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Salutació de l’AlcaldeSalutació de l’Alcalde
Benvolgudes veïnes, benvolguts veïns.
Un cop més, i abans d’entrar a presentar-vos aquesta nova edició del butlletí, vull fer una breu ac-
tualització de l’estat en què es troben els nivells de contagis al nostre municipi. Com ja sabeu, ens 
trobem en el punt més àlgid d’infeccions a la nostra vila. La facilitat de transmissió d’aquesta nova 
variant de la Covid-19 fa que aquest cop el sector que ho està patint més sigui l’entorn escolar 
(espais tancats i amb alt nivell d’interacció social), si bé aquests casos repercuteixen de manera 
directa en el nostre entorn familiar. Les vacunes han fet que tots els casos que actualment tenim 
registrats al nostre municipi siguin lleus, amb símptomes que poden esdevenir d’una simple grip 
comuna. És per això, que, des del consistori recomanem extremar mesures, i, en tots els casos, la 
vacunació.

Voldria aprofi tar aquestes línies per agrair tot l’esforç que el personal sanitari porta realitzant tot aquest temps, en especial les 
persones que treballen en el nostre consultori mèdic, tant els encarregats de la part mèdica com la part administrativa. Faig ex-
tensible l’agraïment a tot el personal de l’ajuntament, que sempre ha vetllat per donar els serveis necessaris tot i les baixes que 
hem tingut al consistori i els continus moviments que ha calgut dur a terme perquè l’estructura continués funcionant.

Però aquest darrer trimestre de 2021 també ha estat positiu en molts altres aspectes, des del punt de vista municipal. Amb 
el fantàstic equip de govern que m’acompanya, i, com he dit, el suport del personal de l’ajuntament, hem pogut fer múltiples 
activitats i esdeveniments. Així, a l’octubre vam presentar el projecte VisitAlcoletge; vam tornar a fer el Mercadet d’Alcoletge, i 
ja podem gaudir de dos nous murals, un al carrer Nou, i un altre a l’avinguda Generalitat. També aquest trimestre hem iniciat el 
Pla de seguretat viària, amb la senyalització de camins escolars dins del municipi; es van votar les 7 propostes fi nalistes dels 
pressupostos participatius de l’any 2021, i fi ns i tot vam presentar un equip que va participar en el Ral·li Dakar 2022. Finalment, 
vam acabar el trimestre amb les tradicionals festes nadalenques i la il·lusió de l’arribada dels Reis d’Orient.

No vull acabar aquest text sense fer esment de l’aprovació del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament d’Alcoletge 2021 - 
2025, una fi ta molt important per al nostre consistori i del qual en trobareu més informació en aquest butlletí.

Per tant, us animo a fullejar aquest nou número del nostre butlletí municipal, on s’expliquen aquestes i altres de les activitats 
fetes aquest darrer trimestre de l’any.

Rebeu una cordial salutació.

Josep Maria Gras Charles,
Alcalde d’Alcoletge
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Signatura del mural
de l’artista
Lily Brick
L’artista Lily Brick va tornar a visitar el 
nostre municipi per repassar i signar 
el mural que ella mateixa va fer l’any 
2020.

Cultura i turisme



3

Cultura i turisme

Mercadet d’Alcoletge 2021
El diumenge 14 de novembre vam gaudir d’una nova edi-
ció del Mercadet d’Alcoletge, una fira d’articles de segona 
mà, productes alimentaris, productes de comerços locals 
i productes d’artesania elaboració pròpia. El Mercadet va 
acabar amb l’actuació musical del grup The Denim Rips.

Presentació del nou 
projecte de promoció 
turística i cultural 
d’Alcoletge VisitAlcoletge
El diumenge 24 d’octubre, a l’amfiteatre del Tossal dels 
Morts d’Alcoletge, es va realitzar l’acte de presentació del 
projecte VisitAlcoletge, un projecte que neix amb la idea de 
ser una finestra al món en la promoció turística i cultural del 
municipi.

