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Benvolgudes veïnes, ben-
volguts veïns.
Un cop més, us envio 
aquest escrit per salu-
dar-vos i introduir aquest 
butlletí, un document que 
ens permet resumir i com-
partir amb vosaltres tot el 
que fem, juntament amb 
el meu equip de govern 

(i amb la necessària col·laboració del personal del 
consistori), per mirar de posar a Alcoletge al lloc que 
considerem que es mereix.
Ara que sembla que a poc a poc anem superant 
aquest malson que ha estat la pandèmia, ens tro-
bem amb aquest fort cop que ha suposat per tothom 
veure com el cor d’Europa torna a patir una guerra 
on, com sempre, qui patirà més seran les persones 
del carrer, com som tots nosaltres. Com no pot ser 
d’una altra manera, des del consistori estem oberts a 
qualsevol iniciativa de solidaritat envers les persones 
que estan patint aquesta guerra. 
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VIII Certamen Literari de 
Cartes Epistolae sobre la 
Guerra Civil. Alcoletge, 2022
Aquest any celebrem la vuitena edició del Certamen Literari 
de Cartes Epistolae sobre la Guerra Civil, a Alcoletge.

CulturaCampanyes d’ajuda a la 
població ucraïnesa
Des de l’Ajuntament d’Alcoletge s’han canalitzat di-
verses campanyes d’ajuda a la població ucraïnesa. 
Una vegada més, hem demostrat que som un poble 
solidari i compromès. Moltes gràcies a tothom!

Concentració de rebuig 
a la guerra d’Ucraïna
Des de l’Ajuntament d’Alcoletge, en nom de tots els 
grups polítics que en formen part, es va convocar 
una concentració de rebuig a la guerra com a so-
lució als conflictes diplomàtics i a favor del dret a 
la pau.

Restauració del Forn 
de Dalt del Centre 
d’Interpretació
Ja han començat els treballs de conservació del Forn 
de Dalt del Centre d’Interpretació d’Alcoletge. El pro-
jecte estarà a càrrec de Maria Martínez, Llicenciada 
en Restauració i Belles Arts, amb una àmplia experi-
ència en l’àmbit de la conservació del patrimoni his-
tòric i cultural. La preservació del Forn de Dalt i la 
seva museïtzació el converteix en un dels elements 
més remarcables del patrimoni arquitectònic rural del 
municipi d’Alcoletge.
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Concert de l’Orquestra 
Simfònica Julià Carbonell 
de les Terres de Lleida
El passat 8 de gener vam gaudir d’aquest concert de l’Or-
questra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida. 
Agrair a la Diputació de Lleida per escollir Alcoletge per 
aquest concert i moltes gràcies a totes les autoritats pre-
sents, encapçalades pel president de la Diputació, Joan 
Talarn, la consellera de Drets, Violant Cervera. Va ser un 
dia màgic per començar l’any.

Actualitat

Pel que fa a aquest primer trimestre, com veureu 
en les pàgines següents, el consistori continua 
treballant a tot ritme. Com cada inici d’any, l’ela-
boració del pressupost és un dels elements més 
importants d’aquestes èpoques. També la prepa-
ració del nostre festival d’arts escèniques, el Mil 
Maneres, que arriba ja a la seva tercera edició amb 
més il·lusió que mai. Voldria destacar altres pro-
jectes, com per exemple el Plançó, una iniciativa 
que pretén apropar el públic jove amb al teatre, o 
el Club Jove Alcoletge, per tal de dinamitzar als 
joves d’entre 11 i 16 anys.
En resum, us animo a fullejar aquest nou núme-
ro del nostre butlletí municipal, on s’expliquen 
aquestes i altres de les activitats fetes aquest pri-
mer trimestre de l’any.

Rebeu una cordial salutació.

Josep Maria Gras Charles
Alcalde d’Alcoletge

Salutació de l’Alcalde



Mil Maneres, un festival 
que no para de créixer
Els pròxims dies 22, 23 i 24 d’abril, Alcoletge donarà el tret 
de sortida a la temporada de festivals a Ponent amb la ter-
cera edició del Mil Maneres. 

