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Salutació de l’Alcalde
Benvolgudes veïnes, benvolguts veïns,

Per fi hem tancat l’any 2020, un any dur i difícil que 
ha canviat moltes coses de la nostra vida, amb una 
alta càrrega emocional i ple de dificultats per molta 
gent. Permeteu-me, però, intentar fer una lectura 
positiva i optimista del viscut aquest any en el nos-
tre municipi.

Amb l’ajuda altruista de persones particulars i em-
preses, vam confeccionar i repartir gairebé 3000 
mascaretes; els nostres pagesos van netejar diàri-
ament els carrers durant 2 mesos de manera total-
ment voluntària; hem recollit aliments per les per-
sones necessitades; amb els actes de la Marató de 
TV3 hem recaptat més diners que mai i hem produït 
el disc solidari Alcovida.

Però és que més enllà de la solidaritat, vull destacar també altres coses que 
hem pogut fer aquest any: vam fer les dues festes majors (edicions especi-
als) i multitud d’actes culturals com el festival Milmaneres, el Fem Fresca i 
altres espectacles. S’han fet les obres del carrer Paral·lel i camí d’Urgell, s’ha 
arranjat el parc de l’avinguda de la Generalitat (que encara no està acabat), 
s’han iniciat les tasques per cobrir els dipòsits per poder instal·lar les pistes 
de pàdel i multiesports, i s’ha instal·lat la gespa artificial al camp de futbol. 
Vam poder obrir les piscines a l’estiu, i al setembre la llar i l’escola sense cap 
incident destacable. S’han impulsat ajudes municipals per pal·liar els efectes 
de la covid-19 i es va fer el concurs “Activem Alcoletge”. S’han reforçat illes 
de contenidors i s’ha engegat la campanya de civisme “Alcoletge és casa teva”.

Entitats i associacions, persones particulars, empreses, regidors i treballa-
dors/es de l’ajuntament, tothom ha sumat per superar les adversitats. Hem 
travessat la tempesta, i, com diu la cançó, “estem més molls, però estem 
més vius”. I Alcoletge és això, un poble viu.

Des de l’equip de govern i jo mateix com a alcalde, vull dir-vos que seguim 
amb il·lusió per avançar en el projecte de govern que tenim en nom del grup 
municipal Unides i Units per Alcoletge – Primàries Catalunya, un projecte 
trencador, amb visió municipal, de país i de futur.

Josep Maria Gras Charles
Alcalde d’Alcoletge
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Modificació de les ordenances 
fiscals per al 2021
L’Ajuntament d’Alcoletge va aprovar en el ple municipal del 
dia 10 de novembre la modificació de les ordenances fis-
cals per al 2021 amb l’objectiu d’ajudar les famílies, donar 
suport a l’activitat econòmica i promoure l’energia verda. 

Les ordenances es mantenen en la línia de l’any 2020, ex-
cepte en la taxa de les escombraries, que per l’augment 
del cànon i per equilibrar l’apartat d’ingressos i despeses, 
ha estat necessari augmentar-lo. 

En referència a l’Impost de Béns Immobles (IBI), s’ha cre-
at una bonificació per habitatges que instal·lin sistemes 
d’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia provinent del 
sol sense estar-ne obligats en el marc normatiu actual, 
que serà del 50 per cent per un període de 5 anys després 
de la seva sol·licitud.

Per tal de revitalitzar el nucli antic del municipi, en l’exe-
cució d’obres de rehabilitació, reforma, enderroc i nova 
construcció, sempre que compleixin amb els requisits es-
tablerts i amb la tramitació reglamentàriament establerta, 
podran tenir una bonificació del 35% en la quota de l’im-
post sobre construccions, instal·lacions i obres.

També s’aplica un índex corrector del 0,10 en la taxa per 
llicència d’obertura d’establiments en activitats que re-
quereixin per al seu desenvolupament grans superfícies 
de sòl no edificades. 

Segona convocatòria per a 
la concessió de subvencions 
COVID 19
A l’empara de la situació d’emergència sanitària provo-
cada per la COVID 19 i les dificultats que, aquest fet, ha 
provocat a famílies, autònoms i pimes, l’Ajuntament d’Al-
coletge, va promoure uns ajuts per tal de contribuir a pal-
liar aquesta situació. 
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Reportatge del 
patrimoni històric 
d’Alcoletge 
La Revista Turisme Catalunya va publicar un 
reportatge sobre el patrimoni històric i cultural 
d’Alcoletge.

