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Millores de diversos 
camins del terme 
municipal

S’ha realitzat una millo-
ra en el Camí del Repels, 
d’un cost de 11.391.40 € 
(dels quals 5.798.60 han 
estat subvencionats). Tam-
bé s’ha millorat un tram del 
carrer Santiago Rusinyol.
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Salutació de l’Alcalde
Benvolgudes veïnes, benvolguts veïns,

El darrer trimestre 
de 2019 ha estat 
un període frenètic 
d’activitats i pro-
jectes per al con-
sistori, un fet que 
ens enorgulleix i 
que ens indica que 
Alcoletge va en la 
bona direcció.

M’agradaria començar destacant la pre-
sentació oficial el nou festival d’arts escèni-
ques del municipi, el Mil Maneres. Per part 
del consistori estem molt il·lusionats amb 
aquest projecte, doncs per fi Alcoletge tin-
drà el seu propi festival, organitzat per un 
equip de persones del municipi que ja fa 
dies que hi treballa intensament.
Un altre projecte que crec que hem de re-
marcar han estat els primers pressupos-
tos participatius en la història d’Alcoletge. 
L’objectiu no és cap altre que fer efectiu el 
lema que vam utilitzar durant la campanya 
electoral “Volem decidir amb tu”. Que final-
ment en aquest primer procés votéssiu un 
total de 690 veïnes i veïns d’Alcoletge de-
mostra l’elevat nivell d’implicació que teniu 
envers el vostre municipi.

També aquest trimestre hem concretat dues 
propostes que portàvem en el nostre pro-
grama electoral: per una banda, hem obert 
una línia d’ajuts per a l’adquisició de llibres 
de text destinada als alumnes de l’ESO, un 
fet inèdit fins ara en el nostre municipi; per 
una altra banda, vam aprovar els beneficis 
fiscals per al curs vinent referents a la Llar 
d’Infants per a famílies nombroses, mono-
parentals i per alumnes discapacitats.
No voldria acabar aquestes línies sense 
esmentar algunes accions destacades en 
l’àmbit d’obres i serveis, com la licitació del 
Carrer Paral·lel, l’aprovació de l’expedient 
de contractació per l’obra de la gespa del 
camp de futbol, la millora en la xarxa de dis-
tribució d’aigua potable dels carrers Miralbó 
i Bassa Bovera o la nova porta de l’esglé-
sia parroquial.
Tot el que us he esmentat, i la resta d’acti-
vitats que trobareu en aquest segon núme-
ro del Butlletí Informatiu, no seria possible 
sense la implicació dels regidors de l’equip 
de govern, el personal de l’ajuntament i 
vosaltres mateixos, les veïnes i veïns d’Al-
coletge, així que moltes gràcies a tothom.
Josep Maria Gras Charles
Alcalde d’Alcoletge

Millora de la xarxa de dis-
tribució d’aigua potable
L’obra, amb un pressupost de 46.369,98 eu-
ros (IVA inclòs) i una subvenció de 25000 eu-
ros de la Diputació de Lleida, ha consistit en 
canviar les canonades dels carrers Miralbó i 
Bassa Bovera, per tal de millora la distribució 
d’aigua en la zona est del municipi.

Obres i serveis
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Campionats de patinatge
El diumenge 20 d’octubre es va celebrar al Pavelló Municipal la Copa Lleida 
2019, competició classificatòria per a poder participar en la Copa Catalana de 
Categories. Hi van participar 40 patinadores de categories compreses entre 
Benjamí i Júnior.
El cap de setmana del 9 i el 10 de novembre el Club Patí Alcoletge va organit-
zar la seva XI Copa. Hi van participar vora 190 patinadores entre el nivell D i la 
Categoria Juvenil de diferents clubs de la província.
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Pedalada popular i 
circuit infantil
En el marc de la Setmana Europea de la 
Mobilitat, el Club Ciclista Alcoletge va orga-
nitzar una pedalada i un vermut popular.

Esports

Educació

Ajuts destinats a pares i mares 
d’alummnes d’ESO de l’IES 
Caparrella per l’adquisició de 
llibres de text
L’Ajuntament va obrir una línia d’ajuts destinada a pares i mares de l’IES La 
Caparrella, prevista per a l’adquisició de llibres de text, per al curs 2019/2020. 
El període de sol·licitud va ser del 5 al 18 de novembre de 2019, ambdós 
inclosos, i es van rebre un total de 26 sol·licituds. Aquesta línia es tornarà a 
obrir el curs vinent.

