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Salutació de l’Alcalde
Benvolgudes veïnes, benvolguts veïns,

Abans de res, voldria transme-
tre-us tot el meu agraïment i re-
coneixement a la vostra actitud 
com a veïns del nostre municipi. 
Sóc plenament conscient de les 
grans dificultats que esteu patint, 
tant a nivell personal, com famili-
ar o laboral. Dir-vos que, com a 
equip municipal, no defallirem en 

la nostra tasca d’estar al vostre costat en tot el que ne-
cessiteu, i no dubteu que el que realment ens preocupa 
sou vosaltres. 

Vull donar tot el meu recolzament a totes les persones 
que, en el transcurs del vostre dia a dia, us heu vist conta-
giades per aquest virus, el COVID19. Vull transmetre-us 
que ens en sortirem, més reforçats que mai, com a poble 
d’Alcoletge. Donar també el meu condol a tots els famili-
ars de les víctimes d’aquesta pandèmia, el sentiment de 
tristesa que sentiu és del tot compartit.

Diuen que els mals moments uneixen, doncs mai m’havia 
sentit tan orgullós d’un poble, del nostre poble. Les mos-
tres de solidaritat per part de tots han estat infinites, i per 

això vull aprofitar aquestes línies per expressar el meu 
agraïment a tots els voluntaris que, de manera desinte-
ressada, han volgut posar el seu temps a disposició de 
tots nosaltres. També les persones que dia a dia elaboren 
mascaretes per a tota la població que ho necessiti; per als 
nostres pagesos tan necessaris sempre i que en aquests 
moments s’han bolcat d’una manera unànime a portar a 
terme la desinfecció diària de les nostres vies públiques; 
a tot el personal de carrer de l’Ajuntament, ells fan arribar 
a tota la nostra gent gran, o a qui ho necessiti, tot allò que 
pugui ser d’ajuda; a tot el personal, tant d’oficines com de 
llar d’infants, com serveis socials, com del consultori mè-
dic..., com també a tot l’equip docent de la nostra escola. 
Tots ells han sabut sobreposar-se i continuar cobrint les 
necessitats del dia a dia del nostre municipi. També a tots 
els regidors de la corporació, per les seves mostres de 
suport. I per últim a tots vosaltres, és tot un plaer estar al 
vostre servei en moments com aquests.

Moltíssimes, moltíssimes, GRÀCIES.

Rebeu una cordial salutació. 
Josep Maria Gras Charles, Alcalde d’Alcoletge

2. Nova porta a l’església
L’església Parroquial Sant Miquel Arcàngel ja té acabada la nova porta lateral.

1. Adjudicació de l’expedient de contractació 
per a l’execució de l’obra “Urbanització del 
carrer paral·lel i camí de l’urgell”
Després de realitzar tot el procediment administratiu, l’obra es va adjudicat a 
l’empresa Sorigué SAU per un import de 257.415,42 € i 54.057,24 € en concepte 
d’IVA (21%).

Obres i serveis

1 2
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Carnestoltes
El dissabte 29 de febrer va celebrar el Car-
nestoltes, organitzat per l’AE Alcoletge amb 
la col·laboració de l’Ajuntament.

Calvalcada de Reis
Diumenge dia 5 de gener ens van visitar els Reis Mags, que van repartir 
il·lusió i regals al nostre municipi. Agrair sobretot la tasca dels Timons, que 
com cada any es van encarregar d’organitzar-ho tot magníficament.

Festes

Celebració del Dia de la Dona
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”.

Actualitat

Xerrada “La petjada 
dels dinosaures”
Els Timons van organitzar el dia 6 de febrer 
la xerrada “La petjada dels dinosaures”, a 
càrrec del paleontòleg Antoni Lacasa, que 
va explicar els processos de fossilització i 
petrificació dels animals.
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Jornada “L’Agenda 2030 en l’àmbit 
local. Eines i aliances”
El passat 30 de gener representants de l’Ajuntament van assistir a la 
jornada “L’Agenda 2030 en l’àmbit local. Eines i aliances”, celebrada a la 
Diputació de Lleida i organitzada pel Consell de Relacions Laborals.

