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Salutació de l’Alcalde
Benvolgudes veïnes, benvolguts veïns,

Arribem a la meitat de l’any amb la bona notícia que 

la pandèmia a poc a poc va perdent força. Gràcies 

a l’esforç de tots i totes hem aconseguit que el nos-

tre municipi sortís d’aquesta crisi de manera força 

satisfactòria. Per posar un exemple de com s’han 

fet les coses al nostre municipi, vull destacar la gran 

tasca feta a la nostra llar d’infants Lo Tossalet i a 

l’escola Mare de Déu del Carme. Gairebé ningú po-

dia pensar que, al setembre, quan va començar el 

curs, seríem capaços de mantenir els centres edu-

catius oberts més enllà de l’octubre. I no només ha 

estat així, sinó que el curs ha pogut transcorre amb 

una bona normalitat. I tot plegat ha estat possible perquè tothom ha treballat 

a una: famílies, mares i pares, mestres i educadores, equips directius, i els 

infants, que han tingut un comportament exemplar.

En aquest butlletí que us presentem, i que ja és el número 8, us mostrem un 

resum de les principals activitats que hem fet aquest darrer trimestre. Com 

podeu veure, ha estat un trimestre amb força activitats culturals (Festa Major 

de maig, presentacions de llibres, concurs Espistolae, etc.). També ha estat 

un trimestre centrat en el civisme, amb la col·laboració de l’escola en la cam-

panya impulsada per l’Ajuntament “Alcoletge és casa teva”.

Espero sincerament que la informació que us mostrem en aquest número del 

butlletí sigui del vostre interès, i que en gaudiu de la seva lectura igual que 

nosaltres gaudim de la feina que fem dia a dia per fer d’Alcoletge un municipi 

cada dia una mica millor.

Ben cordialment.

Josep Maria Gras Charles
Alcalde d’Alcoletge
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Festes

Festes de maig 2021
Els dies 7, 8 i 9 de maig es van celebrar la 
Festa Major. Amb les mesures de seguretat 
d’aquell moment, es van poder fer diferents 
actes i esdeveniments per a tots els públics.

Com sempre, el comportament de les veïnes 
i veïns del nostre municipi va ser exemplar.

Educació

Llar d’infants:
portes obertes virtuals
La Llar d’infants lo Tossalet va organitzar unes portes ober-
tes virtuals, amb un vídeo explicatiu del seu funcionament.
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Col·laboració amb l’escola 
en la campanya de civisme 
“Alcoletge és casa teva”
Aprofitant que ja fa temps que l’escola treballa els va-
lors del reciclatge i el respecte vers l’entorn, aquest curs 
s’ha adherit a la campanya de civisme que porta a terme 
l’Ajuntament: “Alcoletge és casa teva”. 

Durant els mesos d’abril, maig i juny, tots els cursos de 
l’etapa d’Educació Primària es van organitzar en grups i 
van netejar, amb el suport de l’Ajuntament, diferents espais: 
tossals, complex esportiu, parcs i carrers del poble, etc. 

L’objectiu de la iniciativa és conscienciar als infants de la 
importància de cuidar el nostre municipi, i, a través d’ells, 
arribar a les famílies per, a poc a poc, fer-lo encara millor.
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Diada de Sant Jordi
El passat 23 d’abril el municipi va celebrar 
la diada de Sant Jordi amb la tradicional 
parada de llibres i roses organitzada per 
l’associació cultural i recreativa Els Timons.

Concurs de fotografia Festa Major de maig 2021
L’Ajuntament d’Alcoletge va organitzar el XIX Concurs de Fotografia 
del poble d’Alcoletge en categoria Instragram. El tema proposat per 
aquesta edició va ser “Mirades d’esperança”.

Els nens i nenes de quart 
curs de l’escola planten 20 
ametllers al Tossal dels Morts
En el marc de la campanya “Un arbre per Europa”, en la que 
hi participa l’Ajuntament d’Alcoletge, els nens i nenes de 
quart curs de l’escola Mare de Déu del Carme van plantar 20 
ametllers al Tossal dels Morts.

Sílvia Riera. Guanyadora en categoria absoluta del XIX Concurs de Fotografia Festa Major de maig de 2021



Acte de lliurament Premis 
Epistolae 2021 VII Edició
El dia 21 de juny a l’amfiteatre d’Alcoletge es va dur a ter-
me l’Acte de lliurament dels premis Epistolae en aquesta 
VII Edició.

