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Salutació de l’Alcalde
Benvolgudes veïnes, benvolguts veïns,

Superat ja el primer trimestre de 2021 i amb l’espe-

rança que a poc a poc la vacunació de la població 
del nostre país ens permeti sortir del túnel que hem 
travessat el darrer any, us torno a saludar per pre-
sentar-vos un nou número del Butlletí Informatiu, 
que desitjo que sigui del vostre interès.

L’inici de l’any sempre ve marcat per la confecció 
del pressupost municipal. Com veureu amb més 
detall en les pàgines interiors, el d’enguany s’ha re-
alitzat de forma anàloga a la d’exercicis anteriors, 
amb la voluntat d’assumir les despeses i amb l’ho-
ritzó de mesures que revertiran en una disminució 
a curt i mitjà termini en la despesa corrent d’alguns 
subministraments, per assolir l’objectiu d’una cor-

poració tan ben gestionada com sigui possible, sense endeutament i en si-
tuació d’equilibri.

Aquest trimestre també s’ha anat concretant la preparació del Festival Mi-
laneres, que els pròxims dies 23, 24 i 25 d’abril arriba a la segona edició. 
Aquest any el festival girarà entorn del món de la dansa, i a més dels espec-
tacles que gaudirem en tres espais escènics diferents (sota les mesures sa-
nitàries de seguretat pertinents), també vull destacar els tallers i les jornades 
que es faran per als nens i nenes de l’escola.

Per altra banda, crec que és important dir que a poc a poc es van concretant 
mesures que el nostre grup municipal, Unides i Units per Alcoletge – Primà-
ries Catalunya, dúiem en el programa electoral, com és l’aposta pel medi 
ambient i el reciclatge. 

En aquest sentit, el passat mes de febrer es va iniciar la primera fase del 
canvi de l’enllumenat, substituint les bombetes de tots els fanals. La segona 
fase està prevista de realitzar a partir de l’abril, amb els canvis de punts de 
llum de l’ajuntament, l’escola, el pavelló i el centre d’interpretació. La previ-
sió és que l’estalvi energètic sigui del 60%. També s’han instal·lat noves pa-
pereres de reciclatge en diferents punts del municipi, separades en diferents 
recipients segons el tipus d’escombraries: plàstics i envasos, paper i resta. 

No voldria acabar aquesta salutació sense esmentar la nova secció del 

butlletí, que hem anomenat “En femení”, que vol mostrar el talent de les 
dones del nostre municipi. Per a aquest número, parlem de dones i futbol 
d’Alcoletge.

Des de l’equip de govern seguim compromesos perquè tots vosaltres sentiu 
d’una manera orgullosa una idea que no ens cansarem de repetir: Alcoletge 
és casa vostra.

Josep Maria Gras Charles
Alcalde d’Alcoletge

Festes

Carnaval 2021
La situació actual no ens va permetre or-
ganitzar la festa de carnaval de cada any, 
amb rua, concurs de disfresses, sopar i 
festa. De totes maneres, des de l’ajunta-
ment es va proposar un parell d’activitats 
per mantenir encesa la flama d’una festa 
tan alegre com aquesta. Per una banda, 
un taller virtual, on els nens i nenes van 
poder inspirar-se, des de casa, amb tre-
balls manuals, malabars, i trucs de màgia. 
I per una altra banda, també es va pro-
posar compartir imatges amb les vostres 
disfresses per les xarxes socials, utilitzant 
l’etiqueta #CarnavalAlcoletge2021.



3

Número 07

GEN/FEB/MAR 2021

Actualitat

Dia internacional de la 
dona treballadora, 8 de 
març de 2021
En el marc de la commemoració del Dia Internacional de la 
Dona Treballadora, Alcoletge va reconèixer especialment 
aquest any 2021 a les dones treballadores de l’Ajunta-
ment. Es va fer un vídeo commemoratiu que es va penjar 
al canal YouTube de l’Ajuntament i a les xarxes socials.

Veure a
l’enllaç:

L’Escola Mare de Déu del Carme 
d’Alcoletge dona set ordinadors 
a famílies necessitades
L’Escola Mare de Déu del Carme d’Alcoletge ha donat 
set ordinadors a famílies necessitades del municipi. La 
donació s’ha fet seguint els criteris que ha establert 
l’educadora social del consistori, que ha dut a terme la 
tasca de valorar aquells casos en què era més necessari 
realitzar-la. Els ordinadors pertanyien a un grup d’equips 
que, tot i estar en bon estat, han estat substituïts per al-
tres que havien arribat nous.