Joventut

Curs català nivell 
superior C2
Alcoletge aposta per la formació i la llengua 
dins de les accions del Pla Local de Joventut 
2019 amb aquest Curs de Català nivell C2.
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Mercadet d’Alcoletge
Un total de 33 parades van participar en la fira 
d’articles de proximitat i de segona mà.

Concert de presentació 
de la Pinut Band
El dia 24 de novembre vam gaudir de va-
lent amb la presentació del nou disc de la 
Pinut Band, liderada pel veí del nostre mu-
nicipi Albert Cortasa.

Xerrada i taller 
“Compra a granel, 
l’envàs sota el braç!”
El dimecres 27 novembre 2019 es va realitzar 
aquesta activitat, amb la xerrada “Com 
evitar els envasos d’un sol ús?” i el taller 
“Reutilització creativa d’envasos a casa”.

Festes

Publicació d’un article sobre 
Alcoletge a la revista “Fires i Festes”

Concert de Nadal
Els i les alumnes de l’Escola Municipal 
de Música Julià Carbonell van oferir el 
tradicional concert de Nadal. 

La recaptació va ser en benefici de La 
Marató de TV3.

El número 8 de la revista de Lleida “Fires i Festes”, editada per l’Equip 
Editorial Fregola Impressors, va publicar un article sobre la nostra vila. 
L’article, magníficament escrit pel nostre veí Jordi Cano, forma part d’un 
número del qual se’n van fer 15.000 impressions i es va repartir a la Fira 
de Sant Miquel de Lleida. 



Exposició de fotos 
“Valors del Segrià”
Del 21 d’octubre al 3 de novembre es va 
exposar a la Sala Batec la mostra fotogràfica 
“Valors del Segrià”.

El dimarts 29 d’octubre es va presentar el nou Festival d’Arts 
Escèniques “Mil Maneres” Alcoletge.

Un projecte que neix de l’acord entre diferents representants 
del teixit cultural local i l’Ajuntament d’Alcoletge i que 
comptarà amb la participació activa d’entitats, comerços i 
veïns de la població.

El festival vol sorprendre al públic de totes les edats amb una 
programació de més de 15 espectacles de diferent format.

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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Obres de teatre
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Cultura

“Les Bruixes de la Nit” 
Els i les joves de la companyia de teatre 
“A 4 forques” van presentar les obres 
“Les Bruixes de la Nit” i “Compta amb mi”.

“Els pastorets Superestel” 
El grup de teatre A4Forques, amb la 
col·laboració de membres del Grup d’Es-
cala en HiFi, van representar l’obra Els 
Pastorets Superestel, uns pastorets dife-
rents que van fer gaudir al públic des del 
primer moment.

“La Princesa i el Pèsol”
L’obra de la companyia Festuc Teatre 
“La princesa i el pèsol” va ser un èxit de 
públic, omplint de gom a gom la Sala 
d’Actes. Un espectacle de titelles amb 
música en directe que va fer les delícies 
dels assistents.

Presentació del nou festival 
d’arts escèniques d’Alcoletge
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Conferència: “El llarg camí cap al 
sufragi femení”
L’historiador Josep Lluís Martín i Berbois, un dels comissaris de l’Exposició 
“Transgressores”, va oferir una interessant conferència sobre la història 
del sufragi femení al nostre país.

Marató de TV3

Alcoletge es va bolcar en la 
Marató d’aquest any, tant en 
organitzar diferents activitats 
per part de les entitats com 
en participar per part dels 
veïns i veïnes de municipi. 
La recaptació final ha estat 
de 4.924,40€.

Presentacions de llibres
“Avi, et trauré d’aquí!” 
Joan Pinyol va explicar-nos la increïble història del 
seu avi, enterrat al Valle de los Caídos.

“Atles de l’oblit”, de Teresa Ibars
El dia 17 de desembre la Teresa Ibars va venir a Alcoletge 
a presentar el seu llibre “Atles de l’oblit”, un dels llibres 
lleidatans més venuts de 2019.