El Certamen Literari de Cartes Epistolae, organitzat per 
l’Ajuntament d’Alcoletge i el Centre d’Interpretació del 
patrimoni de la Guerra Civil, va acollir el concurs litera-
ri en categoria absoluta i juvenil de creacions literàries 
en format de cartes ambientades a la Guerra Civil. En 
aquesta edició els participants en categoria absoluta han 
sigut 15 i en categoria juvenil, 27. El jurat d’aquesta VII 
Edició ha estat format pel Sr. Josep Borrell, la Sra. Anto-
nieta Jarne, i la Sra. Teresa Ibars.

El lliurament de premis va estar a càrrec de l’alcalde d’Al-
coletge, el Sr. Josep Maria Gras, els regidors de l’ajun-
tament i en Paco Palau. L’acte va ser amenitzat amb les 
interpretacions musicals de la Marina Carvajal.
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Presentació del llibre Julius a 
càrrec de l’autor Joel C. Pineda
El dia 10 d’abril el Joel C. Pineda va presentar a l’amfi-
teatre d’Alcoletge el seu nou llibre “Julius”, de l’editorial 
Gamberras.

Presentació del llibre El rescat 
de Sant Jordi de Xesc Vidal
El dissabte 22 de maig a l’amfiteatre del Tossal dels Morts 
es va fer la presentació del llibre “El rescat de Sant Jordi” 
de Xesc Vidal.
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Cultura

En categoria juvenil l’obra guanyadora es va concedir a 
la carta presentada per Francesc Munté Nieves d’Alco-
letge amb el títol “La guerra lila”. Les obres finalistes en 
categoria juvenil han sigut les d’Enric Prat Creus d’Alco-
letge “Fum d’una vida de tinent”, Anna Urballa Monné 
d’Alcoletge  “Viatge a la incertesa”, Elena Bitar Korobko 
d’Alcoletge “Plors”, Andrea Arisó Molina de Puigverd de 
Lleida “L’última carta”, Laura Huguet Niubó d’Artesa de 
Lleida “Pistoles carregades amb por”, Karen Horna Cu-
billo d’Alcoletge “L’últim adéu” i Nerea Cepero Horcaja-
das d’Artesa de Lleida “Mai serà un adéu”. Alumnes de l’ 
IES Caparrella de Lleida.

En categoria absoluta l’obra guanyadora es va concedir a 
la carta presentada per Josep Mirada i Dalmases de Bell-
Lloc d’Urgell amb el títol “Clotilde, la muller del soldat”. 

El premi accèssit  “Memorial Pilar Palau”  es va concedir 

a la carta presentada per Eva Moreno Bosch de Molins 
de Rei amb el títol “Fill de les pedres”. Les obres finalistes 
en categoria absoluta han sigut les d’Olga Solans Pérez 
de Gimenells “Siempre tuyo Miguel”, Francesc Vidal Rubí 
d’Alcoletge “Una carta al vent” i Luis Soldevilla Lorda de 
Belver de Cinca “Trialidad necesaria: el último abrazo”.

Fotografies: Paco Lacasa, Miquel Pascual i Jezabel Pizarro.

Exposició itinerant 1r Premi 
d’Il·lustració del Segrià
El Centre d’Interpretació del Patrimoni de la Guerra Civil 
d’Alcoletge va acollir al maig l’exposició itinerant 1r Premi 
d’Il·lustració del Segrià, amb les creacions guanyadores i 
finalistes del certamen.
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Obres i serveis

Obertura de les
piscines municipals
El 18 de juny es van obrir les piscines municipals.

Millores en les instal·lacions del 
complex esportiu 1 d’octubre
S’han arranjat les jardineres del camp de futbol municipal 
i es va instal·lar la tanca perimetral del complex.

Retirades les plaques de 
fibrociment dels antics dipòsits
L’Ajuntament ha executat les tasques de retirada de les 
plaques de fibrociment dels antics dipòsits. Aviat s’inici-
arà el procés d’impermeabilització per poder posar, final-
ment, les cobertes sobre les quals aniran les pistes de 
pàdel i la pista multiesportiva.