L’Ajuntament d’Alcoletge 
obsequia cada nounat 
amb un lot d’iniciació a la 
lectura
L’Ajuntament d’Alcoletge va posar en marxa una nova 
iniciativa cultural i de foment a la lectura obsequiant cada 
nadó acabat de néixer i empadronat al municipi amb un 
lot d’iniciació a la lectura. L’obsequi, anomenat “créixer i 
llegir junts’, vol contribuir en el procés d’iniciació a la lec-
tura dels infants del municipi, conscients que aquest hà-
bit neix i creix en la família. El lot, de l’editorial lleidatana 
Pagès Editors, conté un llibret anomenat ‘Llegir i créixer 
junts’, escrit per Ramon Besora i il·lustrat per Francesco 
Tonucci, un llibre de Babar,  un CD amb cançons de bres-
sol i un carnet per a la biblioteca municipal. Amb aquesta 
acció, l’Ajuntament vol apostar per la lectura i pel foment 
de l’ús de la biblioteca municipal dels més petits i de les 
seves famílies.
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Aprovació del pressupost 
municipal 2021
La confecció del pressupost municipal 2021 s’ha realitzat 
de forma anàloga a la d’exercicis anteriors, amb la volun-
tat d’assumir les despeses i amb l’horitzó de mesures que 
revertiran en una disminució a curt i mitjà termini en la des-
pesa corrent d’alguns subministraments, per assolir l’ob-
jectiu d’una Corporació tan ben gestionada com sigui pos-
sible, sense endeutament i en situació d’equilibri i buscant 
el compliment de les regles fiscals aplicables. Les línies 
mestres del nou pressupost són les següents. 

Per compensar part de l’increment del cànon de residus de 
la Generalitat i el dèficit anual de més de 40.000 euros del 
servei, s’incrementa la taxa per recollida d’escombraries en 
15 euros per cada habitatge (1,25 euros cada mes). Sobre 
aquesta taxa, s’afegeix una bonificació per a les famílies 
monoparentals, entre les ja existents, que són les següents:

· Preveure els recursos necessaris per a disposar, tem-
poralment, de personal al servei de la Corporació que 
permeti una millor atenció i gestió pública.

· Continuar amb l’aportació dels recursos necessaris 
per a la millora en la gestió de les escombraries i la 
neteja del municipi.

· Continuar amb la política en matèria de medi 
ambient.

· Ampliar la dotació relativa a neteja d’immobles.

· Garantir els recursos derivats del manteniment dels 
nous equipaments municipals.

· Continuar amb l’aportació dels recursos per a des-
peses de manteniment i, també, inversió, en camins 
i altres vies públiques i, en general, la totalitat de les 
infraestructures i equipaments municipals.

· Apostar en gestió I promoció cultural i educativa, 
garantint aportacions al Pla Local de Joventut o a la 
promoció a la cultura.

· Conservar els ajuts en matèria de socialització de lli-
bre de text i altre material didàctic tant al CEIP Mare de 
Déu del Carme com als alumnes de l’IES Caparrella.

· Consolidar el Festival Mil Maneres.

· Apostar per fer efectiu, de forma definitiva, el pla 
d’igualtat municipal, amb la seva elaboració i l’adop-
ció de mesures per a la seva implantació.

· Manteniment dels mecanismes implantats en serveis 
d’assistència a les persones. També es manté la pre-
visió de lots nounats del municipi.

· Garantir les subvencions a les entitats que formen el 
teixit associatiu del municipi.

· Mantenir la millora dels mecanismes d’informació i 
participació dels veïns en la gestió municipal, seguint 
amb la política de pressupostos participatius i fomen-
tant consultes en assumptes d’interès municipal.

· Mantenir una partida de despeses corrents i d’ajuts 
Covid-19.

Per aquest any 2021, el volum previst d’inversions reals és 
de 336.000 €. Amb aquest import es preveu, inicialment, 
atendre aquelles inversions bàsiques que estan contem-
plades al pressupost municipal i deixar una partida gene-
ral i oberta, que s’especificarà més endavant en funció 
dels projectes que es vagin materialitzant.
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Recaptació històrica 
d’Alcoletge per a la lluita 
contra la Covid-19
Les activitats de la Marató de TV3, que l’any 2020 anava 
dirigida a la lluita contra la Covid-19, han acabat a Al-
coletge amb una recaptació històrica de 7.001,15 euros, 
una quantitat que es destinarà a la recerca i investigació 
de la pandèmia que estem vivint actualment. Entre les 
diferents activitats socioculturals organitzades, la rifa de 
l’Associació de Dones, que va comptar amb noms molt 
reconeguts de la indústria cultural, gastronòmica i espor-
tiva catalana com Ferran Adrià, Sopa de Cabra o el FC 
Barcelona, ha recaptat gairebé 2.500 euros, i les samar-
retes del festival Mil maneres i el disc ‘Alcovida’,  que 
recull 9 temes propis d’artistes d’Alcoletge, entre ells una 
cançó especial sobre el municipi, n’han recaptat prop de 
1.500 euros. A aquestes dues activitats, també s’hi ha 
sumat la venda de panderetes de les AMPES de l’Escola 
Mare de Déu del Carme, la Llar d’Infants “Lo Tossalet” i 
l’EMMA “Julià Carbonell” i les activitats fetes a l’Hípica 
Alcoletge i a l’associació Free Time, aconseguint una re-
captació de més de 1.000 euros.

A més de les recaptacions derivades de les activitats or-
ganitzades, l’Ajuntament d’Alcoletge va fer una aportació 
especial de 2.000 euros, aprovada aquest any a causa 
de la crisi sanitària, que anirà destinada íntegrament a 
combatre la covid-19. Des de l’Ajuntament d’Alcoletge 
es vol agrair a totes les entitats i persones particulars que 
han participat en l’èxit d’aquesta edició de la Marató, una 
acció que mostra l’aposta de l’entitat per la cultura, la 
solidaritat, la recerca i la vida.