Nou mural al carrer Nou
de l’artista Txus Montejano
L’artista Txus Montejano va realitzar aquests nous  mu-
rals del carrer Nou, que són un homenatge als pagesos 
i a les voluntàries que van fer mascaretes durant la pan-
dèmia.
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40è aniversari de la Llar 
de Jubilats Sant Miquel 
Arcàngel (1981-2021)
Aquest trimestre la Llar de Jubilats ha celebrat el seu 
40è aniversari. L’Ajuntament ha pogut col·laborar en els 
diferents actes artístics i culturals que es van organitzar.
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La revista Turisme 
Catalunya torna
a publicar un article
del nostre municipi
La revista Turisme Catalunya va publicar, en el seu nú-
mero 82, l’article “Alcoletge, salt digital en la difusió del 
patrimoni cultural local”.

Divulgació de la història
i el patrimoni d’Alcoletge
El projecte “Alcoletge i el Front del Segre: memòria histò-
rica local a l’abast de tothom”, impulsat per l’Ajuntament 
d’Alcoletge i el Centre d’Interpretació del Patrimoni, amb 
el suport del Memorial Democràtic, ha creat uns audio-
visuals en format de capítols, de diversos aspectes del 
patrimoni històric i cultural d’Alcoletge relacionat amb el 
Front del Segre.

Els vídeos es poden visualitzar al
següent codi QR: 

El CIPGC participa en la 
2a edició de la Comunitat 
Oberta de Pràctica (CoP) 
d’Espais de Memòria
Una trobada entre els tècnics que gestionen aquests 
espais per compartir aprenentatges, dubtes i reptes. La 
Xarxa d’Espais de Memòria integra 137 espais arreu de 
Catalunya.

Taller de decoració 
nadalenca
L’Ajuntament va organitzar un taller col·laboratiu per fer 
una garlanda per decorar el balcó de l’Ajuntament.

Cultura i turisme



5

Iniciativa del CIGC 
per regalar cultura
Aquesta iniciativa nadalenca del Centre d’Interpretació 
pretén difondre la cultura del municipi aprofitant aques-
tes festes de Nadal.

Espectacle de titelles
i cagada del Tió
El 23 de desembre vam gaudir d’un espectacle de titelles 
a càrrec de la companyia “3/4 de 15” i els nens i nenes 
del municipi van poder fer cagar un tió gegant.

Cavalcada
dels Reis d’Orient
Com cada any, els Reis d’Orient van visitar el nostre 
municipi per repartir regals i il·lusions a tothom. Com 
a novetat, aquest any es va poder seguir en directe la 
ubicació de la cavalcada a través del canal de Telegram 
de l’Ajuntament. Des de l’ajuntament volem agrair a 
l’Associació Cultural i Recreativa Els Timons i al personal 
de l’ajuntament tota la feina feta perquè tant la rebuda 
com la cavalcada fossin tot un èxit.

Fotos: Paco Lacasa
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Recerca del tió
Les nenes i els nens d’Alcoletge van sortir a la recerca 
dels seus tions de Nadal. Gràcies a les AMPES dels Cen-
tres Educatius d’Alcoletge, el Club de Futbol Sala d’Alco-
letge i l’Associació Free Time per l’organització d’aques-
ta activitat, en el marc dels actes per a La Marató de TV3 
d’aquest any.
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Comunicació

Nou canal de
telegram de
l’Ajuntament
Per millorar la comunicació 
de l’ajuntament amb la ciu-
tadania, s’ha estrenat un 
nou canal utilitzant l’aplica-
ció Telegram. Podeu acce-
dir al canal amb el següent 
codi QR (cal descarregar 
l’aplicació).

Participació ciutadana

Pressupostos participatius 
2021
Al novembre es van votar les 7 propostes finalistes vali-
dades per la Comissió Tècnica. Es recorda que si la pro-
posta escollida és una actuació que es realitza perquè es 
rep alguna subvenció pública, es farà la següent propos-
ta amb més nombre de vots. Els resultats són els que es 
poden veure en la imatge.