Renovació de l’arbre del carrer 
Bassa Bovera
En el marc de la campanya “Un arbre per Europa”, en la 
que hi participa l’Ajuntament d’Alcoletge, es va plantar 
una olivera al carrer Bassa Bovera.

7
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Del 8 al 10 de juliol, Alcoletge va acollir el curs ‘Dona i 
Política’ en el marc de la Universitat d’Estiu 2021 de la 
Universitat de Lleida (UdL)

El curs, que es va dur a terme en diferents espais del mu-
nicipi, entre ells la Sala d’Actes de l’Ajuntament d’Alcolet-
ge i el Centre d’Interpretació del Patrimoni de la Guerra 
Civil Ermengol Piró, va estar centrat en la participació de 
la dona en l’esfera pública i girà al voltant de dos grans ei-
xos. D’una banda, l’estudi i l’anàlisi de l’evolució històrica 
de la incorporació de la dona en la política en què es trac-
tà la seva activitat política en el segle XX i en l’actualitat, 
posant especial atenció en la inflexió que la Guerra Civil i 
la dictadura posterior. I, de l’altra, es va donar a conèixer 
les eines de què es disposen en aquests moments per de-
senvolupar una política amb perspectiva de gènere (espe-
cialment plans d’igualtat i protocols contra l’assetjament 
sexual), tot posant èmfasi especial en l’anàlisi del lideratge 
femení. Entre els diferents actes que es van dur a terme, el 
dia 10 de juliol va tenir lloc la taula redona ‘Dona Política a 
l’Actualitat’, coordinada per la periodista lleidatana Anna Sàez.

El curs, sota la coordinació d’Antonieta Jarne Mòdol, pro-
fessora de la Universitat de Lleida, estava adreçat a totes 
aquelles persones interessades a atansar-se a la història i 
a la política des d’una perspectiva de gènere, tant estudi-
ants universitaris com públic en general. L’equip docent el 
van conformar Rosalia Carnicé Farré, regidora de l’Ajun-
tament de Mollerussa, Mònica Gelambí Torrell, consultora 
de gènere, Magda Gregori Borrell, politòloga i periodista, 
Xènia Muray Duran, tècnica de l’Ajuntament de Mollerus-
sa, Maite Ojer Blasi, agent d’igualtat, i Noemí Riudor Gar-
cia, historiadora.

L’Ajuntament d’Alcoletge participa en un 
curs de la universitat d’estiu de la UdL



QUÈ SIGNIFICA SER DONA PILOT?
Per mi sempre ha estat més que una feina, una passió. No 
sabria dir-te si hi ha alguna diferència entre ser un pilot, 
dona o home. Per mi mai hi he vist cap diferència.

EXPLICA UNA SITUACIÓ QUE FACI 
VISIBLE LA DIFERÈNCIA DE GÈNERE 
EN EL TEU ÀMBIT.
Pot ser que hi ha menys dones pilots que homes. Sé que 
fa molts anys, la primera línia aèria que va contractar-me, 
durant molts anys no contractaven dones, ja que la cúpula 
directiva no volia dones, un cop la direcció va canviar, l’any 
2003, van fer un gir de 180° i van començar a contractar 
dones.

Va ser possiblement la línia aèria que més dones pilots 
tenia en plantilla.

QUIN ASPECTE CAL MILLORAR
EN PRO DE LA IGUALTAT REAL?
No sóc la persona més idònia per respondre aquesta 
pregunta, ja que per mi, en el moment que fem i parlem 
d’homes i dones ja estem generant la diferència. Penso 
que hauríem de parlar més de persones en general, sense 
importar el gènere.

En femení

Instal·lació dels columbaris al 
cementiri municipal
Aquest trimestre s’ha avançat en aquesta actuació, que 
finalitzarà en les properes dates.

Canvi dels bancs del parc de 
l’Avinguda Generalitat
Dins del procés de remodelació del parc, es van instal·lar els 
nous bancs.

98
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L’Ajuntament d’Alcoletge 
reprèn la campanya 
d’esterilització de gats
L’Ajuntament d’Alcoletge va reprendre la campanya d’es-
terilització de gats iniciada l’any passat. El pressupost 
destinat per aquesta campanya és de 1500 euros. L’Ajun-
tament vol agrair la col·laboració del Centre Veterinari Ani-
malons d’Alcoletge i de la Sílvia i la Núria, voluntàries i 
veïnes del nostre municipi.