Eleccions al Parlament de 
Catalunya 14 febrer 2021
Les eleccions autonòmiques del 14 de febrer de 2021 
es van dur a terme en mig d’una pandèmia i seguint les 
recomanacions que, en matèria de salut, van fixar les 
autoritats per evitar contagis. Això va determinar una 
modificació en les seccions electorals i en la ubicació 
del col·legi electoral al nostre municipi. Per a aquestes 
eleccions, el col·legi electoral va estar ubicat al pavelló 
poliesportiu d’Alcoletge, on es van situar totes les meses 
electorals.

Consulta ciutadana
Els veïns i veïnes del municipi majors de setze anys van 
poder opinar sobre temes locals. La consulta ciutadana 
de març va ser: votar el nom del complex esportiu i sobre 
el nombre de festes majors. La proposta guanyadora del 
complex esportiu va ser 1 d’octubre, i la de dues
Festes Majors.
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Obres i serveis

Noves papereres de reciclatge
L’Ajuntament ha instal·lat noves papereres de reciclatge 
en diferents punts del municipi, separades en diferents 
recipients segons el tipus d’escombraries: plàstics i en-
vasos, paper i resta. Cal seguir compromesos amb el 
medi ambient. I recordeu, Alcoletge és casa vostra.

Actuació al polígon industrial “La 
Nora” per millorar la seguretat
Al març van començar els treballs per millorar la segure-
tat al polígon industrial La Nora, que consisteixen en la 
instal·lació de ressalts per augmentar la seguretat dels 
treballadors i del trànsit.

Execució del canvi de 
l’enllumenat del municipi
El mes de febrer es va iniciar la primera fase del canvi de 
l’enllumenat. Aquesta fase se centra en la substitució de 
les bombetes de tots els fanals. La segona fase està pre-
vista de realitzar a partir de l’abril, amb els canvis de punts 
de llum de l’ajuntament, l’escola, el pavelló i el centre d’in-
terpretació. La previsió és que l’estalvi energètic sigui del 
60%. L’actuació s’emmarca dins d’un Programa Operatiu 
FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) de 
creixement sostenible 2014-2020, regulat pel Reial Decret 
616/2017 de 16 de juny (BOE núm. 144, de 17 de juny de 
2017). El projecte que es va demanar duia per títol  “Re-
forma i adequació de l’enllumenat públic per a la millora 
de l’eficiència energètica i reducció d’emissions de CO2 
en el terme municipal d’Alcoletge”. El cost de les actuaci-
ons projectades és de 647.202, 09 €, dels quals 300.000 
seran subvencionats per fons europeus i 150.000 per la 
Diputació de Lleida. La resta, de moment s’assumiran per 
part de l’Ajuntament, tot i que s’esperen aconseguir més 
subvencions.

Treballs d’asfaltatge del 
camí de les Roquetes
S’ha realitzat l’asfaltatge del camí de les Roquetes, una 
millora que permetrà augmentar la comoditat i la segure-
tat en la circulació.



Organitza: Col·laboren: milmaneresfestival.cat
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maneres de
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Cultura

Un projecte de recerca i 
cultura de l’Ajuntament 
d’Alcoletge, dels millors 
valorats en les subvencions 
del 2020 del Memorial 
Democràtic
El projecte impulsat per l’Ajuntament d’Alcoletge “Al-
coletge i el Front del Segre: memòria històrica local a 
l’abast de tothom”, ha sigut un dels tres primers projec-
tes amb la puntuació més alta, i un dels més destacats. 
Es tracta d’una iniciativa dirigida per la regidora de Cul-
tura, Turisme i Participació Ciutadana, Maria Lluïsa Prat 
Boneta, la Tècnica de Cultura i Turisme, Jezabel Pizarro 
Barberà, de l’Ajuntament d’Alcoletge, i amb la col·labo-
ració de la il·lustradora Elisabet Díaz Pila, i el tècnic au-
diovisual Hèctor Clivillé. El projecte té com a objectiu la 
difusió d’un episodi de la història contemporània, utilit-
zant la tecnologia audiovisual i l’edició d’una publicació, 
amb il·lustracions originals que representaran la vida més 
propera de les persones que van viure aquests fets en el 
municipi d’Alcoletge. Pretén, d’aquesta manera, difondre 
i divulgar amb un llenguatge proper i pedagògic els fets 
històrics, els aspectes més destacats de caràcter social 
i l’empremta que va deixar en la població. L’edició de la 
publicació “Viatge al passat, memòria present: el Front 
del Segre a Alcoletge” tindrà un discurs narratiu de ca-
ràcter divulgador. Els audiovisuals seran gravacions de 
curta durada en format de capítols, amb l’objectiu de 
difondre els espais de memòria del municipi. D’aques-
ta manera, de forma innovadora, la història del Front del 
Segre a Alcoletge estarà a l’abast de tothom.

