmaneres, que aquest any va 
portar com a tema Mil Maneres de Mirar. Sabíem que les 
estrenes mai no són fàcils, però en cap cas ens hauríem 
imaginat que ens trobaríem en aquesta situació, que ens 
ho ha posat tot molt més difícil.

Tanmateix, la idea del festival era gaudir de tots els àmbits 
de la cultura de totes les maneres que fos possible, 
d’aquí el nom de Milmaneres. I tal com si li haguéssim 
posat el nom veient el futur, l’edició d’enguany va ser 
una manera diferent, i esperem que única, de gaudir la 
cultura i de demostrar que aquesta és segura i té tot el 
dret de seguir endavant.

D’acord amb les mesures adoptades per part de les 
autoritats sanitàries de la Generalitat de Catalunya 
durant el passat mes d’abril, des de l’organització del 
Milmaneres i el govern municipal d’Alcoletge es va decidir 
ajornar la realització del festival d’arts escèniques fins al 
mes d’octubre com a mesura de prevenció per evitar la 
propagació de la Covid-19.

La nova data proposada: els dies 1, 2, 3 i 4 d’octubre 
de 2020. L’ajornament va fer que s’haguessin d’adoptar 
noves mesures de seguretat, com la reducció de 
l’aforament i la venda d’entrades en línia per a la regulació 
i el control de l’assistència. Així i tot, el festival ha pogut 
mantenir gairebé íntegrament tot el programa d’activitats 
previst inicialment per a l’abril amb una cartellera de 
propostes artístiques per a tots els públics i amb un total 
d’11 espectacles i 2 tallers.

El punt de partida, i com a acte previ a l’inici de la 
programació, va ser el dia 1 d’octubre, amb la realització 
d’un espectacle i de tallers de circ dirigits als alumnes de 
l’escola Mare de Déu del Carme d’Alcoletge duts a terme 
per la Cia Passabarret. Les activitats van tenir cabuda en el 
marc del projecte interdisciplinari “El Circ”, que s’ha dut a 
terme a l’escola del municipi.

A més a més de la realització de 2 tallers pel Centre d’Art 
El Solaç de Mollerussa, la resta de programació va incloure 
espectacles de companyies de Ponent com la Baldufa, 
recentment premiada amb el “Premio Nacional de Artes 
Escénicas para la Infancia y la Juventud”, Jam o Sound 
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de Secà, i d’altres companyies de Catalunya com 
Guillem Albà i la Marabunta, Planeta Trampolí, Cia 
Anna Confeti, Pera Llimonera, Zero en Conducta, 
Reggae per Xics i CircoLos.

El Milmaneres també ha comptat amb la 
participació activa d’entitats com l’Associcació 
de Dones, el centre Nueva Imagen, o l’Associació 
de Lleure Free Time, així com la col·laboració de 
diferents comerços, locals de restauració i veïns 
de la població. En definitiva, un festival que neix 
amb vocació d’innovar en l’àmbit de l’espectacle, 
la cultura i l’educació i que, amb la complicitat del 
teixit associatiu i del voluntariat local, pretén ser un 
nou referent territorial.
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Moltes gràcies al grups de 
fotografia d’Alcoletge:
Eric Castillo

Nacho Dolset

Fernando Font

Carlos Hernández

Francesc Lacasa

Miquel Pascual

Carles Pujol

Sílvia Riera

Miquel Ticó

Anabel Trepat
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Grup de Teatre A4forques
Aprofitem aquesta oportunitat per presentar la nostra asso-
ciació i explicar-vos una mica millor què fem i qui som. L’as-
sociació de teatre A4forques va néixer l’estiu de l’any 2006 
quan un grup de joves del poble vam decidir començar a 
fer teatre. Des d’aquell estiu amb la companyia de teatre 
amateur hem dut a terme més de 12 obres de teatre de 
diferents estils: musicals ben animats, tragèdies relatant 
realitats com la guerra civil, i obres basades en fets reals. 
Aquestes obres les hem realitzat anualment en l’àmbit local. 
Assajant durant els estius i estrenant a la tardor. A més, grà-
cies al consell comarcal del Segrià i les conegudes “vespra-
des teatrals” algunes de les obres les hem pogut realitzar 

a altres pobles de la comarca, amb la intenció de portar el 
nom del nostre poble a diferents indrets i de fer allò que tant 
ens agrada: actuar. Quan ens vam fer una mica més grans, 
vam començar a actuar al teatre de l’escorxador. Allí realit-
zàvem també les obres que havíem estat assajant durant 
l’any, amb l’objectiu de treure’ls el màxim suc!

Sobre el 2014 des de l’associació vam començar a realitzar 
cursos d’estiu que acollien als nens i nenes del poble, per 
tal que, com ja ho vam fer nosaltres, tinguessin l’oportunitat 
d’assajar durant els estius i representar una obra de tea-
tre durant la tardor. Pares, mares, nens i nenes han rebut 
aquesta proposta molt positivament. Al principi només hi 
havia un grup, després dos, i aquest 2020 ja en son tres.