Reordenament de la circulació 
del carrer Ausiàs March
El mes de maig es va pintar el carrer i es va reordenar la 
circumval·lació en sentit únic.

Ser dona pilot: “Més que una feina, una passió”
Emi Porqueres Cervera.
Pilot d’avió. Nascuda a Lleida i veïna d’Alcoletge des de l’any 1990, tot i que 
actualment resideix a Dubai.
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ASSOCIACIÓ TERRANIMAL A L’HÍPICA ALCOLETGE

Aquest estiu farà tres anys que l’Associació Terranimal inicià 
les seves activitats a l’Hípica Alcoletge Lleida amb la volun-
tat d’oferir a la població d’Alcoletge i el seu voltant un Espai 
on poder abordar la Salut des de les seves diferents ves-
sants. Un ampli ventall que va des de la Interacció Saludable 
amb Gossos i Cavalls, a l’organització d’activitats de lleure 
com és el Casal d’Estiu a l’Hípica en el que l’any passat van 
participar 83 infants i adolescents, l’organització de dife-
rents events  gastronòmics, culturals i esportius (maridatges 
amb cellers i productes de proximitat, ballades Country), 
col·laboració en la cessió d’espais (celebració d’aniversaris, 
comunions i casaments), l’organització d’activitats docents 
(Universitat d’Estiu i pràctiques alumnat veterinària de la 
UdL) i l’organització d’activitats lúdiques i didàctiques per 
a escoles (rebuda d’escoles com la Mare de Déu del Carme 
d’Alcoletge).

L’Associació Terranimal dur a terme les activitats esmenta-
des amb l’objectiu de captar fons per a poder desenvolupar 
tres actuacions fonamentals, la Teràpia Assistida amb Ani-
mals (TAA) (gossos i cavalls actualment implantada), l’Horti-
cultura Terapèutica i Social (propera implantació) i els estu-
dis de recerca en la Interacció Saludable humà-animal-medi 
natural. Aportar un valor afegit a la comunitat donant suport 
a les famílies en la Teràpia Assistida amb Animals on incor-
porem l’equip animal per a treballar sobre la salut de les 
persones amb afectacions físiques com la paràlisi cerebral, 
afectacions com el trastorn de l’espectre autista, afectaci-
ons relacionades amb la salut mental i afectacions amb ne-
cessitats educatives especials. Properament, s’incorporarà 
l’Horticultura podent actuar sobre la salut i àmbit social tot 
treballant l’horta i la jardineria.

Participar en la vida d’Alcoletge, col·laborar amb entitats 
(Associacions com Free Time, Trenca i Ilerkan), participar 
amb altres entitats del poble com ha sigut en la darrera edi-
ció de La Marató i el ser partícips de la satisfacció de les ex-
periències vivencials viscudes per totes aquelles persones 
i entitats que creuen en el nostre Projecte, és el que dona 
sentit a l’esforç de tot l’equip i empeny un somni que s’està 
fent realitat. Moltes gràcies Alcoletge per la vostra confiança.

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES
DE L’EMMA JULIÀ CARBONELL
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’EMMA Julià 
Carbonell va néixer la tardor de 2009 de manera paral·lela 
a la creació de l’Escola Municipal amb el propòsit de ser 
una plataforma de comunicació entre els pares i l’escola, de 
donar assistència a l’alumnat i les seves famílies i de vetllar 
per la realització d’activitats culturals i educatives del propi 
centre en els àmbits social, cultural i econòmic de l’entorn.

D’altra banda, i gràcies a la participació de l’Ajuntament 
i d’altres associacions municipals com l’Associació de 
Dones o l’Ampa de l’escola Mare de Déu del Carme, cada 
any s’han aprofitat esdeveniments com les audicions i els 
concerts de Nadal i de final de curs per a col·laborar en 
causes com les de la Marató de Televisió de Catalunya, 
ja sigui a través de la venda d’entrades solidàries o de 
samarretes i altres materials.

En definitiva, durant el transcurs d’aquests darrers onze 
anys d’història, i prenent el relleu i l’exemple dels diferents 
membres que han anat passant per l’organigrama 
de l’entitat, s’ha procurat contribuir modestament al 
desenvolupament integral dels nostres petits grans músics 
i donar sentit i importància a la presència de la música al 
nostre municipi.