Cultura
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Presentació de la revista 
Shikar

El 18 de desembre es va presentar el número 6 de Shikar, 
la revista del Centre d’Estudis Comarcals del Segrià. 
Aquest número va ser fruit de les jornades que van tenir 
lloc a Alcoletge el 2019.

Visita de l’artista gràfica 
Lily Brik

El mes de novembre ens va visitar l’artista gràfica Lily 
Brik, per mirar el mur que pintarà l’any 2020. Podeu veure 
exemples de la seva obra a la web: https://www.lily.cat/

Cultura

Commemoració 
del Referèndum 
d’Autodeterminació de l’1 
d’octubre
El diumenge 6 d’octubre es va descobrir una placa 
commemorativa per reconèixer les persones que 
van fer possible el Referèndum d’Autodeterminació 
de Catalunya l’1 d’octubre de 2017. 
L’acte el va organitzar l’ANC i el CDR d’Alcoletge, 
amb el suport de l’Ajuntament.
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Gran acollida per part de la 
població al primer procés de 
pressupostos participatius

445 vots

461 vots

392 vots 318 vots

218 vots

236 vots

UBICACIÓ: Costat del Camp de fútbol 
COST: 35.000 €

UBICACIÓ: Plaça del Carrer Nou
COST: 8.000 €

UBICACIÓ: Lloc per determinar
COST: 10.000 €

UBICACIÓ: Ruta 3 Tossals i Altres
COST: 10.000 €

UBICACIÓ: Costat del Camp de fútbol
COST: 18.000 €

UBICACIÓ: Plaça Avda. Generalitat
COST: 32.000 €

1. DUES PISTES DE PÀDEL 4. REMODELACIÓ, AMPLIACIÓ I MOBILIARI

2. UNA PISTA MULTIESPORTIVA 5. PARC LÚDIC PER A ANIMALS

3. REMODELACIÓ DE MOBILIARI DE LA PLAÇA 6. SENYALITZACIÓ DE RUTES CONSOLIDADES

Aquest trimestre s’ha realitzat a 
Alcoletge el primer procés participatiu 
per compartir amb la població la 
decisió sobre la destinació d’una part 
dels recursos municipals.

El procés es va desenvolupar a partir 
de les propostes que es van recollir 
en la campanya electoral, en total sis 
propostes, i un import disponible per 
executar fixat en 90.000 euros.

La votació, que es va fer entre els dies 
9 i 22 de desembre, va comptar amb 
la participació de 690 veïnes i veïns 
d’Alcoletge, un 23% del cens, fet molt 
destacable tenint en compte la mitjana 
de participació en aquest tipus de 
processos que es realitzen en altres 
municipis de Catalunya i que está al 
voltant del 8% de participació.

Pel que fa a les opcions més vota-
des,la pista multi esportiva, la remode-
lació de la plaça de l’avinguda de la 
Generalitat i les pistes de pàdel, van 
ser, per aquest ordre, les que van te-
nir més recolzament.

En resum, una bona experiència, 
especialment per la participació de 
la població, que anima sens dubte 
a l’Ajuntament a donar continuïtat a 
aquest tipus de processos.
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ASSOCIACIÓ DE DONES D’ALCOLETGE
L’Associació de Dones d’Alcoletge va néixer fa 27 anys i ha 
anat evolucionant al llarg dels anys, la nostra acció és molt 
important en la construcció d’una societat justa, per la lluita en 
favor de la igualtat efectiva de dones i homes.
Els objectius que volem aconseguir són: promoure la 
participació de la dona al poble, organitzar grups de dones, 
trobades de dones per divulgar temes d’interès, afavorir la 
participació social en la vida comunitària i participar de les 
diferents activitats i propostes organitzades per les entitats del 
poble així com per l’Ajuntament.
Les activitats d’aquest any han estat: 
Tallers de pintura, Manualitats, Patchwork, 
Defensa personal, Zumba, Hipopressius, 
Gimnàstica, Ioga i Balls de saló. Cursos i 
xerrades d’interès per a dones. Sortides 
culturals i col·laboració sopar 8 de març. 
Recaptació per a la campanya contra el 
càncer i participació en activitats pel poble.
Actualment som 350 sòcies, fet que ens 
permet oferir un ventall ampli d’activitats 
amb la quota. Ara fa dos anys vam decidir 
apostar per projectes locals fent una donació 
anual a una entitat del territori relacionada 
amb el tema de la Marató de TV3. Aquest 