VII Certamen Literari de 
Cartes Epistolae sobre 
la Guerra Civil. Alcoletge, 
2021
A causa de la situació de pandèmia de la Covid-19 es va 
ajornar el Certamen Literari  de Cartes Epistolae d’Alco-
letge 2020. Aquest any es reprèn el Certamen Literari que 
acollirà l’edició de l’any 2020 i 2021.

Publicació “Alcoletge: 
història local i cultura a 
l’abast de tothom” revista 
Turisme Catalunya
La revista Turisme Catalunya, va publicar al seu número 
74, de febrer de 2021, l’article “ALCOLETGE HISTÒRIA 
LOCAL I CULTURA A L’ABAST DE TOTHOM”.
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Mil Maneres, un festival amb cor rural i ànima 
cosmopolita
Adaptat a les circumstàncies actuals, els propers dies 23, 
24 i 25 d’abril arriba per segona vegada el Mil Maneres, 
el festival d’arts escèniques que se celebra a la localitat 
d’Alcoletge.

Com en l’anterior edició, la cartellera d’aquest any inclou 
10 propostes artístiques per a públic de totes les edats 
entre les quals hi ha novament espectacles reconeguts i 
premiats en diferents certàmens del sector.  Les represen-
tacions es faran en tres espais escènics diferents sota les 
mesures sanitàries de seguretat pertinents.

A més a més, cada any un dels principals objectius del 
festival Mil Maneres és el d’apropar una disciplina escèni-
ca als centres educatius. Aquest any girarà entorn al món 
de la Dansa, amb tallers i jornades per a l’escola del poble.

Coincidint amb la festivitat de Sant Jordi, la programació 
arrenca divendres 23 d’abril amb l’espectacle Labranza 
kids, l’adaptació del projecte artístic LABRANZA que té 
l’objectiu de fer connectar els nens i nenes amb l’imaginari 
rural a través del moviment i la dansa i que estarà prota-
gonitzat pels propis alumnes de 6è de l’escola municipal.

La cartellera del mateix divendres continuarà amb l’es-
pectacle Here We Go i els equilibris i acrobàcies de Guga 
& Silvia i finalitzarà amb la dansa i la poesia visual de la Cia 
Maduixa i el seu espectacle Mulïer, en què cinc ballarines 
sobre xanques volen arribar a la sensibilitat de l’especta-
dor explorant la màgia de la identitat femenina.

És aquesta mateixa reconeguda companyia valenciana 
qui obrirà la programació de dissabte 24 amb Lù, un es-
pectacle de dansa i arts plàstiques per a gaudir en família 
que parla sobre el poder de la imaginació i la creativitat 
com a forma d’evasió davant la duresa de la vida.  Durant 
el matí, el públic del festival podrà descobrir Carilló, l’es-
pectacular muntatge de la companyia La Tal que mostra 
la vida interior d’un rellotge musical plena de personatges 
que expliquen històries de cavallers, pallassos, baralles i 
passions.

La tarda de dissabte començarà amb una segona funció 

de Labranza kids, protagonitzat pels alumnes de 6è de 
l’escola municipal, per continuar amb Full House, una fa-
bula moderna sobre la convivència en un barri, a càrrec de 
la companyia Eléctrico 28. El darrer espectacle de la tarda 
nit de dissabte serà Gran Reserva, una festa esbojarrada 
i plena de ritme i gamberrisme que servirà per a repassar 
els millors moments de la companyia Rhumia & Cia i que 

neix de la voluntat de retre homenatge a Joan Montanyès, 
Monti, un dels grans actors i pallasso dels nostres temps.

Diumenge 25, començarà amb un espectacle d’Inspira Te-

atre per als més petits de casa, KL’AA la teva cançó, una 
experiència visual i sonora a través de la veu per a nens 
i nenes de 0 a 5 anys. Seguidament música i diversió as-
segurada amb la companyia d’animació Lali BeGood i el 
seu espectacle Love and Roll.

Finalment, i abans de  la cloenda, el públic del festival 

tindrà l’ocasió de tornar a veure la companyia lleidatana 
La Baldufa, en aquesta ocasió amb La Faula de l’Esquirol, 
un espectacle que ens convida a reflexionar i aprofundir 
sobre la diferència i el mestissatge. 
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divendres 23 
La Majara, els alumnes
de 6è de l’escola interpreten
LABRANZA KIDS 
espai Pista/ dansa/ tots els públics

Guga & Silvia HERE WE GO
espai Amfiteatre/ circ/ tots els públics

Maduixa Teatre MULÏER
espai Pavelló/ dansa/ tots els públics

dissabte 24 
Maduixa Teatre LÙ
espai Pavelló/ dansa+projeccions/ 
+ de 3 anys

La Tal CARILLO 
espai Amfiteatre/ teatre/ tots els públics 

La Majara, els alumnes
de 6è de l’escola interpreten
LABRANZA KIDS 
espai Pista/ dansa/ tots els públics

Electrico 28 FULL HOUSE
espai Amfiteatre/ teatre+música/ 
tots els públics 

Rhum & Cia GRAN RESERVA
espai Pavelló/ clown/ + de 8 anys

diumenge 25 
Inspira Teatre KL’AA
espai Pavelló/ teatre musical/ de 0 a 5 anys

Lali BeGood FUTUR-OH!
espai Amfiteatre/ música en directe/ 
tots els públics

La Baldufa 
LA FAULA DE L’ESQUIROL 
espai Pavelló/ teatre/ tots els públics

la Trócola EMPORTATS 
espai Amfiteatre/ circ/ 
tots els públics

18.00 

19.00 

20.30 

10.30
i

11.30 

12.30

17.30

18.30

20.00

11.00

12.15 

17.30

19.00

Programació 2021
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La cloenda d’enguany, ara sí, serà per l’espectacle Empor-
tats, de la companyia de circ La Tróccola, un show que 
combina música, acrobàcies i malabars i que no deixarà 
gens indiferent al públic assistent.