Després d’haver-se consolidat amb les seves dues ante-
riors edicions, Mil Maneres de Mirar (octubre 2020) i Mil 
Maneres de Compartir (abril 2021), arriba el Mil Maneres 
de Créixer amb un seguit de propostes escèniques per a 
públic de totes les edats entre les quals hi ha novament 
espectacles reconeguts i premiats en diferents certàmens 
del sector com Laika de Xirriquiteula Teatre (Premi MAX al 
Millor Espectacle Infantil, Juvenil o per a Públic Familiar del 
2021 i Millor espectacle del jurat infantil Fira Titelles de Llei-
da, 2018), La Reina del Arga d’Estefania de Paz Asín (2022 
Premi FETEN a la millor interpretació) o els recentment can-
didats a les nominacions dels Premis MAX 2022  La llàntia 
meravellosa, de Festuc Teatre, Soc una nou, de Zum Zum 
(2021 Premi FETEN a la millor direcció i millor interpretació 
coral) o MDR (Mort de riure), l’espectacle de la companyia 
Los Galindos premiat amb el Premi Zirkolika Especial i amb 
el Premi de la Crítica 2021 en l’apartat de Circ.
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En total es posaran a la venda més de 3.000 localitats per al 
públic que desitgi acostar-se a Alcoletge entre el divendres 
22 i diumenge 24 d’abril. Per a la representació dels espec-
tacles programats, l’organització ha habilitat més espais al 
carrer després de les dues anteriors edicions marcades per 
les restriccions de la pandèmia. Paral·lelament, durant els 
dies del festival hi haurà també altres activitats obertes com 
poden ser la nit musical amb Ponent Roots a la Taverna La-
Magda o l’actuació dels joves Dj’s Little Root Selectors a la 
Plaça Sitjar amb paradetes, espais lúdics, etc.

De bracet amb la Fira 
de Titelles de Lleida 
(activitats dirigides a les 
escoles)
A més a més, cada any l’organització del festival promou 
un conjunt d’activitats paral·leles amb espectacles i tallers 
exclusivament destinats a les escoles durant els dies 
previs al festival amb l’objectiu d’apropar el món de les arts 
escèniques als més menuts. 

Després d’endinsar-se en el món del circ (2020) i de la dansa 
(2021) en les anteriors edicions, les escoles participants 
enguany podran descobrir les possibilitats lúdiques i 
educatives de l’art titellaire. 

Sota el segell i la inestimable col·laboració de la Fira de 
Titelles de Lleida els més de 1500 alumnes de diferents 
escoles del territori podran participar en tallers ideats pel 
col·lectiu Instantropia i duts a terme per estudiants del GEI 
Gestions Creatives (UdL) i tindran l’oportunitat de veure els 
espectacles Xim (Centre de Titelles de Lleida), NubeNube 
(Periferia Teatro) o Tabula (Les Cícliques). 

Los Galindos

Tombs Creatius

55
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Laika

Un festival marca 
Ponent
Amb el lema Cor rural, ànima cosmopolita el Mil 
Maneres continua creixent i apostant per tractar 
temàtiques actuals a través de diferents propostes 
i formats escènics amb l’objectiu d’afavorir la 
cohesió social i territorial i promoure una actitud 
activa i conscient davant els diversos vessants de la 
contemporaneïtat artística i cultural.

El municipi d’Alcoletge espera amb molta alegria la 
celebració d’aquesta tercera edició Mil Maneres de 
Créixer (22, 23 i 24 d’abril 2022).