Actuacions nadalenques 
Per les festes de Nadal vam gaudir de 
diferents actuacions culturals. Per una banda, 
l’associació A4FORQUES va fer una cantada 
per diferents carrers del municipi. Per una 
altra, el cor de l’Orfeó Lleidatà va oferir el 
concert Christmas.cat al pavelló municipal. I 
també es va fer una actuació teatral familiar 
a càrrec de la companyia Miscel·lània Teatre.

Jornades Europees de Patrimoni 2020
El dissabte dia 10 d’octubre es va fer una Jornada de portes obertes 
al Centre d’Interpretació del Patrimoni de la Guerra Civil per celebrar 
aquest esdeveniment.

Cultura

Per compensar part de l’increment del cànon de resi-
dus de la Generalitat i el dèficit anual de més de 40.000 
euros del servei, s’incrementa la taxa per recollida d’es-
combraries en 15 euros per cada habitatge (1,25 euros 
cada mes). Sobre aquesta taxa, s’afegeix una bonifica-
ció per a les famílies monoparentals, entre les ja exis-
tents, que són les següents:

1. Gaudiran d’exempció aquelles persones declara-
des vulnerables segons els serveis socials.

2. Gaudiran d’exempció aquells immobles que no 
gaudeixin de les condicions mínimes que permetin la 
seva ocupació i/o utilització.

3. Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota tri-
butària les persones físiques que visquin soles o con-
visquin amb una altra persona, que tinguin la condició 
de pensionistes per jubilació, invalidesa, o viduïtat,  
que ocupin o utilitzin els habitatges o locals ubicats en 
llocs en què es presti el servei, i que obtinguin ingres-
sos anuals inferiors, en el seu conjunt, al salari mínim 
interprofessional.

4. Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota tri-
butària les famílies monoparentals que ocupin o utilitzin 
els habitatges o locals ubicats en llocs en què es presti 
el servei i que obtinguin ingressos anuals inferiors, en 
el seu conjunt, al salari mínim interprofessional.

*Us recordem que qualsevol persona pot sol·licitar 
un prorrateig del rebut més enllà dels dos terminis 
establerts.

Finalment, s’han regulat algunes quotes tributàries 
com les que són per l’ús del camp de futbol municipal 
o la nova pista poliesportiva.



Alcoletge organitza el 
primer clínic per a porters 
de futbol sala
L’Ajuntament d’Alcoletge, el Fútbol Sala Alcoletge i l’em-
presa Fútbol Emotion van organitzar, durant els dies 22 i 
23 de desembre, el primer clínic exclusiu per a porters de 
futbol sala, on els participants van poder gaudir, apren-
dre i millorar la seva tècnica amb els entrenadors de por-
ters de referència de la província de Lleida al Poliesportiu 
d’Alcoletge.
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Cavalcada dels 
Reis d’Orient
Tot i la situació sanitària, els Reis d’Orient van voler venir a 
Alcoletge complint algunes mesures de seguretat. Així, es 
va establir un itinerari més llarg, i es va recomanar esperar 
el pas de la cavalcada, evitant les aglomeracions i prohibint 
acompanyar la cavalcada pel recorregut. Com tot l’any 
2020, va ser una edició especial de la cavalcada.
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Salut

Cribratge massiu covid-19
El cap de setmana del 12 i 13 de desembre es van fer pro-
ves diagnòstiques per a la contenció de la transmissió co-
munitària de covid-19.

Dia internacional per 
l’eliminació de la violència 
envers les dones 2020
L’Ajuntament d’Alcoletge va commemora el Dia internacio-
nal per a l’eliminació de la violència envers les dones i es 
va adherir al MANIFEST 25N 2020.

Cursos Pla Local de Joventut
Aquest trimestre s’han organitzat el curs: 

ACTIC Nivell Avançat i el Curs de monitor de menjador.

Inauguració de la nova porta 
de l’església parroquial
El 22 de novembre es va inaugurar la nova porta de l’esglé-
sia parroquial Sant Miquel Arcàngel.

Teatre - Fòrum
A l’octubre es va fer aquesta actuació per ajudar a reflexio-
nar sobre l’educació en igualtat dels nostres fills i filles. 