Dia Internacional de 
l’Eliminació de la Violència 
Contra les Dones,
25 de novembre 2021
L’Ajuntament d’Alcoletge es va adherir a la  
commemoració del Dia Internacional de l’Eliminació de 
la Violència Contra les Dones, una xacra que no s’acaba 
i que totes les persones hem de treballar per posar-hi fi.

Igualtat

Exposició itinerant
“Lliures i sense por”
La Sala Batec de l’Ajuntament va acollir l’exposició “Lliu-
res i sense por” de l’Institut Català de les Dones.
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I Pla d’Igualtat 
d’Oportunitats de 
l’Ajuntament d’Alcoletge 
2021-2025
El passat mes de novembre, en el Ple de la Corporació, 
es va adonar de la presa de raó del I Pla d’Igualtat 
d’Alcoletge 2021-2025. Es tracta d’un pla dissenyat a 
l’empara de la nova legislació vigent en la matèria, i és 
un document que inclou: 

-Diagnosi 

-Auditoria Retributiva 

-Pla d’Acció 
-Indicadors de seguiment i avaluació 
-Protocol per a la Prevenció de l’Assetjament sexual i per 
raó de sexe, per identitat i expressió de gener i orientació 
sexual. 

El I Pla d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alcoletge ha 
estat dissenyat, negociat i acordat per la Comissió de 
Negociació (CN) que es va constituir el dia 20 de maig de 
l’any 2021 a fi  i efecte de dur a terme aquest repte. La CN 
es va dissoldre el dia 11 de novembre del mateix any i va 
donar pas a la constitució de la Comissió d’Igualtat, que 
serà l’encarregada de fer el seguiment i avaluació del pla 
d’acció de l’ens local.

Cal considerar la importància d’aquest I Pla d’Igualtat, ja 
que sorgeix de la necessitat expressada per la plantilla 
i l’equip de govern de manera conjunta i que ha estat 
dissenyat sempre comptant amb la unanimitat i el 
consens a l’hora d’aprovar cadascun dels seus punts. 
La refl exió conjunta, el debat i el pensament crític han 
estat els vehicles que han permès la redacció d’aquest 
full de ruta.

Estem, doncs, al davant d’un document important que 
dona recursos, eines i sabers per tal de fer de l’Ajuntament 
d’Alcoletge un lloc equitatiu i democràtic.
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Visita dels alumnes
de segon de l’Escola 
Mare de Déu del Carme 
d’Alcoletge al CIPGC
Van fer l’activitat “El joc dels objectes amb història”, en 
què les nenes i els nens es van convertir en buscadors 
d’objectes històrics.

Educació

Jornades Antiracistes
Som Segrià
Amb el suport del Consell Comarcal, el passat 19 de 
novembre, es van celebrar aquestes jornades al pavelló 
municipal.
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Esports

Es presenta a Alcoletge el
Krestex Team, l’equip que
es prepara pel Dakar 2022
El Tossal dels Morts d’Alcoletge va acollir la presentació 
del Krestex Team, l’equip que participarà en una de les 
proves més importants del món del motor, el Rally Dakar 
2022. Integrat per 12 persones, el Krestex Team, partici-
parà en la competició amb 7 vehicles, un dels quals, el 
Jeep Tanker, ha estat creat íntegrament per Tallers Vila-
nova d’Alcoletge. A més, els propietaris d’aquest taller, 

Obres i serveis

Senyalització de camins 
escolars
L’Ajuntament ha iniciat els treballs de senyalització de 
camins escolars, dins del Pla de seguretat viària del mu-
nicipi. Amb aquesta actuació  es pretén donar més segu-
retat als nens i nenes  del municipi en el trajecte d’anada 
i tornada a l’escola.

Joventut i Esports

Sala de jocs
en realitat virtual
Al desembre vam gaudir d’una experiència completament 
immersiva, convertint la Sala Batec de l’Ajuntament en 
una sala de jocs en realitat virtual.