Programació 2022
       Divendres 22

19.00   Echoes
  CIA. MOVEO
  espai Pavelló 

22.30   MDR - Mort de riure
  LOS GALINDOS
  espai Pavelló 

00.00   Punxada de vinils
  PONENT ROOTS
  espai Lamagda 

       Dissabte 23

11.30    Xirriquiteula Teatre
17.30    LAIKA
             espai Pavelló 

12.30   La “petita” Moby Dick
16.00   EUDALD FERRÉ
17.00   espai Església 
18.00

11.00    Secrets
16.00    TOMBS CREATIUS
             espai Carrer Nou

13.00    Punxada de vinils
   THE LITTLE ROOTS 
   SELECTORS
   espai Plaça Sitjar

19.30    Peix
   CIA. HOTEL IOCANDI
   espai Amfiteatre

23.00    Soc una nou
   ZUM-ZUM TEATRE
   espai Pavelló

       Diumenge 24

11.30    La Llàntia Meravellosa
17.30    FESTUC TEATRE
             espai Pavelló 

12.00    Residència dels Contes Macabres
16.00    EL SIDRAL
             espai Església 

10.45   La Reina del Arga
12.00   ESTEFANIA DE PAZ ASÍN 
16.00   espai Carrer Nou
17.30

13.00    Potser no hi ha final
   CIRC PISTOLET
   espai Amfiteatre

19.00    Collage
             BOTPROJECT
             espai Amfiteatre

Cultura i turisme Salut

Serveis i educació

Projecte Plançó Circuit 
Escena Jove Ponent 
Pirineu
Alcoletge participa en aquest projecte, que té per 
objectiu crear un punt d’intersecció d’un jove públic 
amb capacitat d’opinió i acostar les arts escèniques 
al jovent de tota la demarcació. En el marc de cada 
trobada hi haurà debats post-funció amb actors i di-
rectors, tallers, etc. El projecte triarà propostes es-
cèniques tenint sempre presents criteris de paritat 
entre creadors i creadores (actors i actrius, directors 
i directores, dramaturgs i dramaturgues, figures pro-
tagonistes del muntatge, etc.).

Plançó té el seu radi d’acció al Ponent català, in-
cloent-hi municipis del Pirineu. Va destinat a joves 
d’entre 12 i 20 anys que, un divendres al mes (lle-
vat dels mesos d’estiu) en la franja horària de 19.00 
a 22.00 hores aproximadament, podran gaudir a 
preus populars d’espectacles d’alta qualitat. Pel 
que fa al desplaçament, es garantirà l’anada i la 
tornada mitjançant microbusos i autobusos que, tot 
seguint criteris de sostenibilitat, s’intentaran reduir 
al màxim fent que municipis veïns utilitzin un sol 
transport compartit. Cada municipi posarà a dispo-
sició del grup un monitor acompanyant.

Activitat de la Marató de 
TV3
En col·laboració amb les entitats del municipi, el mes de març 
es van poder celebrar les activitats solidàries per la Marató, 
que es van haver de posposar a causa de la pandèmia. Una 
vegada més, vam poder demostrar l’alt nivell de solidaritat i 
compromís del nostre municipi envers les causes solidàries. 
La recaptació final va ser de 3000 euros.

Campanya de civisme 
“Alcoletge és casa teva” 
amb l’escola
Les nenes i nens de l’escola Mare de Déu del Carme col·la-
boren, un any més,  en la campanya de civisme “Alcoletge és 
casa teva” amb la neteja de diferents espais del municipi.

Volem agrair aquesta gran tasca que fan els nostres infants. 
També, recordar que mantenir l’espai net és cosa de tots.
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Xerrada primers auxilis 
per a nadons i infants
Xerrada organitzada per l’AMPA de la Llar d’Infants 
“Lo Tossalet”, que es va fer el dia 24 de febrer a la 
Sala d’Actes de l’Ajuntament d’Alcoletge.

Xerrada informativa 
sobre les pensions
El passat 28 de gener es va fer la xerrada “Problema: 
les pensions de jubilació. Solució? La planificació 
financera”, a càrrec de Paula Oliva Renyé, economista.

Iniciativa Club Jove 
Alcoletge
L’Ajuntament d’Alcoletge, en col·laboració amb el Consell 
Comarcal i l’associació Free Time, ha engegat aquest 
projecte per tal de dinamitzar als joves d’entre 11 i 16 anys.