any, hem donat 1.000 € a l’Institut de Recerca Biomèdica de 
la Universitat de Lleida, on han engegat un projecte per crear 
eines que ajuden al camp mèdic a diagnosticar més de pressa 
les malalties minoritàries.
Finalment, aprofitem aquest espai que ens ofereix l’Ajuntament, 
per encoratjar a totes les dones en la participació activa de 
l’Associació. Estem obertes a noves idees i suggeriments.

La Junta.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ALCOLETGE
Des de la junta de l’Associació Esportiva Alcoletge volíem 
aprofitar aquestes línies que ens ofereix l’Ajuntament per, 
d’una banda, explicar qui som i quina és la nostra tasca, i de 
l’altra, donar la benvinguda i presentar el projecte, 100 anys 
de futbol, la força del nostre futur.
L’any 1923 es va crear El FUTBOL CLUB ALCOLETGE 
on a falta d’un terreny de joc apropiat el jovent del poble va 
començar a jugar a l’era del Musa, a prop del camí de Bell-lloc, 
més endavant es va crear el camp de futbol situat al tossal. 
Aquell antic camp sempre va ser de terra fins a la dècada dels 
90 que va néixer l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 
ALCOLETGE.
A partir del nou mil·lenni, l’A.E.Alcoletge dona un 
gir de 180º on amb l’ajuda de l’Ajuntament i la 
junta del club es van embarcar en la sembrada 
del camp, per convertir-lo des de l’any 2006 en un 
camp de joc d’herba natural.
Prova de la bona salut de la nostra entitat, 
actualment l’A.E.Alcoletge està format per 160 
jugadors/es. Aquests jugadors/es formen part de 
set equips d’escola base en diferents categories 

(Infantil / Aleví A / Aleví B / Benjamí / Pre-benjamí A / Pre-
benjamí B / Baby’s) i l’equip Amateur, l’equip dels veterans i 
la novetat de l’equip femení, amb la il·lusió de poder crear un 
juvenil i un cadet, per poder tancar tot el cicle del futbol base.
Hem de dir que, a causa del gran auge que la nostra 
associació va agafant pels equips de futbol base, el nostre 
Ajuntament amb gran esforç econòmic, ha impulsat el nou 
projecte del canvi del camp de futbol amb gespa artificial 
d’última generació, com també les instal·lacions d’uns nous 
vestuaris ja construïts.

Les nostres entitats
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L’opinió dels Grups Municipals

ELS PRIMERS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
L’actual equip de govern de l’Ajuntament d’Alcoletge volem establir com a eix  fonamental de la nostra acció de govern la participació ciutadana.
Considerem que la participació ciutadana és imprescindible per apropar la gestió municipal a la població per tal de fomentar la coresponsabilitat en 
la millora i el futur del municipi i per facilitar la relació i comunicació de l’Ajuntament amb les veïnes i veïns d’Alcoletge.
En el marc d’aquest objectiu hem decidit iniciar el procés per al primer pressupost participatiu per a l’ any 2020, tenint en compte que el pressupost 
municipal és l’eina més important per tal de preveure les actuacions necessàries per a la millora i desenvolupament del municipi.
Per tant, anomenem pressupost participatiu al procés dissenyat per tal que sigui la ciutadania la que decideix quines actuacions es duen a terme amb 
una partida específica del pressupost municipal. En el nostre cas, hem reservat 90.000 euros de la partida d’ inversions.
En aquesta primera edició, han estat sis les propostes proposades des de l’Ajuntament per tal que se n’escollissin tres, per tal de poder arribar a 
executar les propostes en el  pressupost del 2020, però en les properes edicions sereu vosaltres, veïnes, veïns o associacions les que podreu fer 
les propostes.
En la votació que es va poder fer el mes de desembre, hi va haver un total de  690 persones que van exercir el seu dret de vot. Una quantitat molt 
important si la comparem amb altres processos participatius.
Moltes gràcies per participar-hi, us animem a que ho seguiu fent a partir d’ara des de l’inici del procés, fent les propostes d’inversió que vulgueu. 
Podeu col·laborar en dissenyar el vostre municipi, i podeu exercir el vostre dret, el dret a la participació. 