Actualitat Joventut

Club de lectura
Els Timons i l’Ajuntament d’Alcoletge ha 
organitzat el primer club de lectura del 
municipi, obert a tothom i gratuït. 
El Club va començar el dia 27 de gener.

En defensa de la fruita dolça
Aquest trimestre, el nostre alcalde, Josep Maria Gras, i el Regidor d’Agri-
cultura, Toni Martínez, han assistit a vàries reunions per plantejar mesures 
per garantir la continuïtat del model productiu fructícola.
S’han fet reunions a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a 
Lleida, a la Subdelegació del Govern Espanyol a Lleida, a la Representa-
ció de la Comissió Europea a Barcelona i al Parlament de Catalunya.
En aquestes trobades hi han assistit alcaldes i regidors d’ajuntaments de 
municipis productors de fruita dolça, d’Afrucat, representants d’ASAJA, de 
JARC, d’Unió de Pagesos, de la Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya i de la Plataforma en Defensa de la Fruita Dolça.

Cultura

Exposició “Menys 
plàstics més vida” 
La Sala Batec de l’Ajuntament va acollir 
entre els dies 9 i 19 de març l’exposició 
“Menys plàstics, més vida”.
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Presentacions de llibres
El dia 23 de febrer es van presentar al Centre d’Interpretació del Patrimoni de la Guerra Civil els llibres “Els vaig 
prometre el mar” i “L’ofici de mestre”, a càrrec de Sebastián Gertrúdix.

Cultura

Reportatge d’Alcoletge a la 
revista Turisme Catalunya
La revista Turisme Catalunya, en el seu número 63, 
corresponent al març de 2020, va publicar l’article 
“Alcoletge, un poble referent al nord del Segrià”.

Els vaig prometre el mar

Canvi de 
responsable 

al CIGC
El 10 de gener es va produir un canvi de 
responsable del Centre d’Interpretació 

del Patrimoni de la Guerra Civil. La 
Jezabel Pizarro va substituir al Jordi 

Sanmartín en aquesta tasca.

Escaneja el QR per veure 
la publicació

L’ofici de mestre
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En el ple del 12 de febrer es va aprovar el calendari de cobrança per a la recap-
tació dels impostos i taxes corresponent a l’exercici 2020. Per tal de mitigar els 
efectes del coronavirus i facilitar el pagament als contribuents, aquest calendari 
es va modificar, essent finalment el següent:

 \ Del dia 4 de maig de 2020 fins al dia 6 de juny de 2020 (ambdós inclo-
sos): Padró fiscal de la taxa per entrada de vehicles (Guals).

 \ Del dia 3 d’agost de 2020 al dia 5 d’octubre de 2020 (ambdós inclosos): 
Padró fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida d’escombraries 
(1r període). Padró fiscal de la taxa del cementiri municipal. Exercici 2020.

 \ Del dia 5 de novembre de 2020 al dia 5 de gener de 2021 (ambdós 
inclosos): Padró fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida 
d’escombraries (2n període).

Actuacions envers el Coronavirus SARS-COV-2
Amb l’ajuda de moltes persones del municipi s’han desenvolupat mesures de diferents tipus per tal d’intentar mitigar els 
efectes del coronavirus. Entre moltes iniciatives, cal destacar i agrair:

 \ La feina que estan fent els pagesos de desinfecció diària dels carrers utilitzant les atomizadores.
 \ La gran quantitat de persones que voluntàriament s’han dedicat a confeccionar mascaretes protectores funcionals.
 \ La col·laboració del personal de l’ajuntament i la seua capacitat d’adaptar-se a la situació.
 \ El suport a persones confinades amb dificultats.
 \ Altres iniciatives com la música als balcons, la recerca històrica a casa o el bon dia de l’escola.

Actualitat

Calendari de cobrança de tributs locals. Exercici 2020

Foto: Paco Lacasa

Foto: Paco Lacasa Foto: Paco Lacasa
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 \ Aposta per la implementació de la 
política d’igualtat, creant una parti-
da específica.