Les nostres entitats L’opinió dels Grups Municipals

Els nou presos polítics surten de la presó i probablement ja no hi tornaran a 

entrar. Amb la sortida de la presó seria el moment de tornar a la política, però 

amb la redacció dels indults encara hi ha soga judicial per temps. I, si no, que 

expliquin què vol dir la comissió d’un “delicte greu” que podria implicar, a parer 

del Suprem, el retorn a la presó de les persones indultades en un període que 

va dels tres als sis anys.

“Ho tornarem a fer” va ser un exercici de llibertat d’expressió que es veu que 

no va agradar gens a la justícia. A aquest supòsit se li afegeix la inhabilitació per 

exercir càrrec públic com a mínim durant els pròxims set anys. I per acabar de 

rematar el joc polític, res millor que escoltar de nou el discurs polític del president 

del govern espanyol, que assegura que els indultats poden continuar defensant 

la independència per a Catalunya sempre que, atenció, ho facin per rutes legals 

i constitucionals. I quines són aquestes? Gairebé inaccessibles quan la reforma 

constitucional que podria permetre un referèndum esdevé impossible per l’arit-

mètica electoral que distribueix els escons al Congrés dels Diputats i quan els 

partits majoritaris no volen sentir a parlar d’urnes.

Indultats, sí, mil tres-cents dies després i amb manilles.

Carles Alós
Portaveu d’ERC

EL PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT D’ALCOLETGE

Des del grup municipal Unides i Units per Alcoletge – Primàries Catalunya 

estem molt satisfets de poder anunciar que estem en procés d’elaborar el 

primer Pla d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alcoletge.

Aquest Pla s’adscriu a la legislació vigent i té per objectiu ser una eina estratè-

gica per promoure, de forma activa i eficient, la igualtat efectiva de dones i ho-

mes i la no-discriminació per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gè-

nere, tant dins l’organització com en el disseny d’accions per a la ciutadania.

Per tot això, el dia tretze de maig de 2021 es va formar la Comissió de Ne-

gociació  del Pla formada per quatre representants de la plantilla, quatre regi-

dors/es de l’equip de govern i per una agent d’igualtat.

En aquest moment s’està realitzant la fase de diagnosis que permetrà ana-

litzar detalladament la situació d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes 

a l’ajuntament, a través de diferents eines  de recollida d’informació. A més, 

s’està duent a terme la formació de la comissió negociadora.

Aconseguir que el consistori sigui un lloc que ofereix a les persones un tracte 

just, digne i igualitari és el nostre horitzó, a més de garantir la seguretat per 

a tota la plantilla.

Dissenyar un Pla d’Igualtat és un viatge llarg, però il·lusionant pel fet de ser 

participatiu i perquè tenim la seguretat que l’Ajuntament d’Alcoletge serà un 

lloc millor després d’aquesta intervenció que ens marcarà el rumb per als 

anys vinents.

Raquel Garcés Martín
Regidora de Personal i Igualtat

LA LLEI ORGÀNICA DE REGULACIÓ DE L’EUTANÀSIA

Aquesta llei va entrar en vigor el 25 de juny de 2021, tres mesos després 
de la seva publicació.

L’objecte de la Llei és la regulació efectiva del dret que correspon a aquelles 
persones que compleixen els requisits legalment establerts a sol·licitar i rebre 
l’ajuda necessària per morir dignament, així com el procés que s’ha de dur 
a terme i les seves garanties. Així mateix, la Llei recull els drets i deures dels 
professionals sanitaris que participin en la prestació.

Es dona suport a moltíssima gent amb silenci i és hora de fer-ho amb veu alta.

Testimoni real:

La Llei de Regulació de l’Eutanàsia arriba tard per a mi... Feliç, radiant, plena 
en el moment que vaig saber de la seva aprovació per poder morir digna-
ment... Per tenir el gran coratge a emprendre el camí sense por amb una 
llarga malaltia i difícils situacions, episodis, vivències.... I amb un gran equip 
de Cures Pal·liatives al meu costat.