Maria Lluïsa Prat Boneta
Regidora de Cultura, Turisme i Participació Ciutadana

En el Ple del dia 30 d’octubre de 2019 es van aprovar les ordenances fiscals de 
l’exercici 2020. A banda què no suposen cap increment significatiu, cal destacar 
que aquests inclouen els següents beneficis fiscals:

Llar d’Infants:
S’aplicaran els següents descomptes en la taxa de matrícula, prèvia sol·licitud 
de l’interessat:

a) Famílies nombroses i monoparentals: gratuïta.
b) Alumne que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 33%: 
gratuïta.
c) 2n. germà matriculat a la Llar d’Infants coincidint amb el temps: 25% de 
descompte.

També s’aplicaran, a partir del curs 2020-2021, els següents descomptes en 
la quota de l’horari base, prèvia sol·licitud de l’interessat:

a) Famílies nombroses i monoparentals: 25% descompte quota mensual.
b) Alumne que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 33%: 
25%.

Piscines:
Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació del 25% de l’abonament 
de temporada i/o mensual.
Les famílies monoparentals, podran gaudir d’una bonificació del 25% de 
l’abonament de temporada i/o mensual.
Aquestes bonificacions no s’aplicaran als tiquets de 6 entrades ni a les 
entrades donat que no tenen caràcter nominatiu.

Aprovació de les ordenances fiscals 2020
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L’opinió dels Grups Municipals

Des del grup socialista a l’Ajuntament d’Alcoletge, volem desitjar-
vos que l’any que ara comença estigui ple d’alegries per a tothom. 
Nosaltres, des de l’oposició, creiem que estem fent una tasca 
bastant positiva: ens queixem de les actuacions que no ens 
semblen correctes amb harmonia i educació, com també fan els 
altres grups parlamentaris; en alguns casos ens escolten, en altres 
tenim la sensació que no gaire.
Sabem que estar al govern és complicat i que hi ha molts aspectes 
que cal atendre, però voldríem que el municipi anés millor. En 
aquest sentit, cal dir que els carrers continuen bruts —la recollida 
d’escombraries no acaba de funcionar—; tampoc s’ha resolt, ans 
al contrari, el problema de la inseguretat a les urbanitzacions, per 
esmentar només un parell d’exemples que venien al programa de la 
formació política que va guanyar les eleccions.
Nosaltres vam formar un equip que tenim com a lema que el nostre 
principi és treballar pel municipi. En canvi, tenim la sensació que el 
grup que va guanyar les eleccions, en acabar el primer any, no ha 
aconseguit que canviïn gaire les coses; n’esperàvem més.
D’entrada, de cara a aquest any 2020, ja veiem que els pressupostos 
municipals estan condicionats pels pressupostos participatius. És 
cert que és una part del pressupost on ha intervingut directament la 
veu de la ciutadania, però hi ha aspectes molt importants sobre els 
que caldria començar a actuar. Des que van passar les eleccions, 
no hem sentit a parlar del centre de dia ni de la futura residència 
per a la gent gran, entre altres projectes de gran abast. Segons les 
estadístiques, en deu anys hi haurà mig miler de persones majors 
de setanta anys. Caldria començar a ficar fil a l’agulla i buscar un 
consens de com es podrien dur aquests projectes endavant.