Pedalada a Alcoletge
amb motiu de
la mobilitat sostenible 
Organitzada pel Club Ciclista Alcoletge, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament d’Alcoletge.

Mural col·laboratiu
amb Llukutter
Durant les festes nadalenques, els joves van poder gaudir 
d’aquest taller col·laboratiu, ideant i pintant el seu propi 
mural, amb l’ajuda de l’artista Llukuter.

també seran uns dels protagonistes d’aquesta aventura 
pel desert, ja que seran la pilot i el copilot del vehicle de 
premsa, un Toyota Land Cruiser.



En femení

Anna Soliva
Propietària de la botiga Donna

COM VA SORGIR EL NOM
DE DONNA?
Donna va sorgir de “Dolors i Anna”, la botiga la van obrir 
dues sòcies.

PER QUÈ ET VAS INSTAL·LAR
A ALCOLETGE I NO A LLEIDA?
Em vaig instal·lar Alcoletge perquè la meva família ja hi 
vivia i la meva parella també. A més, m’agrada la tranquil-
litat d’un poble i Alcoletge té tots els serveis i està molt a 
prop de Lleida.

QUINS PRODUCTES OFERIU?
La botiga no només està encarada a la dona, d’home 
tenim complements, roba interior, i roba i calçat per estar 
a casa. També tenim servei de tintoreria i de modista, 
l’únic que ens falta és “roba per home”. De moment no 
en tenim perquè no disposem d’espai, però en un futur 
mai se sap...

QUÈ T’APORTA LA TEVA FEINA, 
COM A DONA I
COM A EMPRESÀRIA?
La meva feina m’aporta una estabilitat econòmica i tam-
bé satisfacció en veure que les persones que venen se 
senten bé a casa nostra, marxen satisfetes amb les se-
ves compres i són fidels i tornen a venir, i això és molt 
important. Ens hi passem moltes hores endreçant, col·lo-

cant, comprant, fent fotos per les xarxes socials, i quan 
veus que hi ha una bona recompensa és molt satisfac-
tori. M’agrada la meva feina, m’encanta estar de cara 
al públic i en ser el negoci familiar,  em permet organit-
zar-me la feina i els horaris per poder acompanyar a  la 
meva filla.
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Salut País

Actes commemoratius
de l’1 d’Octubre
El divendres 1 d’octubre
es va realitzar un acte
commemoratiu de l’1 d’Octubre.

Xerrada
informativa
L’Ajuntament d’Alcoletge, juntament amb 
l’Associació de Dones, van organitzar una 
xerrada sobre el càncer de mama, a càrrec 
de Laura Nadal Garriga, fisioterapeuta 
oncològica.
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CORAL SANT MIQUEL ARCÀNGEL D’ALCOLETGE

La Coral Sant Miquel Arcàngel d’Alcoletge és una 
entitat que es va fundar l’any 1988,  integrada per un 
grup de persones del municipi joves i grans, i com una 
entitat sense ànim de lucre. A poc a poc, a partir de la 
seva fundació, i amb la col·laboració de mossèn Porta, 
aquesta associació es va anar consolidant, arribant a 
tenir 30 integrants.

La seva funció principal és cantar en celebracions a 
l’església (misses, bodes, comunions, etc.), tot i que 
també ha realitzat concerts en altres esdeveniments 
del municipi i fins i tot ha dut a terme trobades amb 
altres corals. També actua en celebracions litúrgiques 
del municipi com ara les festes de Nadal i Setmana 
Santa.
Al llarg d’aquests anys ha tingut diferents directors i 
directores.

CLUB DE BITLLES ALCOLETGE

Les nostres entitats

constituïda el 6 d’agost de 2011, que té com a objectiu 

la promoció, la gestió, la coordinació i la pràctica de 

l’esport de les bitlles catalanes.

Tot i els moments complicats que hem viscut a causa 

de la pandèmia, el club continua competint amb clubs 

d’altres municipis, sempre acomplint i respectant les 

mesures sanitàries reglamentàries.