Gènere

Joventut

Obres i serveis

Educació

Esport 

Cultura i festes 
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Participació

Segons pressupostos 
participatius 
Del 7 al 31 de desembre es va obrir el període per proposar 
actuacions a afegir al pressupost municipal de l’any 2021. 
L’import màxim per aquesta convocatòria és de 45.000 €. 
Totes les propostes es revisaran per finalment fer una votació 
popular per escollir la proposta o propostes guanyadores.

Balcons nadalencs 
L’Ajuntament d’Alcoletge va convidar a engalanar balcons 
i terrasses perquè el nostre poble fes més goig durant les 
Festes de Nadal, fent un obsequi d’una planta a totes les 
cases que ho fessin.

Marató TV3  
Amb la col·laboració de l’Ajuntament i la participació d’entitats i comerços, es van organitzar diferents activitats per 
recaptar fons per la marató: la rifa solidària organitzada per l’Associació de Dones, la venda de samarretes i bosses del 
Milmaneres, la compra de panderetes de les AMPES del municipi, les activitats fetes a l’hípica Alcoletge o la donació de 
part de la recaptació del Casal de Nadal per part de l’associació Free Time. També es va posar a la venda el disc Alcovida, 
realitzat per artistes locals, en diferents comerços del municipi.

Campanya de civisme 
“Alcoletge és casa teva”  

L’Ajuntament ha iniciat aquest trimestre una campanya per 
promoure el civisme en el nostre municipi. Durant les setmanes  

vinents es faran diferents accions per conscienciar a veïns i 
veïnes de la població en la necessitat de millorar en aspectes 

com el reciclatge i la cura dels elements públics
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Alcovida, el nou disc solidari 
d’Alcoletge  
Aquest projecte que ara veu la llum és fruit d’una idea, de la 

suma de moltes persones amb talent, i sobretot, de la seva 

implicació, passió i esperit solidari.

Aquesta idea va néixer d’una proposta inicial del músic local 

Albert Cortasa. Durant la Festa Major de Maig, en plena 

situació de pandèmia, des de les Regidories de Festes i de 

Cultura vàrem programar una sèrie d’actuacions amb la 

participació d’artistes locals que es van difondre per les xarxes 

socials i pels altaveus municipals. Precisament la proposta de 

l’Albert tenia la intenció d’aprofitar aquest talent local  per a fer 

alguna cançó conjunta amb l’objectiu de recaptar fons per a 

la recerca de la Covid-19. Ens va semblar molt bona idea i la 

vàrem incorporar com a un dels projectes de la Regidoria de 

Cultura per a l’any 2020.

Després de demanar-ho a les persones que havien participat en 

aquests actes durant la Festa Major  vàrem demanar el suport 

de persones amb experiència en l’ àmbit de la creació musical i 

d’iniciatives similars, el Rubèn Satorra, el Jordi Cano, la Blanca 

Julià i la Meritxell Vidal. També s’hi va implicar l’ Escola de 

Música Julià Carbonell, coordinada per l’ Esther Lara i finalment 

la iniciativa també es va donar a conèixer a les xarxes de l’ 

Ajuntament amb l’objectiu d’incorporar-hi més artistes.La idea 

inicial va madurar i es va convertir en aquest disc,  amb nou 

cançons pròpies, una d’ elles composada per a l’ocasió. Un 

repte ambiciós i una fita històrica per a Alcoletge.

Aquestes persones  ens han regalat el seu temps i el seu talent. 

També hem incorporat músics de fora del municipi als quals 

hem d’agrair la seva solidaritat. El disc també ha comptat amb la 

col·laboració  d’Héctor Clivillé, videògraf del municipi que ha fet 

un videoreportatge de tot el procés i de la dissenyadora gràfica 

local, Núria Mirada, que s’ha encarregat del disseny del disc.

Un cop descomptades les despeses de producció i 

maquetació del disc que assumeix l’Ajuntament, la recaptació 

es destinarà a la Marató de TV3, dedicada  a la recerca de 

la COVID-19. Justament aquest any que no es podran fer 

gairebé actes presencials, ens ha semblat una forma molt 

adequada de col·laborar-hi. Us animem també a vosaltres a 

participar-hi perquè si us regaleu o bé regaleu aquest disc, 

ajudeu a la cultura, practiqueu la solidaritat i també coneixeu 

les i els artistes del vostre municipi.