PATRIMONI MEDIAMBIENTAL
A la segona meitat del segle XX i els primers decennis del XXI hem vist l’atenció creixent pels problemes medi ambientals i la conscienciació en la 
conservació d’aquest apreciat patrimoni d’abast mundial. El canvi climàtic és una certesa que pocs científics neguen, un canvi que hem vist al llarg 
de la història per motius naturals però que ara sembla que també hi tindria a veure la intervenció de l’home amb les seves activitats. La solució a 
aquest urgent problema és una qüestió global, de tota la societat humana i tots els països, parlem de solucions que van des del petit poble fins a 
tot el Planeta.
Que podem fer des d’un poble petit com el nostre? La resposta és variada i múltiple. El compliment de tota normativa mediambiental que surti de 
les institucions tant a escala local, provincial, autonòmica, estatal i europea. Reciclatge, abocaments controlats, depuradores, respecte per totes 
les manifestacions del medi ambient que tenim al nostre ecosistema. Aquests són alguns dels exemples d’allò que podem fer des d’Alcoletge.
En aquest sentit voldria valorar el nostre patrimoni mediambiental. Els conreus agrícoles formen part d’aquest patrimoni i amb el temps s’han 
convertit en un dels trets propis de la nostra geografia com és el cas paradigmàtic de les plantacions fruiteres. Els espais verds del nucli habitat 
amb les seves urbanitzacions, la vegetació autòctona com la que tenim als tossals (timons, argelagues...), els arbres dels carrers, les zones 
enjardinades. Però també la fauna d’aquestes contrades, aus migratòries, aus que es queden tot l’any al poble, conills, guineus, etc. 
Aprofitant aquest article voldria finalitzar-ho amb un esment especial per les colònies de gats. Van en augment a tota Europa les ciutats i pobles 
que es cuiden d’aquestes colònies perquè, entre altres raons, són un benefici per les persones que viuen a prop d’elles. Els gats controlen de forma 
natural altres animals com rates o ratolins. Veure gatets sans i ben alimentats, és una mostra de qualitat de vida, formen part del nostre patrimoni 
com ho són les aus o els animals de companyia. 
Esment especial també per la gran labor que fa el Grup Rescat Alcoletge.

Daniel Rubio Ruiz
Portaveu de Cs, Ajuntament d’Alcoletge

Acord Municipal
Han passat sis mesos des de la constitució del nou ajuntament, sis 
mesos de conflicte polític al país, la condemna del referèndum de 
l’u d’octubre amb penes de noranta-nou anys per tots els polítics. 
La reacció del poble català va ser immediata, tot i la violència 
policial tant del cos de Mossos d’Esquadra com el cos de la Policia 
Nacional, causant més de tres-cents ferits per la brutalitat de les 
càrregues policials contra gent desarmada i pacífica només pel fet 
de protestar.
El balanç que fem en el nostre poble és el següent: moció per la 
implantació de càmeres de videovigilància a totes les entrades 
del poble, per evitar robatoris, moció per ajudar a fer front al 
deute dels impagaments de les famílies d’Alcoletge en situació de 
vulnerabilitat per factures d’Endesa.
Ens hem queixat reiteradament del malestar dels carrers del poble, 
del servei de neteja dels carrers i de la manca de llum en alguns 
carrers.
Hem presentat conjuntament amb l’Equip de Govern, el CDR 
d’Alcoletge i l’Assemblea Nacional Catalana d’Alcoletge una moció 
contra la sentència del tribunal suprem i per denunciar la repressió 
policial i la brutalitat per part de la BRIMO.
Hem preguntat per les tasques que té assignades el vigilant 
municipal.

Carles Alòs i Ejarque
Regidor d’Esquerra Republicana



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

Preparant la presentació de la revista 
“Fossa 218, llibertat, memòria, lluita” 
de l’Ateneu Cooperatiu de Lleida La 
Baula. 
Organitzant, conjuntament amb Els 
Timons, un club de lectura.
Treballant per adaptar la Sala 
d’Actes per a persones amb 
discapacitats auditives.

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 
Paco Lacasa

Sabies què…
El Tossal de la Nora
Pertany als termes municipals d’Alcoletge 
i Vilanova de la Barca, i té un gran valor 
paisatgístic, geològic, patrimonial i històric. Va 
tenir ocupació humana en època prehistòrica 
i medieval, i durant la Guerra Civil esdevingué 
part del front republicà al llarg del Segre. En 
podeu consultar un article al número 6 de la 
Revista Shikar, la revista del Centre d’Estudis 
Comarcals del Segrià, que trobareu a la 
Biblioteca Municipal o al Centre d’Interpretació 
del Patrimoni de la Guerra Civil.

La dada
Animals censats al municipi
A data de 31 de desembre de 2019, el municipi 
d’Alcoletge té censats al Registre d’Animals de 
Companyia de la Generalitat de Catalunya un 
total de 295 animals, distribuïts de la següent 
manera:
Fures: 5
Gats: 6
Gossos: 284

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

Fotografia de les autoritats amb motiu de la inauguració de la canonada del Montanyola. Any 1954

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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