 \ Millora en la gestió de les escom-
braries i la neteja del municipi.

 \ Continuació amb l’aportació dels 
recursos per a despeses de man-
teniment i inversió en camins i al-
tres vies públiques i, en general, 
la totalitat de les infraestructures 
municipals.

 \ Garantia dels recursos derivats 
del manteniment dels nous equi-
paments municipals, llargament 
demandats per la població (pista 
poliesportiva i vestidors).

 \ Aposta en la gestió cultural i edu-
cativa, garantint aportacions al Pla 
Local de Joventut o a cursos, jor-
nades, premis, trobades, etc.

 \ Conservació dels ajuts en matèria 
de socialització de llibres de text i 
altre material didàctic, ampliant-les 
a alumnes de l’IES La Caparrella, 
mesura ja implantada el 2019.

 \ Implementació d’un nou festival 
d’arts escèniques, el Festival Mil 
Maneres.

 \ Millora dels serveis d’assistència 
a les persones, incrementant ajuts 
en matèria d’assistència social i al-
tres, garantint el bon funcionament 
del Consultori Mèdic.

 \ Implementació de millores en ser-
veis com el trasllat de restes bio-
lògiques amb la contractació d’una 
empresa de serveis especialitzada.

 \ Garantia de les subvencions a les 
entitats que formen el teixit associ-
atiu del municipi.

 \ Millora dels mecanismes d’infor-
mació i participació dels veïns en 
la gestió municipal, amb la contrac-
tació d’empreses de promoció i co-
municació i el foment de processos 
participatius.

 \ Accions en matèria de promoció 
econòmica.

ESTAT D’INGRESSOS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ
PRESSUPOST INICIAL 2020

IMPORT %

A) OPERACIONS NO FINANCERES 2.320.000,00€ 100%

A.1 OPERACIONS CORRENTS 2.320.000,00€ 100,00%

1 Impostos directes 1.036.729,24€ 44,69%

2 Impostos indirectes 46.000,00€ 1,98%

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 410.317,07€ 17,69%

4 Tranferències corrents 791.420,57€ 34,11%

5 Ingressos patrimonials 35.533,12€ 1,53%

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00€ 0,00%

6 Alineació d’inversions reals 0,00€ 0%

7 Transferència de capital 0,00€ 0,00%

B) OPERACIONS FINANCERES 0,00€ 0%

8 Actius financers 0,00€ 0%

9 Passius financers 0,00€ 0%

TOTAL INGRESSOS 2.320.000,00 100,00%

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOL DENOMINACIÓ
PRESSUPOST 2020

IMPORT %

A) OPERACIONS NO FINANCERES 2.320.000,00€ 100%

A.1 OPERACIONS CORRENTS 2.145.300€ 92,47%

1 Despeses del personal 683.800n€ 29,47%

2 Despeses corrents en béns i serveis 1.319.750€ 56,89%

3 Despeses financeres 1.450€ 0,06%

4 Tranferències corrents 128.700€ 35,55%

5 Fons de contingència 11.600€ 0,50%

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL 174.700€ 7,53%

6 Inversions reals 172.000€ 7,41%

7 Transferències de capital 2.700€ 0,12%

B) OPERACIONS FINANCERES 0,00€ 0,00%

8 Actius financers 0,00€ 0,00%

9 Passius financers 0,00€ 0,00%

TOTAL DESPESES 2.320.000,00 100,00%

Aprovació del pressupost general municipal
En el ple del dia 12 de febrer es va aprovar el pressupost general municipal 
2020, que ascendeix a la quantitat de 2.320.000,00 euros. Els aspectes més 
destacats dels mateixos són els següents:



Els organitzadors del festival 
d’arts escèniques mil maneres 
Alcoletge hem/han decidit pos-
posar la seva inauguració fins al 
mes d’octubre com a mesura de 
prevenció per evitar la propaga-
ció del Coronavirus, d’acord a les 
mesures adoptades per part de 
l’Ajuntament d’Alcoletge i de les 
autoritats sanitàries de la Gene-
ralitat de Catalunya. 
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La data alternativa a 
l’esdeveniment, que ja 
estava pràcticament en 
marxa per a poder-se 
realitzar els dies 24, 25 

i 26 d’abril de 2020, serà finalment 
els dies 1, 2, 3 i 4 d’octubre de 
2020. El festival mantindrà gaire-

bé en la seva totalitat el programa 
d’activitats que inclou una gran di-
versitat de propostes artístiques de 
diferent format. 