En definitiva, es tracta d’una oportunitat sorgida enmig de 

moltes incerteses generades per la pandèmia, un projecte 

col·lectiu i un repte assolit, amb la coordinació i feina de 

professionals del municipi sense oblidar les col·laboracions 

externes: Alcovida. Alcoletge aposta per la cultura, la 

solidaritat, la recerca i la vida. Gràcies per formar-ne part.

ARTISTES D’ ALCOLETGE QUE PARTICIPEN AL DISC

1. A UN PAM DEL CEL

Autors: Jordi Cano, Albert Cortasa, Rubèn Satorra
Veus: Jordi Cano, Albert Cortasa, Marina Carvajal, Roser 
Creus, Ainara de Benito, Neus García, Miquel Pascual, Pau 
Pascual, Mar Ros, Gemma Ticó.

2. FENT DRECERA

Autor: Jordi Cano
Veus: Jordi Cano, Albert Cortasa, Rubèn Satorra.

3. NO SÉ

Autora: Neus García
Veus: Neus García, Pau Pascual

4. BLAU

Autor: Rubèn Satorra
Veus: Jana Cano, Anna Martí, Rubèn Satorra
Música: Jaume Lladós

5. FINALES TRÁGICOS

Autor: Pau Pascual
Veus: Neus García, Pau Pascual

6. MIEDO

Autor: Albert Cortasa

- JOAN VILALTA. Bateria
- JORDI REIXACH. Baix
- GABRIEL PRIETO. Trompeta
- JAUME SANCHÍS. Saxo
- PAU CARBONELL. Trombó
- MIGUEL ÁNGEL VILLARÓ. Baix
- ROBERT RIU-PUÇA. Guitarra
- JAUME LLADÓS. Guitarra i Mandolina
- ARNAU MARTÍNEZ. Baix
- JOEL MERCÈ. Guitarra
- KEI TRAÏD. Teclats
- MARC SEMINO. Trompeta
- ABEL ROIG. Saxo
- ROGER CORTASA. Percussió
- MERITXELL VIDAL. Piano
- GEMMA TICÓ. Piano
- ALBERT CORTASA. Guitarra i teclats
- RUBÈN SATORRA. Guitarra
- JORDI CANO. Teclats

MÚSICS QUE COL·LABOREN

Veus: Marina Carvajal, Albert Cortasa, 
Miquel Pascual

7. CANÇÓ DEL TOSSAL

Autors: Pol Pastor, Jordi Mas. 
Adaptació: Esther Lara.
Veus: Ivet Borràs, Carme Cortasa, Ainara 
de Benito, Aran Ferrer, Vera Hernández, 
Jana Hernández, Mar López, Berta Ribera, 
Judith Sans, Sergi Ramírez, Paula Trepat.

8. ASSAIG DE CÀNTIC EN EL TEMPLE

Autores de la música: Blanca Julià, Meritxell 
Vidal
Veus: Blanca Julià.

9. TEMPS MORT: Instrumental

Autora de la música: Gemma Ticó

Escolta el disc:
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CLUB CICLISTA ALCOLETGE
El ciclisme al nostre poble ja fa molt temps que és represen-
tat per entitats o club, l’any 1986 es va crear la Unió Ciclista 
Alcoletge, que va estar constituïda per un grup d’amics, va 
estar activa vint-i-dos anys fins al 2008 que es va donar de 
baixa, paral·lelament es va constituir l’any 2007 el nou Club 
Ciclista Alcoletge, que és el que ara està vigent.

El club Ciclista Alcoletge va tenir l’honor de tenir un equip 
d’elit el qual va competir en diferents curses i voltes, fins i tot 
la Volta Ciclista Lleida. El maig del 2008 vam organitzar la I 
CRITÈRIUM ALCOLETGE, on van competir categories ELIT, 
SUB23, SÈNIOR MASTER-30. A dia avui tenim socis com-

petint en diferents disciplines per tot l’àmbit català: campio-
nats Catalunya de ciclisme de pista, campionats Catalunya i ope-
ns mountain bike, copa i open de Catalunya de Descens “DH”.