Festes

Joventut

Carnestoltes Alcoletge 
2022
El dissabte 5 de març vam celebrar el Carnestoltes, que 
va comptar amb una gran participació en el concurs de 
disfresses. Agrair a l’Associació Esportiva Alcoletge la 
seva organització.
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Fotografia: A.E. Alcoletge

L’opinió dels Grups Municipals

Des d’aquell 24 de febrer, quan vèiem la gent de Kíev agafant el cotxe 
i sortint per les avingudes de la ciutat, no hi ha hagut dia que no hàgim 
pensat que aquells podríem ser ben bé nosaltres, els que van haver 
de prendre la decisió de quedar-se o de marxar, els que van portar la 
família fins a la frontera i tornar per posar-se a les ordres de l’exèrcit, els 
civils que hem vist apuntant-se voluntaris perquè els ensinistrin en l’ús 
d’un kalàixnikov, els que fa un mes que dormen a les profunditats de les 
estacions de metro o els que hem vist plorant davant l’edifici de casa 
seva, ensorrat per una bomba.

Ens hem vist a la guerra perquè ha esclatat a Europa i ens ha provocat una 
angoixa nova, la de sentir parlar de la possibilitat d’una guerra nuclear, i 
ara està començant a desencadenar un problema de subministraments.

Hem passat dècades veient guerres llunyanes per televisió, canviant de 
canal i continuant la nostra vida. Amb la guerra d’Ucraïna ja no és tan 
fàcil. A nosaltres no ens sonen les sirenes, però estem atents a les alertes 
informatives.

Europa s’ha unit molt, repeteixen. Europa es rearmarà, ens avisen. Tots 
són lliçons de geopolítica i de realpolitik, com acaben de comprovar 
els sahrauís o els sirians que continuen oblidats als camps de refugiats 
a les portes d’Europa, mentre la UE ha obert la porta als ucraïnesos, 
precisament perquè són com nosaltres.

Carles Alòs
Portaveu Grup ERC

EL FESTIVAL MIL MANERES CREIX I ES CONSOLIDA

Aquest any 2022 el lema del Festival Mil Maneres és mil maneres de 
créixer i crec que és un encert de l’organització. Ho és perquè realment 
aquest any és el de la consolidació i el creixement del festival, amb la 
campanya escolar en col·laboració amb la Fira de Titelles de Lleida, que 
es farà els dies anteriors al mateix, amb més pressupost, més progra-
mació, més espais i localitats. Ho és també per tot allò que significa la 
paraula respecte al creixement personal.

Des de l’Ajuntament d’Alcoletge estem molt orgulloses i orgullosos de la 
consolidació d’aquest festival com un referent en les arts escèniques de 
ponent, el festival de cor rural i ànima cosmopolita, aquest any amb les 
titelles com a protagonistes, per tot allò que suposa pel nostre municipi i 
per la reivindicació d’allò que és rural, amb la certesa que tot allò que és 
autèntic i local té un interès general tal com s’ha demostrat amb l’èxit de 
la pel·lícula Alcarràs.

I com sempre, hem d’agrair la feina de totes les persones que l’organit-
zen, persones d’Alcoletge que han pensat el model, fet el disseny, pre-
parat la programació, adequat els espais i coordinaran  les actuacions, 
sense elles aquest festival seria impossible. Però no em vull oblidar de les 
persones voluntàries, la seva aportació és també molt important.

Finalment, però no menys rellevant, hem d’agrair a totes les persones que 
ens heu fet confiança  i heu vingut al festival, sense vosaltres, tota aquesta 
feina no tindria cap sentit.

Desitgem que el Festival Mil Maneres tingui més que mai el cor rural i l’àni-
ma cosmopolita i us ajudi a créixer com a espectadors i com a persones, 
amb aquest objectiu hi apostem des de l’Ajuntament. Hi ha mil maneres 
de créixer, una d’elles és venir a Alcoletge  i gaudir del nostre festival.