El projecte mil maneres, que vol 
posar també en valor aspectes com 
l’educació, la solidaritat i la soste-
nibilitat, neix de l’acord entre dife-
rents representants del teixit cultu-
ral local i l’Ajuntament d’Alcoletge 
i compta amb la participació activa 
d’entitats, comerços i veïns de la 
població.

En l’àmbit de l’educació, i com a 
acte previ a l’inici de la programa-
ció, es realitzarà una conferència 
sobre les arts escèniques i l’edu-
cació organitzada en col·laboració 
amb el GEI Gestions Creatives 
(UdL) i que entre d’altres compta-
rà amb la participació dels ponents 
Esther Blàzquez, del col·lectiu Ar-
tefactumm, Eva Marichalar-Freixa 
(UVIC) i Enric Blasi (Cia. La Baldu-
fa). Aquesta conferència anirà lliga-
da a una campanya escolar amb 
tallers i un espectacle de circ diri-
gits a diferents escoles del territori 
que participaran en el taller L’esco-
la va al circ, en el qual els nens i 
nenes podran conèixer i practicar 
un ventall de tècniques del circ i 
assistiran a l’espectacle de circ i 
clown Espectacle Fly Brothers dels 
artistes Mortelo&Manzani. 

Pel que fa a la programació, el 
ventall d’espectacles i activitats es 
preveu ben divers. A més a més de 
l’espectacle inaugural a càrrec del 
grup de teatre local A4forques, 

amb l’espectacle En Femení, el 
festival comptarà amb espectacles 
com MARABUNTA de Guillem 
Albà i la Marabunta, Reggae per 
Xics de la banda musical The Pen-
guins així com amenització sonora 
amb música negra en diferents es-
pais i moments a càrrec del col·lec-
tiu Ponent Roots i els Little Roots. 
Itinerants i de circ com PÔSSE de 
Sound de Secà, Back to Classics 
de Planeta Trampolí i Xarivari 
Blues de Circo Los. Espectacles 
de clown com A la Fresca d’Anna 
Confetti i Bye bye Confetti de la 
La Baldufa, o finalment, en la ca-
tegoria d’espectacles solidaris amb 
el conflicte dels refugiats, Baobab 
de La Pera Llimonera Teatre i Le 
Voyage, de l’artista lleidatà JAM.

D’altra banda, una proposta lúdica 
i educativa complementarà el ven-
tall d’activitats del cap de setmana 
amb diferents tallers dirigits pel 
Centre d’Expressió Artística So-
laç de Mollerussa o la participació 
del Centre d’Art La Panera amb el 
taller Noa/Nao 2.0. A més a més, 
hi haurà instal·lacions artístiques 
distribuïdes per diferents espais del 
poble realitzades en col·laboració 
amb el CEIP Mare de Déu del Car-
me d’Alcoletge i les associacions 
veïnals. 

En definitiva, un festival que neix 
amb vocació d’innovar en l’àmbit 
de l’espectacle, la cultura i l’edu-
cació i que, amb la complicitat del 
teixit associatiu i del voluntariat 
local, pretén ser un nou referent 
territorial.

Cor rural, ànima cosmopolita



Organitza: Col·laboren:
milmaneresfestival.cat

a les noves dates...

1, 2, 3 i 4 d’octubre
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Club Patí Alcoletge
El Club Patí Alcoletge és un club esportiu de règim general 
constituït en data 21 de gener de 2004 com una entitat priva-
da sense ànim de lucre, arran la necessitat d’institucionalitzar 
l’activitat esportiva de patinatge artístic que es venia desenvo-
lupant a la localitat d’Alcoletge des de feia anys.