El nostre club cada any organitza sortides de btt de tots els 
nivells, una a l’estiu i una altra l’últim diumenge de desem-
bre per trobar-nos tots els socis i fer el comiat de l’any, els 
nostres socis regularment fan sortides cada cap de setmana 
amb bicicleta de carretera, btt, etc. en diferents grups.

Com podeu veure ens agraden totes les disciplines de ciclis-
me. La nostra finalitat és el foment de tot l’esport dintre i fora 
del nostre poble, el Club Ciclista Alcoletge també col·labora 
amb la pedalada per la mobilitat sostenible que organitza 
l’Ajuntament d’Alcoletge, amb la cursa que organitza Els 
Tres tossals, amb la Marató que organitza l’Associació de 
Dones i amb altres identitats que ho necessitin; tot i que 
aquest any per les circumstàncies que estem vivim, no ha 
estat possible.

Si vols federar-te al nostre club, o simplement vols gaudir de 
l’esport amb nosaltres, aquesta és la teva associació, vine 
amb nosaltres, fes-te soci!

AMPA LO TOSSALET: VETLLEM PELS MÉS PETITS DE LA NOSTRA VILA
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes Lo Tossalet (AMPA 
Lo Tossalet) està formada per un conjunt de mares i pares, 
amics i amigues de la Llar d’Infants Lo Tossalet d’Alcoletge. 
Des de l’organització es duen a terme diferents tasques i 
funcions destinades als més petits de la vila. 

Aquesta associació es va crear per dirigir esdeveniments 
pensats per als alumnes de la Llar d’Infants. Organitzem la 
festa de la Castanyada, Nadal, Carnaval i per acabar fem 
una gran festa de final de curs. Altres anys aquestes cele-
bracions es feien al pavelló municipal i estaven obertes a les 
famílies dels alumnes, tanmateix, a causa de la pandèmia 
hem hagut d’innovar i actualment preparem activitats i jocs 
que gaudeixen els infants dins la Llar. Tot això d’acord amb 
la normativa vigent que hi ha en el moment de cada festa. 

El nostre organigrama està format per: un president, una se-
cretaria, una tresorera, i un petit nombre de vocals; i el més 
important, el suport de les professores de la Llar i la majoria 
de mares i pares d’alumnes. Totes les activitats estan sub-
vencionades per l’Ajuntament d’Alcoletge. D’altra banda, 
comptem amb les famílies que es fan socis mitjançant una 
petita quota anual. Cal destacar que amb motiu de la pandè-
mia cobrem la meitat, ja que algunes festes no es poden ce-
lebrar amb normalitat. També som membres de la Federació 
d’Ampes de Catalunya AFFAC que ens permet gaudir d’una 
assegurança per totes les activitats que realitzem durant l’any. 

Amb tot plegat, els membres de la junta treballem amb 
nous projectes formatius i participatius per fomentar una 
educació i uns valors per als nostres fills i filles. Quan les 
circumstàncies ens ho permetin tenim pensat realitzar un 
taller sobre primers auxilis als infants i altres xerrades que 
puguin ser d’interès per als pares i mares. 

Per acabar, animem als pares i mares que porten els seus 
fills a la nostra Llar d’Infants a participar, col·laborar amb 
tots nosaltres i sempre remar per una millora amb el futur 
dels nostres infants. També animem als veïns i veïnes del 
poble que tinguin qualsevol idea o vulguin ser partícips 
d’aquesta AMPA, seran benvinguts/es!

Les nostres entitats L’opinió dels Grups Municipals

Ha estat un any molt difícil per a tots tant econòmic com de salut provocat per 
la pandèmia de la covid-19: confinament a casa, restriccions de mobilitat, un 
desastre d’any. Però també hi ha hagut bones notícies com la vacuna contra el 
virus, però hem de seguir les enormes de seguretat per evitar un nou rebot del 
virus la qual cosa seria un greu problema per a tots nosaltres.

Ha estat un any polític molt complicat per a tots. Des del nostre grup hem 
donat suport a iniciatives proposades des de l’equip de govern del nostre 
Ajuntament, com els ajuts per la covid-19, els pressupostos participatius, així 
com ampliació de partides pressupostàries, però també hem estat en contra 
d’algunes decisions preses per l’equip de govern del nostre Ajuntament com 
la pujada de taxes del servei d’escombraries que al nostre criteri no era el mo-
ment idoni per això, a part de felicitar l’àrea de cultura del nostre Ajuntament 
de l’èxit que ha estat l’organització del festival Milmaneres i que aquest èxit es 
repeteixi en anys pròxims; per acabar el meu reconeixement a tots els volunta-
ris que amb el seu esforç en temps de pandèmia.

