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Benvolgudes veïnes, benvolguts veïns.

És per mi un plaer poder-me adreçar un altre  cop a tots vosaltres a través d’aquest nou número 
del butlletí informatiu, un projecte del qual n’estem molt contents i que esperem que vosaltres 
valoreu tant com ho fem des de l’equip de govern.

Aquest nou número (i ja en van 13), fa referència al trimestre juliol-setembre. Veureu que ha estat 
un estiu ple d’activitats, sobretot lúdiques i culturals, fet que m’enorgulleix i que vull agrair, sobre-
tot, a la regidora de Cultura, Maria Lluïsa Prat, i al personal del consistori que les ha fet possibles. 
També hi ha hagut activitats esportives, educatives, així com altres actuacions que s’han fet en 
l’àmbit d’obres i serveis.

També trobareu en aquest número un especial on us detallo l’estat de determinats projectes 
d’obres i urbanisme. Juntament amb l’equip de govern vam considerar que aquest era un bon 
moment per explicar-los de manera conjunta.

L’altra cara de l’estiu ha estat els problemes i preocupacions que s’han generat a causa de les ocupacions d’immobles 
del nostre municipi i a l’augment de casos de vandalisme, robatoris i incivisme. Ha estat complicat, hi hem dedicat molts 
esforços, i podem dir que ara per ara la situació s’ha resolt de manera bastant satisfactòria, fet que us ben asseguro 
ens omple de satisfacció.

Una vegada més, gaudiu del butlletí.

Rebeu una cordial salutació.

Josep Maria Gras Charles
Alcalde d’Alcoletge
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Festes

Escala en HI-FI
El grup de l’escala en Hi-Fi va poder 
tornar a fer aquest espectacle després 
de l’aturada per la pandèmia. Amb un 
gran èxit de públic i una preparació ex-
quisida, ens van delectar amb uns nú-
meros espectaculars, tant els infantils 
com els d’adults.

Festes i Cultura

Com cada any, el tercer diumenge de setembre 
vam celebrar la festa major d’estiu. Va ser una fes-
ta major plena d’actes i activitats per a tots els pú-
blics, infants i adults. Com a prèvia, vam gaudir de 
l’espectacle de l’Escala en Hi-Fi, el dia 10 a la nit. 
Ja el cap de setmana del 16, 17 i 18, veureu un 
programa farcit d’actes i espectacles. Entre altres, 
podem destacar el pregó, que el va fer l’Associació 
Esportiva Alcoletge, amb motiu del centenari del 
club i la proclamació de pubilles i hereus.

Des de l’Ajuntament volem agrair a totes les persones impli-
cades en la seva organització perquè la festa fos tot un èxit. 
En especial, destacar al personal de l’ajuntament, sobretot 
al grup de la brigada, ofi cines i del Centre d’Interpretació.

També a tots els veïns i totes les veïnes del nostre municipi, 
per la seva implicació i el comportament cívic durant tot el 
cap de setmana.

Moltes gràcies a tothom!Salutació de l’AlcaldeSalutació de l’Alcalde



Igualtat

Cultura i Educació

Curs d’estiu de la 
Universitat de Lleida: 
Elements patrimonials 
singulars del Segrià
Els dies del 8 al 10 de juliol es va celebrar el 
Curs d’Estiu de la UdL “Elements Patrimoni-
als Singulars del Segrià”, organitzat pel Centre 
d’Estudis Comarcals del Segrià  i l’Ajuntament 
d’Alcoletge. El curs va donar a conèixer els ele-
ments patrimonials més destacats del Segrià, 
amb especial referència als del Front del Segre 
durant la Guerra Civil (1936-1939), per fer-ne di-
fusió com a elements rellevants per ser utilitzats 
com a recursos per a la docència i el turisme lo-
cal. El curs va tenir com a ponents a: Quintí Ca-
sals, Marta Monjo, Joan Ramon González, Jordi 
Verdú, Marc Macià, Daniel Rubio, Ramon Dalfó, 
Mario Urrea, María Martínez, Laura Pinto, Joan 
Pifarré, Jaume Macià i Jezabel Pizarro.