L’objectiu d’aquesta institucionalització no era més que proveir 
l’activitat d’una estructura esportiva i legal que permetés de-
senvolupar les activitats pròpies amb totes les garanties legals 
i amb un projecte esportiu propi, adreçat a la competició fede-
rativa dels esportistes i a l’aprenentatge de l’esport en l’àmbit 
extraescolar d’una manera més lúdica.
Cal saber que el patinatge artístic és una disciplina esportiva 
d’un alt nivell tècnic, és a dir que per la seva pràctica i correcta 
execució és necessària una dedicació horària elevada per tal 
d’assolir el nivell tècnic.
Els objectius de la nostra associació, a banda de la pràctica i 
competició esportiva, és contribuir a l’educació i desenvolupa-
ment de les practicants d’aquest esport mitjançant els valors 
personals que ens aporta l’esport, és a dir, l’esforç, la perseve-
rança, l’ajuda i col·laboració amb els demés i el respecte tant 
en l’àmbit esportiu com en l’interpersonal.
En l’àmbit esportiu, anualment el Club Pati Alcoletge partici-
pa en les competicions oficials de la Federació Catalana de 
Patinatge-Territorial de Lleida, i fins i tot hem arribat a assolir 
objectius en l’àmbit del Campionat de Catalunya i Espanya. 
Cap al mesos d’octubre i novembre també organitzem la nos-
tra pròpia Copa Alcoletge, que aquest any 2020 arribarà a la 
seva dotzena edició i en la que any rere any gaudim d’un bon 
nombre de participants de les contrades de Lleida.

Alcoletge Jove
Des de l’Associació Alcoletge Jove hem considerat una 
oportunitat aprofitar aquest espai de la revista que l’Ajuntament 
cedeix a les associacions per donar-nos a conèixer i apropar-
nos a tots vosaltres. 
Com a entitat, considerem que el que ens caracteritza és la 
nostra implicació en les diferents activitats que s’organitzen 
al poble, ja sigui com a organitzadors o com a col·laboradors. 
Centrant-nos en la nostra tasca, l’objectiu és ser el nexe d’unió 
entre les diferents colles de jovent. És per això que cada festa 
major organitzem les nits de concerts, per tal de reunir-nos 
tots i sentir-la nostra. Volem destacar les dos últimes festes 
majors de Setembre, en què vam comptar amb les actuacions 
de Dr. Prats i Zoo, dos dels grups de música catalana amb 
més èxit actualment que van aplegar més de 1.000 persones 
en cada ocasió i ens van fer viure una nit inoblidable. 
Durant la resta de l’any també organitzem activitats com la 
calçotada i classes de zumba amb finalitats benèfiques. En 
aquest sentit, ens agradaria remarcar que som una entitat 
oberta a rebre propostes per properes excursions, activitats 
o tallers. Podeu contactar amb nosaltres a través de la nostra 
pàgina de Facebook, el nostre instagram @alcoletgejove i el 
nostre correu alcoletgejove@gmail.com. 

Abans d’acabar us recordem que som una entitat de joves 
però en els nostres esdeveniments hi sou tots benvinguts, 
famílies, pares, mares, joves i també els que no ho sou tant. 
Us animem a fer-vos socis de l’associació, no oblidis que 
TOTS FEM ALCOLETGE JOVE.

Les nostres entitats
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L’opinió dels Grups Municipals