M. Lluïsa Prat Boneta

Regidora de Cultura, Turisme i Participació Ciutadana

LA INVASIÓN DE UCRANIA 

La invasión de Ucrania por Rusia es una amenaza cumplida por el impe-
rialismo nacionalista de Putin que comenzó en esta zona en 2014 con 
la ocupación de la península de Crimea y las regiones de Donetsk y Lu-
gansk. La Guerra de Chechenia, 1999-2000, demostró toda la crueldad 
que puede descargar un ejército sobre la población civil con la toma y 
destrucción de su capital, Grozni. En 2008, los militares que hoy invaden 
un país vecino atacaron Georgia para apoyar a los separatistas de Osetia 
del Sur y Abjasia. Ejemplos del expansionismo de una potencia que no 
respeta el derecho internacional ni la integridad territorial de otros esta-
dos.

La respuesta internacional de los países libres del Mundo ha sido uná-
nime. Condena de la invasión, diversas medidas de castigo a la otrora 
nación de los zares y ayuda a la inmensa riada de refugiados que se está 
produciendo. Desde el ámbito local en el que nos movemos también se 
contribuye a minimizar los sufrimientos de las personas afectadas. Al-
coletge, apenas 24 horas después del ataque ruso, realizaba una de las 
primeras concentraciones de la provincia contra la invasión y por la paz 
convocada por todos los grupos representados en el ayuntamiento. La 
semana siguiente se realizó una colecta de material para enviar a Ucrania 
y las ciudades polacas que acogen a desplazados por la contienda béli-
ca. Colecta que se repitió, con gran éxito, siete días después. Iniciativas 
de este tipo, y otras, se están desarrollando por todo el territorio español: 
recogida de alimentos, ropa, medicamentos, adecuación de lugares de 
acogida de refugiados...

La guerra ha unido a los partidos políticos en los ayuntamientos para 
responder a esta agresión a la convivencia y la paz mundial. Unidad que 
se debería reflejar en todos los niveles de la administración sin olvidar la 
fiscalización que debe hacer en todo momento la oposición a los equipos 
de gobierno. La defensa de la democracia, la libertad, la paz, no admite 
posturas intermedias o equidistantes.

Y por último, no deberíamos olvidar que el entorno del fugado Puigde-
mont contactó entre 2016 y 2020 con el gobierno de Putin para conseguir 
el apoyo de Rusia a la independencia de Cataluña. No deberíamos olvi-
dar, por el bien de la democracia y la libertad, los peligrosos compañeros 
de viaje que se buscaron en el disparate del llamado “procés”.

Daniel Rubio Ruiz,

Portaveu de Ciutadans

REFLEXIONEM: CAL PARLAR ABANS D’ACTUAR

El motiu d’aquest nou escrit és, per demanar disculpes pel que vam dir a 
l’escrit del butlletí anterior.

Després d’una reunió amb tot l’equip sanitari i contrastar la informació 
rebuda pels especialistes, reconeixem el nostre error. El personal sanitari 
actua segons protocols i les mesures sanitàries actuals. El consultori mèdic 
disposa de fulls de reclamacions, queixes a disposició dels usuaris, sempre 
per poder millorar els serveis.

El municipi d’Alcoletge ha augmentat molt en població però no en personal 
sanitari. Les visites i gestions fetes cada mes pel personal sanitari superen 
les mil de llarg. Entenem que cal anar amb precaució abans d’actuar. Així 
mateix, ens posem a la seva disposició pel que necessitin.

PSC Alcoletge
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Pressupost 2022
La voluntat dels pressupostos de 2022 és, com succeeix 
cada any, que a partir de les limitacions pressupostàries 
existents es puguin assumir les despeses ordinàries que 
es generen a la Corporació, 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’objec-
tiu d’una Corporació tan ben gestionada com sigui possi-
ble, sense endeutament i en situació d’equilibri i buscant el 
compliment de les regles fiscals aplicables.

A continuació es resumeixen alguns elements a destacar 
del pressupost d’aquest any 2022:

· Preveure els recursos per a disposar del personal 
necessari 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.