Ara sí: el meu alè envolta els núvols i un gran llamp de llum abraça tota la gent  
que he estimat;  m’han donat caliu, tendresa, i m’han fet sentir-me orgullosa, 
campiona, valenta, viva, Gran.

Les lleis són  per protegir la ciutadania.

No ho oblidem. No més dilació. No passem pàgina.

HEROÏNES

PSC Alcoletge

Maite Enfont, grup Socialista d’Alcoletge

ALCOLETGE. CIUDADANOS. DOS AÑOS DE MUNICIPALISMO

“No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino que puedes hacer tú por 
tu país” (J.F. Kennedy). Estas palabras, dichas por el presidente de los EE.UU, 
nos inspiraron hace dos años para presentar una candidatura a las elecciones 
municipales de Alcoletge. ¿Qué podíamos hacer por el pueblo en el que vivi-
mos? Cumplimos dos años de municipalismo cuando en Mayo de 2019 con 
el grupo de Ciudadanos conseguimos un acta de concejal. Desde entonces 
hemos trabajado intensamente por los que nos votaron y los que no lo hi-
cieron, por todos. Hemos presentado muchas propuestas, muchas de ellas 
aceptadas, buenas para el pueblo; mociones, preguntas, ruegos… Hemos 
estado atentos a todas las acciones del equipo de gobierno y hemos ofrecido 
nuestro consenso en aquello que era necesario, consenso al que hemos lle-
gado en muchas ocasiones. 

Cabe mención especial a la pandemia. Han sido, y son, tiempos difíciles, la cri-
sis sanitaria y económica derivada de la enfermedad merece el mayor esfuerzo 
por parte de la política y ahí siempre estaremos para apoyar todas las medidas 
que mejoren la vida de los ciudadanos.

 Nuestra disposición a colaborar de forma leal por el bien común ha sido una 
de nuestras características. En los presupuestos anuales hemos ofrecido nu-
estras propuestas y realizado las preguntas pertinentes. El voto sobre ellos ha 
sido la abstención, no son nuestros presupuestos, pero tampoco seremos un 
freno para su cumplimiento en todo aquello necesario para nuestra población.

 Cuando se han presentado mociones contra las instituciones democráticas 
de nuestro país, o a favor de delincuentes en prisión por graves delitos, nos 
hemos opuesto enérgicamente, sin complejos, con lealtad a la democracia, 
con argumentos incontestables porque actuamos con la razón y la palabra. 

Agradecemos todas las conversaciones con vecinos de Alcoletge que nos 
transmiten sus inquietudes para llevarlas a los plenos o comisiones. Especial-
mente he de agradecer el apoyo de nuestro grupo municipal sin el cual nada 
de esto sería posible. Gracias compañeros. Seguiremos en esta línea, más 
convencidos que nunca de nuestra labor, más fuertes, sin complejos, defendi-
endo una política útil, liberal y progresista.

Dani Rubio Ruiz, portavoz de Ciudadanos
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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

Canvi del enllumenat dels edificis i 
instal·lacions municipals.

‘Fem Fresca’ per l’agost.

Segona votació dels pressupostos 
participatius 2021.

Festa Major setembre.

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

Sílvia Riera. Guanyadora en categoria 
absoluta del XIX Concurs de Fotografia Festa 
Major de maig de 2021

Foto de portada

Sabies què…
L’Observatori del Tossal dels Morts
L’Observatori del Tossal dels Morts, actualment és un 
referent del patrimoni bèl·lic del Front del Segre. Era 
un indret protegit des d’on l’exèrcit republicà vigilava 
els moviments de les tropes enemigues. Es va cons-
truir en part aprofitant les restes dels murs de l’antic 
castell i del cementiri. En una de les sales encara es 
conserva part d’una inscripció gravada a la paret que 
diu Brigada de Obras y Fortificaciones, 1938 37/16... 
fent menció a les milícies encarregades de construir la 
fortificació. El conjunt va ser destruït per les mateixes 
tropes republicanes en retirada l’any 1939.

La nostra història en imatges
Arxiu fotogràfic d’Alcoletge | Lleure i esbarjo

Grup d’amics en un paller d’era, entra els qui hi podem veure a Maria Massó i Dionisia Pujol. Any 1935

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
Establiments al municipi 
d’Alcoletge:
17 comerços.

2 entitats financeres.

10 establiments per menjar.

2 establiments per dormir.