Avui dia hi ha més de 100.000 casos confirmats de Covid-19 (més de 
6.000 a Espanya i més de 400 morts a tot l’estat). S’han cancel·lat 
esdeveniments locals, s’han tancat escoles i universitats, hospitals de 
Barcelona han denunciat robatoris de mascaretes i I’OMS ha alertar 
de la falta d’aquest equip per l’acaparament que n’ha fet molta gent.
Per Altra banda, segons el III Informe sobre el canvi climàtic a Cata-
lunya, 300 persones moren anualment a causa de la calor en territori 
català, i 3.500 persones més moren cada any abans d’hora a l’àrea 
metropolitana de Barcelona per la contaminació de l’aire. Aquestes 
dues causes de mort, a més, s’agreugen a mesura que el clima can-
via empès per l’activitat humana. A escala internacional un estudi de 
I’OMS publicat a la revista Nature el 2009 ja estimava en 150.000 
les morts anuals derivades de l’escalfament global. Un nou estudi de 
la mateixa OMS alertava el 2014 que a partir del 2030 aquesta xifra 
s’hi afegiran 250.000 morts anuals més. La claredat d’aquestes dades 
contrasta amb la parsimònia amb què s’estan aplicant les mesures 
per fer front a la crisi climàtica, tant des del punt de vista governamen-
tal con individual. “Amb el coronavirus, en canvi, els efectes són més 
imminents i això provoca una reacció directa”.

Carles Alós i Ejarque
Regidor del Grup d’Esquerra Republicana

Des del grup municipal Unides i Units per Alcoletge – Primàries Catalu-
nya volem agrair a totes i cada una de les persones del nostre municipi 
que han col·laborat en desenvolupar diferents accions solidàries per 
tal d’intentar mitigar els efectes provocats pel coronavirus Covid-19.
Entre altres, volem destacar la feina incansable dels pagesos en les 
tasques de desinfecció diària que fan dels carrers, i a les cosidores 
que han confeccionat més de 2000 mascaretes de protecció. També al 
personal de l’Ajuntament pel seu esforç en intentar continuar amb les 
tasques diàries de la corporació. De manera molt resumida, aquí us 
presentem les principals mesures realitzades totes aquestes setmanes:
Mesures preventives: tancament dels espais municipals, desinfecció 
de la via pública, suspensió de les misses, nova organització i atenció 
al públic ajuntament.
Mesures socials: suport a persones confinades amb dificultats, ad-
vertiments veïnes i veïns sobre estafes de falsos sanitaris, confecció 
de mascaretes protectores, establiment segur contra la violència mas-
clista, recomanacions gestions de residus a les llars.
Mesures econòmiques: compensació de les quotes a la Llar d’in-
fants, acord amb determinats establiments per poder facilitar la gestió 
de compres per a persones amb dificultats, modificacions del calendari 
de cobrança de tributs i taxes.
Mesures educatives i culturals: celebració del festival milmaneres 
a l’octubre, cancel·lació de la festa major de maig, música als bal-
cons, recerca històrica a casa, el bon dia de l’escola des del pregó de 
l’ajuntament, enviament diari per part de l’equip educatiu de la Llar de 
propostes educatives per a fer a casa.
Volem acabar donant les gràcies també a tot el personal sanitari, als 
serveis de neteja hospitalaris, serveis assistencials, als autònoms, a 
treballadors i a petits empresaris que cada dia aixequen la persiana, i el 
nostre sincer condol a tothom que pateix la pèrdua d’un ésser estimat; 
ens solidaritzem amb l’angoixa terrible que viviu.
Bea Aguado Garcia
Regidora de Benestar, Salut, Joventut i Esports.

En primer lloc volem agrair a tots els ciutadans del municipi d’Alcoletge 
la seva solidaritat en col·laborar desinteressadament en les tasques 
que s’estan realitzant en aquesta situació causada pel COVID-19, 
com, per exemple, la confecció d’equips de protecció, desinfecció dels 
carrers, entre d’altres. 
Volem donar gràcies a les persones que han d’estar confinades a casa 
amb dubtes, amb desconeixement, pocs recursos, gent que estan a 
l’atur per aquesta situació.... Gràcies de nou per estar a casa, sense obli-
dar els nostres infants, joves, adults i avis o àvies, que ho estan donant 
tot per recolzar-nos els uns als altres, però no hem d’oblidar que els que 
ho estan patint més són la gent gran, que no es mereixen viure aquestes 
situacions després de tot el que han lluitat i lluiten per tots nosaltres. 
Volem donar tot el suport moral a les persones que estan patint aquesta 
malaltia i, a les que han perdut algun familiar, donar-los el nostre condol. 
També estenem el nostre agraïment a tota aquella gent que estan fent 
els serveis bàsics imprescindibles com, per exemple, el personal sanita-
ri, personal que vetlla per la nostra seguretat, personal de neteja, reparti-
dors, dependents, botiguers, pagesos... entre molts altres més que estan 
lluitant perquè aquesta malaltia no es propagui.
Per la nostra part, com a grup municipal, donem les gràcies valorant la 
gran tasca que fa el nostre ajuntament en un estat d’alarma mai vist i 
seguim donant-los tot el nostre suport i ajuda.
Sr. Josep Carvajal Plensa
Regidor PSC-CP