El Club de Bitlles Alcoletge és una entitat esportiva del 

municipi que van fundar un grup d’amics l’any 1999. Les 

fonts de finançament del club són les quotes mensuals 

que paguen tots els integrants del club, a més de comptar 

amb la col·laboració de diverses cases comercials i les 

ajudes que es reben per part de l’ajuntament.

Durant tot l’any, a més de trobar-nos regularment per tirar 

les bitlles, l’entitat col·labora en diferents esdeveniments 

importants del nostre municipi. Així, per exemple, tant 

per la festa major de maig com la de setembre, sempre 

organitzem tirades populars, on de vegades també 

venen clubs d’altres municipis. També col·laborem en 

la Setmana Cultural, organitzant tirades on participen 

els nens i les nenes de l’Escola Mare de Déu del Carme 

d’Alcoletge. Un altre esdeveniment on sempre mirem de 

col·laborar és en la Marató de TV3.

El club forma part de l’Associació de Bitlles de les Terres 

de Lleida, una associació esportiva sense ànim de lucre, 

L’any 2013 es va celebrar el seu 25è aniversari, i es van 
organitzar actes de commemoració comptant amb la 
presència de totes les persones que n’havien format 
part.



Número 10

OCT/NOV/DES 2021

11

L’opinió dels Grups Municipals

Vam saber que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
instava l’institut Ramon Barbat, de Vila-seca, a revisar la quota de classes 
en castellà.

Com una gota xinesa, les decisions judicials van caient sobre el model 
d’immersió lingüística de l’escola catalana i ho continuaran fent amb el 
propòsit d’aconseguir el forat mortal de� nitiu. Perquè no és anecdòtic que se 
n’ocupin les forces d’ocupació judicial ni que ho impulsin associacions com 
ara “Asamblea por una Escuela Bilingüe” i “Hablamos Español”, ni que a la 
trona dels exorcismes s’hi en� lin el PP de Pablo Casado, el Vox de Santiago 
Abascal o els més rancis personatges de l’Espanya carpetovetònica que hi 
bavegen tot darrere.

Per tant, el suport del Govern de la Generalitat i de la majoria parlamentària 
als equips docents -lloable i necessari- no serà su� cient.

I la inclusió de la normalització lingüística en els plecs de les negociacions 
amb el govern espanyol -mentre n’hi hagi-, tampoc. Ni tan sols la insubmissió 
dels centres, si no és l’inici d’una de més gran i de� nitiva.

Carles Alòs
Portaveu Grup ERC

Tot i haver estat criminalitzat durant la pandèmia, el col·lectiu adolescent i jove 
és un dels que més n’han patit les conseqüències emocionals i econòmiques. 
L’estigma que vincula la joventut amb la irresponsabilitat el denuncia l’informe 
Estudi del tractament mediàtic dels joves en la premsa digital catalana, 
realitzat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils i l’Observatori Crític de 
Mitjans Mèdia.cat. Aquest estudi conclou que el 34,5% de les notícies 
analitzades aboca algun tipus d’estigma sobre els joves, amb predominança 
de connotacions com la violència o la inseguretat. A conseqüència d’aquest 
panorama, la petjada en la salut mental és profunda: segons l’informe de 
l’Observatori Català de la Joventut, el col·lectiu jove és el que obté pitjors 
resultats en qüestió d’estat d’ànim.

Des del grup Unides i Units per Alcoletge – Primàries Catalunya volem trencar 
aquesta visió dels joves, i fomentem alternatives d’oci, centrant les activitats 
en recursos formatius i de lleure educatiu.