Així doncs aquest any 2021, sota el lema mil maneres de 
compartir,  Alcoletge té molt clar que la cultura és un bé 
essencial i necessari i vol consolidar el seu festival posant 
la mirada en el fet que comencem a veure la llum després 
d’un any de pandèmia. Amb tota la cautela necessària el 
Mil Maneres vol reivindicar que, més que mai, és temps de 
continuar compartint  el sol i l’aire que respirem, de com-
partir els moments d’oci, els sentiments, les ganes de gau-
dir, de que cadascú doni i prengui  la part que vulgui, de 
participar de la cultura i de l’evident benefici mutu que hi ha 
en relació entre el públic i els artistes.

Us hi esperem!

Full House



DONES I FUTBOL D’ALCOLETGE
Júlia Salvia Arcal. Ha jugat a l’Associació Esportiva Al-
coletge, a la Unió Esportiva Lleida, al Club de Futbol So-
ses, al Club de Futbol Pardinyes i és entrenadora de l’As-
sociació Esportiva Alcoletge.

Mery Vázquez Castaño. Ha jugat a l’Associació Espor-
tiva Alcoletge, a l’AEM, a la Unió Esportiva Lleida, al Club 
de Futbol Pardinyes, a la selecció catalana i a l’espanyola. 
Actualment és la coordinadora del futbol base de l’Associ-
ació Esportiva Alcoletge.

Vanesa Núñez Capón. Ha jugat a l’Associació Esportiva 
Alcoletge i a l’AEM, on també ha estat entrenadora. Actu-
alment i des de fa 8 anys és la capitana de l’equip femení 
de l’AEM, el qual està jugant les eliminatòries per pujar a 
primera divisió estatal.

QUÈ SIGNIFICA 
SER DONA EN EL FUTBOL?
· Júlia: Costa molt trobar entrenadores als equips profes-

sionals i també dones en alts càrrecs de les federacions 

esportives. El fet que no hi hagi dones en alts càrrecs difi-
culta que hi hagi més visibilitat per a les esportistes.

· Mery: Queda molt camí encara per a fer, des de la dife-
rència de remuneració al ressò en els mitjans de comuni-
cació. Cada vegada, però, podem veure més entrenadores 
de futbol joves. També van creixent el nombre d’equips 
femenins, sobretot en categories inferiors, això vol dir que 
cada vegada hi ha més nenes que “s’atreveixen” a trencar 
amb els estereotips.

· Vanessa: Significa dedicació, entrega i molt sacrifici. 
Se’ns demana un “extra” físic per demostrar que el futbol 
femení no és “tou”, i un altre “extra” a escala mental per 
afrontar les diferents situacions masclistes que malaura-
dament encara són massa habituals tant dins com fora del 
terreny de joc.

EXPLICA UNA SITUACIÓ QUE
FACI VISIBLE LA DIFERÈNCIA
DE GÈNERE EN EL TEU ÀMBIT.
· Júlia: Una diferència clara és el salari que reben anu-

alment: cada jugador del Reial Madrid va cobrar 300.000 

euros per guanyar la lliga, mentre que cada jugadora de 

l’Atlètic de Madrid en va cobrar  sols 54 euros per la ma-
teixa fita.

· Mery: Costa molt veure al capdavant d’un equip a una 
dona en categories de futbol 11. Considero que podem 
aportar molt, tant futbolísticament com emocional i educatiu. 

· Vanessa: En podria dir moltes, però crec que la princi-
pal i la què arrossega una mica la resta són els contrac-
tes professionals. I no només parlo de la part econòmica, 
sinó dins els mateixos clubs en els quals, tenint l’equip a 
la màxima categoria, encara té jugadores sense contracte 
laboral ni fitxa professional.

QUIN ASPECTE CAL MILLORAR
EN PRO DE LA IGUALTAT REAL?
· Júlia: La més important seria el tema econòmic. També 

més incorporació als mitjans de comunicació i involucrar 

més a les dones en esports dominats pels homes.

· Mery: Cal que es mostri més futbol femení als mitjans de 
comunicació. Un altre aspecte important és el sou. Moltes 
jugadores no poden dedicar-se al 100% a aquest esport, 
ja que no tenen un salari per poder viure’n d’ell.

· Vanessa: Estem en el bon camí, però no volem ser sim-
plement la “campanya de moda”. Així que seguim encorat-
jant als aficionats perquè es fixin en aquest esport perquè 
tot i ser força diferent del futbol masculí, també és FUT-
BOL, i nosaltres no som noies que juguem a futbol, som 
FUTBOLISTES.