Estem a les portes d’unes eleccions molt importants per al nostre país, les 
forces independentistes catalanes tenim la gran oportunitat d’obtenir un gran 
triomf i demostrar a l’estat espanyol que Catalunya vol decidir el seu futur així 
com demanar l’indult per als presos i preses polítiques i exiliats i exiliades.

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

PARTICIPACIÓ, SOLIDARITAT I CULTURA
Tenint en compte que un dels eixos principals de la nostra acció de govern és 
la participació, continuem aquest any amb diferents iniciatives que en són un 
exemple. En destaquem els segons pressupostos participatius, en aquesta 
edició amb propostes vostres que podíeu presentar fins al 31 de desembre, 
han estat 49 propostes que una comissió tècnica analitzarà i posteriorment 
se sotmetran a votació. La consulta sobre diferents aspectes del municipi 
que tindrà lloc a principis d’any també és un vessant de la participació ciu-
tadana per implicar-se en la millora, canvi i desenvolupament del municipi.

Però un altre aspecte de la participació, molt necessària i molt present en 
aquests mesos del 2020 que ens ha tocat viure, els mesos de la pandèmia, 
ha estat la solidaritat. Una solidaritat que a Alcoletge s’ha mostrat molt ac-
tiva i amb moltes manifestacions, tant pel que fa a diferents associacions 
del municipi com a escala personal. En aquest sentit, volem agrair un cop 
més als pagesos les seves tasques de desinfecció, a les voluntàries que van 
confeccionar mascaretes, unes 2850. I més recentment l’organització de les 
activitats per a la Marató de TV3 ha demostrat la implicació i la imaginació 
de l’Associació de Dones d’Alcoletge que n’ha coordinat les activitats i de la 
resta d’entitats del municipi que un cop més han demostrat la seva generosi-
tat. En el marc d’aquestes activitats, n’hi ha una que volem destacar, l’edició 
del disc solidari, Alcovida, iniciativa amb la qual a la participació i la solidaritat 
encara hi hem d’afegir la cultura.

Moltes gràcies per participar en el disseny del vostre municipi i per impli-
car-vos en la millora de la nostra societat a través de la vostra solidaritat, 
tot aportant el vostre temps i també el vostre talent. Participació, solidaritat i 
cultura, tres àmbits en els quals destaquem al nostre municipi de la qual cosa 
n’hem d’estar molt orgullosos i orgulloses. Des de la regidoria de Cultura i 
Participació Ciutadana seguirem donant suport a i agraint tots aquests ves-
sants de la vostra implicació.

M. Lluïsa Prat Boneta
Regidora de Cultura, Turisme i Participació Ciutadana

En primer lloc volem felicitar les festes a tothom. Han sigut unes festes dife-
rents  degut a la pandèmia però esperem que les hagueu pogut gaudir de la 
millor manera possible. En aquest 2021 desitgem poder recuperar gairebé 
tot el que hem deixat de fer en el 2020 com són les trobades, les abraçades, 
el compartir i el viure. Volem agrair al nostre ajuntament que ha fet tot l’es-
forç perquè aquestes festes es realitzessin amb la màxima normalitat dins el 
possible, com ha estat en l’organització de tots els actes nadalencs de què 
vam poder gaudir amb totes les mesures de seguretat i, com no, amb la 
col·laboració dels Timons en l’organització de la cavalcada dels Reis Mags, 
que va poder recórrer tots els carrers del nostre municipi. Cal destacar també 
l’esforç de tots els nostres pagesos, que  van tornar a participar desinteres-
sadament en la neteja de carrers i camins que havien quedat coberts de neu 
pel temporal que va afectar al nostre municipi. Com ja sabeu, la Marató de 
TV3 del 2020 ha estat destinada al COVID-19. Alcoletge és un municipi que 
cada any hi col·labora activament amb diverses activitats. Per aquest motiu, 
volem fer un reconeixement a tota la gent que ha participat en l’organització 
i col·labora, especialment a l’Associació de Dones, a les AMPA i als impul-
sors del disc Alcovida, destinats a la recaptació de diners per a la Marató de 
TV3. Ens en sortirem! Després d’aquests mesos tan durs, per fi comencem 
a veure que estan arribant les vacunes al nostre país i sabem que ja hi ha 
persones vacunades al nostre municipi. Volem animar a totes les persones a 
vacunar-se quan en tinguin ocasió per tal de frenar la pandèmia. Un cop més, 
volem  reiterar al nostre ajuntament que faci tot l’esforç possible per millorar 
l’acumulació de brossa dels carrers i a les illes de contenidors, que en al-
guns llocs segueixen acumulant escombraries fora, i que es tingui en compte 
l’arranjament dels camins, que cada cop estan més malmesos posant en 
perill la seguretat dels vianants i conductors.