La cultura és una de les principals característiques de l’espècie huma-
na. Qualsevol col·lectivitat, en totes les seves formes: pobles, ciutats, 
ètnies..., produeix uns determinats trets propis a l’hora de fer obres es-
crites i orals, obres artístiques, arquitectura i altres. Però encara que 
siguin propis no són tancats, més aviat al contrari, es relacionen amb al-
tres espais i grups, estem parlant doncs d’una cultura oberta i integrado-
ra. Totes les formes d’aquestes expressions humanes són respectables 
i han de ser recolzades tant des dels poders públics com també des de 
la iniciativa privada amb la ferma convicció que cap d’elles és superior a 
altres i que cadascuna de les col·lectivitats esmentades abans és molt 
important en si mateixa sense necessitat de ser comparada amb altres 
produccions.
Alcoletge disposa de moltes produccions culturals en diversos àmbits, 
grups teatrals, associacions, escriptors, restes arqueològiques i arqui-
tectòniques (església parroquial de Sant Miquel, Casa Cortasa, fortifica-
cions de la Guerra Civil al tossal dels Morts, restes al tossal de la Nora) 
i especialment la labor realitzada des del Centre d’Interpretació de la 
Guerra Civil, Ermengol Piró. El nostre poble es troba en una zona cen-
tral del Front del Segre, lloc ideal per la creació d’aquest tipus d’institu-
cions per la divulgació i investigació d’una part significativa de la història 
viscuda en aquesta zona de Lleida, reivindicant la importància que va 
tenir aquesta fase de la guerra per aturar l’atac feixista i la defensa de 
la República espanyola.
Tot allò que fa la gent d’Alcoletge i tot allò que fa la gent a Alcoletge 
serà sempre cultura d’Alcoletge, indistintament de la llengua o l’origen 
de les persones que la fan possible. L’ajuntament ha potenciat sempre 
les activitats culturals, ho segueix fent i tots estarem d’acord que s’ha de 
continuar en aquesta línia.
Donem en aquest article la enhorabona al grup que farà possible el 
festival Mil Maneres en aquest el seu primer any.
Daniel 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

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

Planificar el curs de Fotografia

Estudiar remodelació Plaça 
Generalitat.
Curs de la Universitat d’Estiu: Dona 
i política.

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 
Mil Maneres

Sabies què…
Juli Cèsar va estar a Alcoletge
Fa més de dos mil anys en el context de la 
Segona Guerra Civil romana a Hispània, en 
la coneguda Batalla d’Ilerda, es van enfrontar 
Petrei i Afrani, aliats de Pompeu Magne contra 
Juli Cèsar. Un d’aquests episodis bèl·lics 
d’aquesta batalla va succeir a Alcoletge, al 
voltant del Tossal de la Nora, l’estiu de l’any 
49 abans de la nostra era. Aquest fet es 
coneix com l’escaramussa d’Alcoletge.

La dada
Padró de vehicles del municipi
De l’exercici 2020, d’acord amb les dades re-
gistrades a l’Organisme Autònom de Gestió i 
Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la 
Diputació de Lleida, és de 3.019 vehicles, re-
partits en les següents classes:
Turismes: 1.966
Camions: 399
Tractors: 98
Remolcs/semiremolcs: 69
Ciclomotors i motocicletes: 487

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

 v de futbol de la Festa Major al reconegut futbolista, Salvador Rué. Any 1961
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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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