En femení
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L’equip juvenil A del CFS Alcoletge 
opta al títol
L’equip Juvenil A del CFS Alcoletge formarà part dels 8 millors 
equips de la màxima categoria Juvenil estatal de futbol sala, i 
disputarà el campionat de lliga i l’accés a la Copa d’Espanya, 
on destaquen equips com el FC Barcelona, el Palma Futsal, 
l’Industrias García o L’Hospitalet Bellsport. És el primer cop 
que un equip del club assoleix una fita tan important i que 
competeix contra els millors clubs de futbol sala de l’estat 
espanyol.

Curs d’iniciació al ciclisme
El Club Ciclista Alcoletge, organitza durant els caps de 
setmana cursets d’iniciació al ciclisme.

Esports
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GRUP RESCAT ALCOLETGE

Fa uns anys que a Alcoletge hi ha un grup local de diverses 
noies que conjuntament amb l’ajuntament ens encarreguem 
dels animals abandonats o perduts.

La nostra tasca és recuperar aquests gossos o gats, passar 
el lector de xip per si tenen propietari i publicar-los a les 
xarxes socials perquè amb la màxima difusió pugui arribar 
a més persones i puguin tornar amb els seus amos. Però 
no sempre és així, malauradament molts dels rescats que 
fem són “peluts” o felins que algú ha deixat abandonats. 
Una vegada passa això, deixem passar uns dies per si algú 
apareix reclamant-lo; si no és així, llavors intentem buscar-li 
una família d’adopció.

No tot és així de fàcil, arriben gossos amb moltes pors, mal-
tractats, ferits o malalts, i així i tot lluitem perquè es recu-
perin i puguin tenir una millor vida i els ajudem al fet que tor-
nin a confiar. Només l’any passat vam fer més de cinquanta 
adopcions només de gossos, i unes 10 de gats. Ni nosaltres 
mateixes ens ho creiem quan fa ben poc ens van demanar 
aquestes dades per fer un balanç de l’any.

Tots els gossos surten amb tots els requisits que marca la 
llei, marxen xipats, vacunats i esterilitzats. Si són cadells, a 
l’edat que toca hi ha un compromís i s’ha de complir. Ens 
hauríem de conscienciar tots una mica.

Una cosa volem puntualitzar, tot el que fem és feina que 
realitzem altruistament perquè ens agrada, però també ha 
de quedar clar que si no fos per totes les persones que ens 
ajudeu amb donacions de pinso, llaunes, medicació... No 
podríem fer tot el que fem.

Demanem una mica més de responsabilitat, penseu que la 
importància que estiguin xipats com marca la llei fa la pos-
sibilitat que puguem trobar els amos molt més fàcilment i 
que puguin ser recuperats. També la importància d’esterilit-
zar per evitar camades indesitjades, que acaben també sent 
abandonades. ADOPTA #NOCOMPRIS

CLUB FUTBOL SALA ALCOLETGE
El Club Futbol Sala Alcoletge el coneixem com a tal des 
de la temporada 2011-2012. Va ser pels voltants de l’agost 
de 2011 quan l’antic responsable del Club, el senyor Car-
los Hernández Morcuende, es va posar en contacte amb 
nosaltres per oferir-nos la possibilitat d’entrenar l’equip 
Sènior de la localitat. Vam decidir acceptar, però amb la 
condició de crear a mitjà termini una Escola de Futbol Sala 
que aspires a competir a les màximes categories del fut-
bol sala nacional. La primera temporada va ser força dura. 
Només disposàvem d’un sènior, amb la meitat de gent del 
poble i l’altra meitat de fora. A partir d’aquell moment vam 
passar d’una primera temporada amb dos equips sènior 
competint en categories territorials, a en pocs anys co-
mençar a fer equips de categories base, arribant a tenir un 
juvenil a nacional i un cadet a divisió d’honor. En aquesta 
primera etapa, el juvenil va estar dues temporades a ju-
venil nacional i el cadet una a divisió d’honor, tot i això, 
l’equip sènior va aconseguir pujar a tercera divisió nacio-
nal. A més a més, el nombre d’equips i jugadors del club 
ha anat creixent any rere any, amb l’enorme satisfacció 
que han vingut a jugar amb el nostre club, gent de Mallor-
ca, Barcelona, Sabadell, Andorra, Tàrrega, Cervera, etc. 
fet que demostra que el Futbol Sala Alcoletge és un club 
que porta el nom del poble per tota Catalunya.

Actualment, el Club Futbol Sala Alcoletge s’ha afiliat amb el 

Futsal Lleida, aspirant a competir a les màximes categories 
sèniors, tal com està fent en les categories de base, ja que 
enguany tant el juvenil com el cadet han retornat a competir 
en les màximes categories de futbol sala, quedant l’equip 
juvenil en quarta posició a la màxima categoria juvenil, on 
ha competit contra equips com el Barça, Industrias San-
ta Coloma i Palma Futsal, assolint la permanència i jugant 
amb el grup de classificació la copa Espanya.