· Continuen augmentant els recursos econòmics des-
tinats a la recollida d’escombraries d’acord amb les 
dades definitives aportades pel Consell Comarcal del 
Segrià, així com les despeses vinculades a la gestió 
que, per aconseguir un millor servei, assumeix direc-
tament d’Ajuntament i que disposen d’una partida es-
pecífica al pressupost.

· S’ha ampliat la dotació relativa a la neteja d’immobles 
municipals tenint en compte que s’ha finalitzat el pro-
cés de licitació del nou contracte de neteja d’aquests.

· 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.

· Es manté una partida d’inversió en matèria de mobi-
liari urbà per continuar amb el canvi de bancs, aporta-
ció de papereres, etc., a fi i efecte de millorar la imatge 
del municipi i millors prestacions per als veïns i veïnes.

· 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 Caparre-
lla, seguint amb la mesura ja implantada el 2019.

· Consolidar i ampliar la dotació del Festival Mil Ma-
neres.

· Es manté una única partida per a despeses culturals, 
tal com ja s’havia considerat en el 2021.

· Apostar per fer efectiu, de forma definitiva, el pla 
d’igualtat municipal, amb la implementació de mesu-
res un cop s’ha aprovat el pla el 2021.

· Manteniment dels mecanismes implantats en serveis 
d’assistència a les persones, per exemple, amb tele-
assistència gratuïta per als veïns i veïnes d’Alcoletge, 
de manera que l’Ajuntament assumeix els imports de 
cofinançament a càrrec dels usuaris; o aportacions 
econòmiques mensuals a Càritas per ajudes a ali-
ments, principalment.

· Garantir les subvencions a les entitats que formen el 
teixit associatiu del municipi. No es preveu una dismi-
nució en els imports d’exercicis anteriors, la qual cosa 
suposa un esforç en la gestió municipal.

ESTAT DE DESPESES 2022

ESTAT D’INGRESSOS 2022

TOTAL 2.642.000,00

Despeses personals

Despeses en bens corrents i serveis

Despeses financeres

Fons contingència

Inversions reals

Transferències de capital

Transferències corrents

Capítol I

Capítol II

Capítol III

Capítol IV

Capítol V

Capítol VI

Capítol VII

753.850,00 

1.453.050,00

7.500,00

144.000,00

0,00

280.000,00

3.600,00

TOTAL 2.642.000,00

Capítol I Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i altres ingressos

Ingressos patrimonials

Alienació inversions reals

Transferències de capital

Transferències corrents

Capítol II

Capítol III

Capítol IV

Capítol V

Capítol VI

Capítol VII

1.043.790,00 

55.000,00

428.961,00

1.045.247,82

35.329,80

0,00

33.671,00



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

Tancant temes del Mil Maneres.

Preparant la Festa Major de maig.

Planificant el curs de la 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 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

Núria Mirada

Foto de portada

Sabies què…
El Tossal de la Nora, un 
enclavament prehistòric

Els arqueòlegs Rodrigo Pita i Lluís Díez-Co-
ronel, a la dècada dels anys setanta, van 
documentar materials arqueològics prehis-
tòrics al Tossal de la Nora, que correspon-
drien a comunitats d’època del Neolític i del 
Bronze, fa entre uns 5000 i 2000 anys.

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

Cassoles al Carrer Paral·lel. Any 1983.

Portada

Telèfons d’interés

Informació d’interès

Què estem fent?

Equipament cultural

Vols que la teva foto 
sigui portada del 
proper butlletí? 
Envia’ns-la al correu 
comunicacio@alcoletge.cat 
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Coordina Ajuntament d’Alcoletge C. Sitjar, 2 25660 Alcoletge
Edició i maquetació OMA, Agència de Comunicació

La dada
Control de colònies de gats

La campanya de control de colònies de 
gats va començar el mes de maig de 2021.
Fins a l’actualitat, les dades són:

· 12 femelles esterilitzades

· 12 mascles castrats

· 3 eutanàsies