A banda del teatre, des de l’entitat sempre ens ha agradat 
col·laborar en diferents activitats que s’organitzen al nostre 
poble. Per exemple, llegint les cartes del certamen literari 
de cartes “Epistolae” sobre la guerra civil, o participant en 
diferents festes del poble. Actualment, l’associació a4for-
ques és una de les entitats col·laboradores en l’organització 
del festival “Mil Maneres” que s’ha dut a terme aquest octu-
bre i anualment al nostre poble. Esperem poder seguir sent 
una part activa del nostre poble i poder ajudar i formar part 
de totes aquestes tasques durant molts anys més!

Associació Free Time Grup Recreatiu de Lleure Alcoletge
El 2012 amb l’organització del primer curs de Monitors i mo-
nitores dins el projecte de dinamització i desenvolupament 
del Pla Local de Joventut d’Alcoletge, es va crear el Grup 
Recreatiu de Lleure d’Alcoletge. I a iniciativa d’aquest Grup 
es va fundar l’Associació Free Time i l’Esplai d’Alcoletge.

L’Associació és una entitat sense ànim de lucre i té per ob-
jecte promoure entre els nens, nenes i joves activitats de 
lleure, culturals, esportives i socials. Les activitats d’educa-
ció en el lleure, en les quals participen menors de 18 anys, 
són una eina educativa de primer ordre i una gran oportuni-
tat perquè nens, nenes i adolescents gaudeixin d’un lleure 
de qualitat i amb transmissió de valors (cooperació, igual-
tat, compromís, vida saludable, respecte per al medi...). Po-
tencia les habilitats i els vincles socials, estimula la psico-
motricitat, la creativitat i la imaginació i fomenta l’autonomia 
personal, l’autoconeixement i l’autoestima. 

Cada any presentem un projecte global d’actuació, i fins 
ara, hem realitzat les següents activitats: excursions, es-
ports, acampades, activitats a la Festa Major d’Alcoletge, 
Casal de Nadal (35 participants), Casal de Setmana Santa 
(45 partic.), Campament d’Estiu (15 partic.), Casal d’Estiu. 
(450 partic.), Curs de Pre-Monitors per a joves de 16 a 17 
anys (30 partic.), Curs de Monitors de Lleure amb l’Escola 
Educa (titulació oficial, 57 monitors titulats), Curs de Direc-

tors de Lleure amb l’Escola Educa (titulació oficial, 15 direc-
tors titulats).

A més, en aquest curs escolar 2020/21 realitzarem un nou 
projecte que consta de dur a terme activitats de REFORÇ 
ESCOLAR dirigides a tots els infants a partir de 6 anys.

Més informació: esplaialcoletge@gmail.com

Les nostres entitats
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L’opinió dels Grups Municipals

A la Zarzuela s’han adonat que el confinament ha estat un de-
sastre per la família reial. Mentre els escàndols del rei emèrit es-
quitxaven el pretès bon nom de la família, Felip VI i Letícia es 
passaven tot el dia davant d’una pantalla simulant un teletreball 
que no es creien ni els monàrquics més voluntariosos.

Amb la suposada idea de fomentar el turisme, primer se’ls va fer 
pujar a l’avió i se’ls va enviar cap a les Canàries. Un cop van veu-
re la platja, als reis no se’ls va acudir res més que anar a saludar 
els súbdits sense mascareta, sense distància de seguretat (que 
se sàpiga) i sense haver-se netejat les mans de manera adequa-
da.A més des de Palma, gelosos pel viatge a les Canàries, també 
van reclamar visita reial. Un altre cop imatges d’aglomeracions. 
La gira hispànica no s’ha aturat. Poca cosa més tenen a fer.

BORBONS SPAIN TOUR 2020

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

Des de sempre, però especialment durant el període de confi-
nament els homes i dones que conformen el teixit comercial del 
nostre poble han estat al nostre costat.

Obrint cada dia i adaptant-se a totes les mesures de seguretat, 
preparant les comandes i portant-les a les nostres cases.

Així doncs, en un moment on la tendència creixent és el comerç 
en línia i una aposta desmesurada pel consum global, creiem 
més necessari que mai recuperar el comerç local i la restauració 
perquè no és més car.

De fet, hi ha res millor que entrar en una botiga i trobar-te algú 
que et coneix i es preocupa per tu i pot oferir-te aquella cosa 
exacta que necessites acompanyat d’un somriure? I si amb això 
no és suficient, el comerç i hostaleria genera ocupació, col·labora 
amb les entitats, dóna vida als carrers i són els nostres veïns que 
cada dia et saluden i et diuen Bon dia

Per tot el que s’ha exposat creiem que el futur d’Alcoletge dema-
na tenir la restauració i un comerç viu.

Entre tots, Activem Alcoletge!

Raquel Garcés Martín
Regidora de Promoció Econòmica i Sostenibilitat

Per començar, donem  tot el suport a tota la gent del nostre municipi 
en aquest any tan diferent que ens ha tocat viure.  Hem de seguir en 
alerta per possibles nous contagis del Covid-19 i no relaxar-nos.