Per acabar volem donar gràcies a tots els nostres votants, que ens ani-
men a continuar endavant per la millora del nostre municipi.

PSC Alcoletge

LA TERCERA ONADA

Els mitjans de comunicació, fent-se raó de les opinions dels viròlegs i altres 
especialistes en malalties infeccioses, parlen d’una tercera onada que està a 
punt d’arribar. Alguns manifesten que aquesta onada ja la tenim aquí.

A les terres de Lleida vam viure un mes de Juny tranquil, però al Juliol vam tenir 
una situació difícil al Segrià entorn del problema, no resolt, dels temporers de 
recollida de la fruita. Situació aquesta, que s’havia produït dies abans a les co-
marques properes d’Aragó. El nombre de contagiats i ingressos als hospitals 
va augmentar amb les conseqüents mesures restrictives per part del govern 
de la Generalitat que es van perllongar a l’Agost. L’arribada de la tardor va 
comportar una pujada d’indicadors de la pandèmia com a la resta d’Espanya, 
la segona onada. Ara, a finals de l’any 2020 podríem dir que estem en la ter-
cera de les onades de la malaltia de la COVID-19.

Sobre aquest cúmul de circumstàncies tenim dues variables de diferent sentit. 
En primer lloc les festes de Nadal. Les autoritats van insistir en el compliment 
de les normes relatives a la reunió de famílies i persones entorn d’aquestes 
entranyables commemoracions. Encara que mai es pot arribar a la seguretat 
total vers el contagi, les celebracions haurien de ser en les “bombolles” de 
convivència per limitar en el possible l’extensió del virus.

Una altra qüestió és la vacuna, o vacunes. Des de finals d’any ja hi són entre 
nosaltres i això és una dada positiva. Les vacunes no seran la fi de la malaltia, 
però és l’eina més potent per la seva eradicació. Tot i això, no hem d’abaixar 
la guàrdia, s’ha de continuar amb el compliment de mesures de contenció del 
contagi durant molt temps. El camí és llarg, però la llum al final del túnel ja es 
pot veure.

Una reflexió final, jo em vacuno.

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

Planificant curs Univ. Estiu UdL.

Preparant un llibre d’història del 
municipi.

Realitzant vídeos del CIGC.

Milmaneres.

Consultes populars.

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

Nacho Dolset

Foto de portada

Sabies què…
Forn de Dalt
La història coneguda del Forn de Dalt comença 
amb l’acte de l’escriptura en 1909, i és atorgada 
al senyor Ramon Balañà Guasch i 79 persones 
mitjançant subhasta pública. Es va utilitzar fins 
als anys setanta. El 10 d’abril de 2003 els titu-
lars, hereus dels primers socis del forn, van sig-
nar una escriptura de donació de la finca “Forn 
de Dalt” a l’Ajuntament d’Alcoletge amb la pre-
missa que el terreny fos destinat a fins d’interès 
general i social al servei del poble.

La nostra història en imatges
Arxiu fotogràfic d’Alcoletge | Carrers i places

Cavalcada dels Reis d’Orient al carrer del Carme. Any 1953.

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
Algunes dades de la solidaritat 
d’Alcoletge durant l’any 2020
Número de voluntaris que van participar en 
la confecció de 2850 mascaretes: 33.

Pagesos que van col·laborar en la neteja de 
carrers: 21.

Disc Alcovida: 22 cantants, 19 músics, 1 
responsable d’audiovisuals i 1 del disseny 
gràfic.