Així, per exemple, entre els mesos d’agost i setembre es va fer el Curs de 
Monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu. El mes de 
novembre es van clausurar les I jornades Antiracistes “Som Segrià”, i es 
va presentar l’exposició itinerant de l’Institut Català de les Dones “Lliures i 
Sense Por”. A més, en aquest darrer mes de desembre es va dur a terme 
el taller de Decoració Nadalenca, impartida per la interiorista Marta Orós, 
i es va realitzar una jornada de realitat virtual. Per a tancar l’any, es va fer 
a l’avinguda Generalitat el mural col·laboratiu entre els joves i adolescents 
i l’artista lleidatà Llukuter. La temàtica del mural va ser escollida pels nois i 
noies participants i té ambientació en el nostre municipi.

Des de la Regidoria de Joventut, en col·laboració amb diferents entitats del 
municipi i el Consell Comarcal, volem fomentar la participació dels nostres 
joves i adolescents en recursos de lleure enriquidors i ajudar-los en la millora 
de la socialització, tan important en aquesta etapa vital.

Bea Aguado García
Regidora de serveis socials, salut, joventut i esports

DEL 8 DE GENER DEL 1939 AL 8 DE GENER DEL 2022 

El 8 de gener de 1939 les tropes franquistes situades a la riba dreta del Segre 
travessaven el riu i començaven l’ocupació de Catalunya. Les forces republi-
canes que es trobaven a Alcoletge havien iniciat la retirada hores abans, al 
poble només van quedar dues dones que es van negar a evacuar els seus 
domicilis quan es va donar l’ordre pertinent. El Front del Segre, al qual podem 
considerar última etapa de la Guerra Civil i així ho hauríem de reivindicar, es 
trencava en diversos punts. En menys de dos mesos tot el Principat queia en 
mans dels rebels. El 28 de març sucumbia Madrid, el 29, València. L’1 d’abril 
el General Franco declarava la �  de la guerra i la victòria � nal. Una llarga dic-
tadura esperava a tota la població.

Alcoletge es troba en una zona central d’aquesta última etapa bèl·lica. Des 
de les primeres actuacions per a restaurar les forti� cacions i observatori del 
Tossal dels Morts l’any 2000, la rehabilitació de tot el conjunt arqueològic, 
històric, de medi ambient i la construcció del Centre d’Interpretació del Pa-
trimoni de la Guerra Civil “Ermengol Piró” i � ns a l’actual promoció del Centre 
com a institució de memòria i estudi de la contesa civil, tots els equips de 
govern han realitzat una gran labor per a donar al nostre poble la importància 
que ha de tenir en el seu entorn.

El Centre d’Interpretació del Patrimoni de la Guerra Civil “Ermengol Piró” és 
un referent, per Catalunya i la resta d’Espanya, per a l’estudi i la memòria 
d’un passat que ha de recordar-se per a entendre-ho i construir un futur 
millor. Un aspecte especialment rellevant per al món educatiu. Les visites 
guiades així com la informació que es facilita en ell per la tècnica en cultura 
i patrimoni, Jezabel Pizarro, permeten al viatger o a l’estudiós conèixer de 
primera mà no sols el patrimoni referent a la contesa civil sinó el d’altres 
èpoques com poden ser les restes neolítiques, de l’Edat del Bronze i Edat 
Mitjana del Tossal de la Nora, els testimonis del segle XVIII com la Casa Cor-
tasa, l’església parroquial o el pont de Fontanet en el nucli urbà d’Alcoletge. 
Tota la informació sobre aquest tema es pot veure en la seva pàgina web on a 
més podem trobar publicacions i material relacionat amb les seves activitats.

Apro� tem per a conèixer “in situ” tot el ric patrimoni que atresora aquest 
poble de la comarca del Segrià.

Alcoletge, 8 de Gener de 2022

Dani Rubio Ruiz,
Portaveu de Ciutadans

La pandèmia de la COVID-19 ha obligat els centres d’atenció primària (CAP) a reinventar-se. Les 
atencions telefòniques i domiciliàries es van imposar en gran mesura a les visites presencials 
per facilitar el con� nament i minimitzar el risc de contagis; moltes atencions es continuen fent 
a distància.