Projecte Campus Rural
L’Ajuntament d’Alcoletge va participar en el projecte Campus 
Rural de la Universitat de Lleida, on diferents alumnes realitzen 
pràctiques laborals a diferents empreses i entitats públiques de 
la província. Al nostre municipi vam comptar amb l’alumne Àlex 
Ripoll, graduat en Comunicació i Periodisme Audiovisual, que 
ha vingut a Alcoletge a ajudar en les tasques del Centre d’In-
terpretació del Front del Segre i l’ajuntament, i va estar amb 
nosaltres fi ns al 30 de setembre.

Exposició“Històriques: 
Dones que han fet història”
Durant l’estiu es va fer al Centre d’Interpretació 
l’exposició “Històriques: Dones que han fet història”.

Subvenció destinada al fi nançament del 
pla d’igualtat de l’ajuntament d’Alcoletge
L’Ajuntament d’Alcoletge va obtenir una subvenció de 12.719,48 euros, que va 
ser destinada al fi nançament del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alcoletge i al 
programa de tallers pedagògics que 
des de la perspectiva de gènere s’han 
fet dins del festival Mil Maneres.

Igualtat

Estiu a Alcoletge
Durant tot l’estiu vam gaudir d’una gran varietat d’activitats 
festives i culturals, en el marc del programa Fem Fresca.

Punt lila d’informació en els 
concerts de Festa Major
Durant els concerts de la Festa Major es va instal·lar un 
punt lila per a informar, sensibilitzar, prevenir i atendre els 
comportaments sexistes que es puguin produir durant 
les actuacions.
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Festa de la Mare de Déu del 
Carme
Aquest estiu vam poder gaudir, novament, d’aquesta 
festa tan tradicional del nostre municipi, gràcies a l’orga-
nització de l’Associació Cultural i Recreativa Els Timons.



Obres i Serveis

Durant l’estiu es va iniciar la captura de coloms a través 
d’una empresa especialitzada en gestió de fauna. L’ac-
tuació es va fer seguint tots els protocols i les norma-
tives establertes. L’Ajuntament agraeix la col·laboració 
de les veïnes i veïns que han permès l’actuació en les 
seves cases particulars.

Servei de vigilància 
nocturna al municipi
L’Ajuntament va contractar un servei de vigilància noc-
turna que va patrullar per tot el municipi cada dia del 
mes d’agost, de dilluns a diumenge, de les 22:00 fins a 
les 07:00. Aquesta actuació va ser consensuada entre 
tots els grups municipals.

Actuacions de control 
de població de coloms

Altres

Cultura

Article “Història, conservació 
i difusió del Forn de Dalt 
d’Alcoletge”
La revista ARTS, revista del Cercle de Belles Arts de Lleida 
(nº54), va publicar l’article “Història, Conservació i Difusió del 
Forn de Dalt d’Alcoletge”, escrit per Jezabel Pizarro, Maria 
Martínez i M. Lluïsa Prat.

Exposició fotogràfica 
“Alcoletge en temps 
de pandèmia, moments 
per al record” de Paco 
Lacasa
Inaugurada per la Festa Major, podem gaudir 
d’aquesta exposició fins al 31 d’octubre, a la 
Sala Batec. 
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Guanyador 2n premi: 
Josep M. Batlle

Guanyadora 1er premi: 
Mercè Humedas

Cultura

VIII Concurs de pintura 
ràpida d’Alcoletge
En el marc de la Festa Major de Setembre, es va ce-
lebrar el VIII Concurs de Pintura Ràpida d’Alcoletge, 
amb el tema Racons exteriors d’Alcoletge.

I Fira de col·leccionisme de 
Playmobil a Alcoletge
Els dies 9 i 10 de juliol es va celebrar la I Fira de Col·leccionisme 
de Playmobil a Alcoletge.