Tenim un ajuntament amb un gran potencial econòmic amb el qual 
s‘han fet obres importants com és la remodelació i instal·lació de  
gespa artificial del camp de futbol. Cal recordar que des del nostre 
equip també teníem diferents projectes a realitzar; un d’aquests és la 
creació d‘un centre de dia amb la perspectiva de convertir-ho en una 
residència per la gent gran. Creiem que ja seria oportú que aquest 
consistori portés endavant una obra tan important per la gent del 
nostre municipi.

Per altra banda, ja estem  quasi a finals de  la campanya de la frui-
ta, de manera que demanem que, almenys en la propera  campan-
ya, puguem gaudir dels millors camins de la comarca del Segrià. En 
aquests moments ens trobem amb camins amb greus deficiències, 
amb certa manca de seguretat,  tant per la gent que els utilitza per 
passejar com pels professionals del sector agrari i ramader que ne-
cessiten fer-ne un ús intensiu per tal de realitzar les seves tasques. 

Com fem en cada ple, també ens agradaria remarcar la importància 
de la neteja del nostre municipi. Seria agradable trobar-se els carrers 
nets, així com les illes de contenidors sense acumulacions de brossa 
pel terra.

Per acabar, voldríem felicitar a tots  els membres de l’ajuntament i a 
tot l’equip que ha fet possible el festival d’arts escèniques «Mil Mane-
res de Mirar». Després de totes les dificultats que ha suposat aquest 
any, s’ha pogut celebrar aquest festival amb totes les mesures de 
seguretat i amb uns artistes excepcionals.

Sr. Josep Carvajal Plensa
Portaveu del grup PSC-CP

LES FESTES PATRONALS

Les tradicions populars tenen un component religiós molt important a les 
nostres contrades. Les festes patronals són un bon exemple. A Alcoletge 
hem celebrat fa pocs dies la Festa Major de Setembre, dedicada a la Mare 
de Déu de Granyena. En aquest sentit tenim una particularitat respecte a 
altres localitats, gaudim de tres festes patronals. Les veiem a continuació.

La Festa Major de Maig té com a protagonista el nostre patró, Sant Miquel 
Arcàngel, però commemorant la seva aparició el 8 d’aquest mes al Papa 
Sant Gregori a Roma,  al cim d’un castell, per acabar amb una epidèmia 
que castigava a la ciutat eterna (any 590 dC). Una altra tradició parla d’al-
tres aparicions del mateix Arcàngel al Mont Gargano, província italiana de 
Foggia, al 492 dC per protegir al poble de Siponto de l’atac dels bàrbars. 
L’advocació de l’àngel la trobem en llocs defensius amb un castell o torre 
com és el cas d’Alcoletge.

El 16 de Juliol celebrem La Mare de Déu del Carme com a patrona. La seva 
advocació és més propera als nostres temps i té relació amb l’última onada 
del còlera a terres de Ponent, el 1885. L’epidèmia va entrar a Catalunya des 
de França el 1884 i l’any següent es va manifestar amb molta virulència.

A l’inici de l’article parlàvem de la Mare de Déu de Granyena.  Efectivament 
va ser patrona del nostre poble des d’edat mitjana fins al 1885 quan la Verge 
del Carme la substitueix. El 1149 Lleida és conquerida als musulmans per 
les tropes de Ramon Berenguer IV, prop d’aquesta data Alcoletge passa a 
mans cristianes. El seu terme arriba fins a la partida de Granyena on es va 
construir el santuari dedicat a la dita Mare de Déu, possiblement una verge 
“trobada” després de la conquesta. Els habitants d’Alcoletge en arribar al 
poble l’epidèmia de còlera del 1885 es van ficar sota l’advocació del Carme 
però no van treure el culte a la verge de Granyena després de tants segles.

Tenim, doncs, tres festes patronals, seguim gaudint a les seves celebraci-
ons, independentment de les nostres creences particulars.

Dani Rubio Ruiz, Portaveu de Ciutadans
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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

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

Consultes sobre aspectes del 
municipi.

Pressupostos participatius 2021

Campanya civisme

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

Jaume Lladós

Foto de portada

Sabies què…
La Creu Roja va estar de 
maniobres a Alcoletge
El 22 de novembre de 1905 la Creu Roja va 
estar de maniobres a Alcoletge. Es va fer una 
marxa des de Lleida a Alcoletge, es va fer 
exercicis d’evacuacions, de tractaments de 
ferides, entre d’altres a peu del Tossal dels 
Morts. La jornada va finalitzar amb una missa 
de campanya al poble.

La nostra història en imatges
Arxiu fotogràfic d’Alcoletge | Escola

Alumnes fotografiades al pati del col·legi de la casa de la vila, amb la mestra. Any 1959

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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La dada
Alcoletge té ubicades al 
municipi 152 empreses

Segons dades recollides l’any 2019, Alco-
letge té ubicades al municipi 152 empreses. 
Per sectors, la majoria d’elles pertanyen a 
l’àmbit del comerç i els serveis.