Totes les necessitats que es puguin resoldre telemàticament han vingut per quedar-se.
En aquests moments hi ha massa barreres per aconseguir una visita als CAPs.
Hi ha molta confusió entre els usuaris, especialment els de més edat, i cal avisar que l’atenció 
actual “pot deixar molta gent enrere”. Moltes persones de la tercera edat NO saben apro� tar 
la gran utilitat d’alguns dispositius i instruments per millorar la seva qualitat de vida. Realment,
molts d’ells es fan enrere, ja que el veuen un món molt complex. No s’atreveixen a utilitzar 
aquestes eines per por de tocar una tecla inadequada, perdre informació o esborrar tot el 
contingut del dispositiu.

Posar barreres en l’accessibilitat i en la visita presencial pot comportar molts errors de diagnòstic 
i també molt malestar entre els pacients. Uns pacients que no acaben d’entendre que les 
terrasses estiguin plenes i els CAPs buits.

Cal limitar la presencialitat per evitar “aglomeracions” i possibles rebrots, però també que molta 
gent està arribant al límit i necessita ser atesa: Hem d’atendre tota persona en la qual intuïm un 
mínim indici de patiment físic o psicològic.

Protocol:
Davant la situació epidemiològica que estem vivint, cal que, abans d’anar a un centre sanitari,
valoreu si podeu resoldre les vostres necessitats mitjançant els recursos d’atenció no presencial
disponibles. Està molt clar.

Això és:
– Es truca al consultori i et diuen que demà o quan pugui et trucarà la Dra... Se n’oblida i
has de tornar a trucar.
– Es fa visita presencial i a la sala d’espera no hi ha ningú, ni tan sols al taulell; estan
esmorzant A TOTES HORES.
– Es truca a partir de les 13 hores i et diuen que truquis a Alpicat. La gent ho fa i a Alpicat
et diuen que t’han d’atendre a Alcoletge.
– Els controls diaris de medicació o altres patologies: es fan a tothom?
– A QUÈ JUGUEM?... Som persones del nostre municipi i estan jugant amb la nostra
SALUT. Hem de � car medis perquè això no sigui així; volem tenir un CAP com el seu nom es
mereix.

Grup PSC



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

Projectes millora avinguda 
Catalunya i carrer Major.

Iniciant el Pla d’acció del
Pla d’Igualtats d’Oportunitats
2021-2025.

Ajuntament d’Alcoletge
C. Sitjar, 2
T. 973 19 60 11

Biblioteca Municipal
C. Sitjar, 2 2a planta
T. 973 19 74 29

Consultori Mèdic
C. Dr. Fleming, 2
T. 973 19 63 97

Consultori d’Alpicat
C. Bosc. 1 (Alpicat)
T. 973 73 61 04

Escola 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

Llar d’infants 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

Hèctor Clivillé

Foto de portada

Sabies què…
Secla de Fontanet
Fa aproximadament mil anys, a l’època 
de l’emirat de Làrida de Yússuf Suleimà 
Almudàfer, es va construir la séquia de rec, 
derivada del Segre a l’altura de Térmens i 
que regaria les partides properes al riu de 
la plana de Lleida: d’Alcoletge i Granyena, 
cap a La Bordeta i Sot de Fontanet, i cap a 
Albatàrrec i Montoliu.

La nostra història en imatges
Arxiu fotogràfi c d’Alcoletge | Escola

Alumnes fotografi ades al pati del col·legi de la casa de la vila, amb la mestra. Al fons s’aprecia la paret de tàpia 
del pati. Any 1959

Portada

Telèfons d’interés

Informació d’interès

Què estem fem?

Equipament cultural

Vols que la teva foto 
sigui portada del 
proper butlletí? 
Envia’ns-la al correu 
comunicacio@alcoletge.cat 
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La dada
El nombre d’alumnes 
matriculats als centres 
educatius del municipi són:
-Escola Mare de Déu del Carme: 359

-Llar d’infants Lo Tossalet: 55

-Escola Municipal de Música     

d’Alcoletge: 57