Des del Club esperem continuar amb aquesta dinàmica tan 
positiva després de 10 de creació del Club, amb l’objectiu 
de fer créixer el nom del poble d’Alcoletge i pel futbol sala 
lleidatà.

Les nostres entitats
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L’opinió dels Grups Municipals

El 18 i 19 de març del 1931 es va fundar Esquerra Republicana de Catalunya, 
el partit més antic del país, que just noranta anys després tornarà a arribar a la 
presidència de la Generalitat. “A tots els indrets de la nostra terra, de la dreta i de 
l’esquerra, de dalt i de baix, se sent el mateix crit: REPÚBLICA”. Aquestes pa-
raules corresponen al discurs d’obertura de la conferència d’esquerres catalana 
que comença el 18 de març del 1931 al Foment Republicà de Sants del carrer 
Cros. Qui va escriure aquest discurs inaugural és Lluís Companys, tot i que no el 
pot pronunciar personalment perquè sobre ell pesa una ordre de detenció i han 
de ser llegides per un company. El nou partit reivindica el reconeixement de Ca-
talunya com a nació dins d’una república federal espanyola amb els drets socials 
i democràtics. La guerra civil deixa la formació aparedada entre el feixisme i la 
revolució anarquista i després el control comunista.
El primer pas cap a l’ERC que coneixem avui es produeix el desembre de 1986 
amb la crida nacional a Esquerra Republicana de Catalunya, manifest que està 
signat per més d’un centenar de persones de tots els Països Catalans, en-
capçalat per Josep Lluís Carod-Rovira, però també per personalitats del món 
acadèmic i cultural. El lideratge d’Àngel Colom a partir del 1989, amb l’entrada 
de diferents crepuscles de l’esquerra independentista radical i la contribució de-
cisiva a la liquidació de Terra Lliure encamina la formació cap a l’independentis-
me d’una manera que ja no ha tingut retorn.
El lideratge posterior de Josep Lluís Carod-Rovira serà decisiu perquè Esquerra 
passi de l’extraradi a la centralitat parlamentària i retorni al govern el 2008, setan-
ta-dos anys després de la seva fundació per bé que formant part d’una aliança 
d’esquerres.
La història de l’última dècada sota la presidència d’Oriol Junqueras és sobrada-
ment coneguda, amb un creixement progressiu, amb els efectes d’una tongada 
de repressió contra el republicanisme. Finalment noranta anys després de la fun-
dació del partit i de la presidència inaugural de Francesc Macià, Pere Aragonès 
ocuparà la presidència de la Generalitat.

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

EL PRESSUPOST MUNICIPAL
Els començaments d’any sempre vénen marcats per l’aprovació del pressu-
post municipal, el document més important d’una corporació, perquè marca 
les polítiques que es volen desenvolupar des de l’equip de govern. El pres-
supost 2021 presenta un balanç inicial equilibrat d’ingressos i despeses per 
un valor de 2.571.000 €, tot i que, com passa habitualment, durant l’any 
es realitzen modificacions. La voluntat del grup municipal Unides i Units per 
Alcoletge – Primàries Catalunya és que la corporació estigui tan ben gestio-
nada com sigui possible, sense endeutament, en situació d’equilibri i buscant 
el compliment de les regles fiscals aplicables.

En els pressupostos de 2021 es fa palesa la voluntat política d’avançar en 
matèria de medi ambient, i la intenció de seguir millorant en la gestió de les 
escombraries; un altre element important que es té en compte és la inversió 
en camins i altres vies públiques. També és clara l’aposta per la gestió i pro-
moció cultural (consolidant el festival Mil Maneres i altres accions) i educativa 
(amb el Pla Local de Joventut i les ajudes per l’adquisició de llibre de text i 
altre material didàctic tant a l’escola Mare de Déu del Carme com als alum-
nes de l’IES Caparrella). El pressupost també mostra la voluntat de fer efectiu 
el pla d’igualtat municipal, així com el manteniment de les subvencions a les 
entitats que formen el teixit associatiu del municipi.

Una altra prioritat política que es manté són els mecanismes d’informació i 
participació dels veïns en la gestió municipal, seguint amb els pressupostos 
participatius i fomentant consultes en altres assumptes d’interès municipal. 
Finalment, volem destacar que per aquest 2021 es manté una partida de 
despeses corrents i d’ajuts Covid-19.

En referència a les inversions, el volum previst és de 336.000 €. Tanmateix, és 
important tenir en compte que, amb modificacions pressupostàries, de ben 
segur es podran ampliar les previsions inicials d‘inversió al municipi, sobretot 
perquè s’ha de contemplar l’execució d’obres importants com la millora de 
l’avinguda Catalunya, així com altres actuacions.

Per acabar, el nostre grup vol agrair la feina que realitza el personal de les 
oficines de l’ajuntament per a completar la confecció d’una complexa docu-
mentació, una tasca que aquest any s’ha vist afectada per les condicions de 
pandèmia que estem vivint. Moltes gràcies.

Òscar Flores i Alarcia
Regidor d’economia

Aquesta serà una primavera —i sembla que també ho serà l’estiu— diferent 
i plena d’incerteses.  Durant els últims mesos, la crisi del COVID-19 ens ha 
posat a prova com a societat; en una conversa de veïns hem sentit dir que 
“aquesta pandèmia és una sotragada de les que fan època”. Cal continuar 
amb la responsabilitat col·lectiva.

Volem donar el nostre suport a totes les famílies que han patit pèrdues fa-
miliars. Cal destacar, en aquest sentit, la tasca de TOTHOM des de la seva 
posició.

El nostre municipi és l’espai per excel·lència on les persones aporten, no 
només els seus esforços, sinó també els seus afectes per a construir rela-
cions humanes de proximitat, prendre decisions col·lectives sobre la con-
vivència en comú, cuidar dels més febles, educar els més joves; això ens 
preocupa moltíssim: hem de lluitar també per ells tenint en conte que el JO-
VENT del nostre municipi no té un lloc adequat per fer les seves trobades, 
compartir aficions i altres conceptes.

NO es pot permetre que estiguin en perill per no tenir-lo. Recentment hi ha 
hagut un accident que podia ser molt greu; potser ens hem de plantejar 
fer-hi alguna cosa ja, no deixar-ho al calaix com a proposta: el nostre jovent 
també és una part molt important del nostre municipi, de manera que hem 
de tenir-los en compte com a tothom. FEM-HO!

Molta feina feta i molta per fer que encarem amb visió optimista, constructiva, 
innovadora, per fer front a nous reptes i millorar el futur del nostre municipi.

PSC Alcoletge

UN AÑO DE LUCHA Y ESPERANZA
Escribo estas líneas cuando hace más de un año en el que todo empezó. 
La peor crisis que hemos vivido desde la Guerra Civil española, en todos los 
sentidos, en sanidad, en economía, en preocupación por un futuro incierto en 
aquellos momentos. Ahora, con las vacunas en marcha, con la lenta pero firme 
recuperación, ese futuro lo vemos con optimismo. 

Quizás es el momento de recordar las buenas sensaciones que, dentro de la 
gravedad, nos han ofrecido estos duros meses. Arrancábamos con un confi-
namiento total excepto para las actividades básicas necesarias para el desar-
rollo de la vida. La responsabilidad cívica es un dato a destacar, con pequeñas 
excepciones. Ese confinamiento fue respetado y se consiguió así detener la 
velocidad de los contagios, de los ingresos hospitalarios y de los fallecimi-
entos hasta dar marcha atrás y llegar al verano con una nueva normalidad. 
Es justo recordar la labor de los grupos que han combatido en primera línea 
las crueles circunstancias de la pandemia: los sanitarios, fuerza de choque 
contra la enfermedad que ha salvado muchas vidas; los cuerpos policiales y 
el ejército, los empleados de supermercados y comercios de productos de 
primera necesidad, los transportistas, los payeses que fumigaron las calles y 
continuaron trabajando en nuestro pueblo; las personas voluntarias que hicie-
ron mascarillas para la población; los docentes que tuvieron que adaptarse de 
forma inmediata a las nuevas circunstancias y encararon el nuevo curso con 
una gran profesionalidad y efectividad… Gracias a todos ellos.

El pleno del mes de Mayo alumbró un acuerdo entre equipo de gobierno mu-
nicipal y oposición para consensuar medidas de apoyo a los sectores más 
afectados por la crisis y a las personas castigadas por la falta de trabajo, todo 
un ejemplo para los políticos de todas las instituciones.

Por último, quisiera dar un mensaje de esperanza para un futuro mejor que ha 
de estar próximo. Las vacunas, conseguidas en un tiempo record, son el mejor 
ejemplo de trabajo en equipo para una sociedad atacada por una epidemia 
que ha golpeado a todo el Mundo. Frente a crisis como la que vivimos se lucha 
con unión, con responsabilidad y con la atención puesta, especialmente, en 
los colectivos más vulnerables. Hemos de salir de ella todos juntos y estoy 
seguro que lo haremos.

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

Instal·lant els columbaris al 
cementiri.

Preparant la festa major de maig.

Preparant curs Universitat
Estiu UdL.

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

Jordi Pascual Júlvez

Foto de portada

Sabies què…
Cal Mo
Aquesta casa del carrer Major fins al segle XIX, 
va ser residència de les monges del monestir de 
les Jonqueres de Barcelona. Des de meitat de 
l’any 1938 fins al gener de 1939, va ser ocupada 
com lloc de comandament per un comitè repu-
blicà, anomenat popularment “els de la pana” 
per la roba que habitualment portaven. L’any 
1938 hi va impactar un obús que va quedar in-
crustat en la façana i no es va retirar fins als anys 
vuitanta.

La nostra història en imatges
Arxiu fotogràfic d’Alcoletge | Flora

Fotografia de una de les varietats de flors del Tossal dels Morts.

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
Superfície de conreus llenyosos 
a Alcoletge.
Superfície municipal de conreus llenyosos 
a Alcoletge, segons dades de la Generalitat 
de Catalunya (en hectàrees, any 2019): 
pomera, 24; perera, 200; albercoquer, 1; 
ametller, 12; nectariner, 26; olivera per a
oliva d’oli, 4; figuera, 2; presseguer, 6.