Alcoletge, temps de 
canvis i nous reptes
Josep Maria Gras Charles
Alcalde i regidor responsable de les àrees d’Urbanisme, 
Obres i Infraestructures

És ben cert que aquests darrers temps viscuts ens 
han abocat a una situació d’incertesa, tant a nivells 
personals, socials, econòmics, etc. Les administra-
cions públiques no n’han quedat pas al marge. Tot 
just estem sortint d’una situació postpandèmica de 
la qual a poc a poc ens estem recuperant, i caiem 
en una segona crisi, en aquest cas, de components 
electrònics provinents del mercat asiàtic. Per si tot 
això no fos poc, esclata la guerra entre Rússia i 
Ucraïna, amb les importants conseqüències econò-
miques que han provocat un encariment de les nos-
tres vides, i com no, de totes les obres en tràmit de 
les quals comptàvem amb els projectes tècnics per 
la seva execució. Tota aquesta situació ha provocat 
que des del consistori s’han hagut de sotmetre di-
versos projectes a una revisió de preus per part dels 
tècnics redactors d’aquests.

Vull començar, abans de res, demanant disculpes 
per una obra que fa molt de temps que tenim com-
promesa i que, per diverses qüestions, s’està endar-
rerint més del compte. És el projecte de construcció 
d’unes pistes de pàdel i una mini pista poliesportiva 
per a la nostra mainada. Aquest projecte, sigui dit de 

A continuació, voldria enumerar-vos molt breument d’altres projectes amb els quals estem treballant i que 
esperem poder fer realitat en un termini curt de temps:

Actuacions diverses
Aquest trimestre s’ha asfaltat el camí de la Nora, 
s’ha reparat el ferm del camí de Bellvís i s’ha ade-
quat amb pintura viària la urbanització del Roser.

passada, té la seva complexitat perquè es pretén construir, 
per la idoneïtat de la ubicació, damunt dels antics dipòsits 
d’aigua, dipòsits que és important mantenir perquè donen 
servei de reg a diferents zones verdes del nostre municipi. 

Aquesta obra va ser adjudicada, després d’un concurs pú-
blic, a una empresa de construcció que uns mesos més 
tard va fer fallida. Davant d’aquest fet, la legislació obliga 
a tornar a convocar un nou concurs amb una nova licitació. 
Per evitar que el concurs quedés desert i dilatar encara més 
l’execució d’aquest obra, en el nou projecte es va haver de 
fer una actualització en els preus, que ha suposat un incre-
ment del 20%.

Especial

Obres i Serveis

Obres i Serveis

Imatge: Dipòsit.

Imatge: Dispòsit.

- Per una banda, tenim la reconstrucció parcial de dos ponts que creuen la llera del 
Canal d’Urgell dins el nostre terme municipal i que actualment no s’adapten a les ne-
cessitats d’ús.

- També tenim sobre la taula el projecte d’urbanització i pacifi cació del Carrer Major, que 
contempla la substitució de la xarxa d’aigua potable i doble xarxa d’aigües residuals (plu-
vials i grises).

- Optem també al programa d’ajudes europees Next Generation, amb diferents projectes 
que tenen per fi nalitat millorar la qualitat de vida de les nostres veïnes i veïns.

- Un altre projecte que es pretén portar a terme i pel qual hem demanat subvenció al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya és l’arranjament de la teulada de 
l’Església i repicat i pintat de murs i pilars interiors d’aquesta, per tal de minimitzar els 
greus efectes que provoquen els alts nivells d’humitat. L’Església, com ja sabeu, va estar 
declarada Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i correspon a l’Ajuntament la conservació 
d’aquest immoble.

- També aviat intentarem acabar el pla de manteniment de camins, sigui amb àrids reci-
clats o amb aglomerat segons ho permeti la naturalesa del ferm existent.

- Com potser ja heu vist a la plaça de Francesc Petit, d’aquí a poc temps el municipi 
comptarà amb dos carregadors de vehicles elèctrics.

- Finalment, s’està treballant per donar resposta a diferents propostes industrials priva-
des, que, atrets per l’excel·lent ubicació del nostre municipi, fan que la demanda de sòl 
industrial estigui en clar creixement.

Com podeu veure en aquest escrit, tenim al davant for-
ça reptes en l’àmbit de les obres i les infraestructures. 
Juntament amb l’equip de govern vam considerar que 
aquest era un bon moment per explicar-los de manera 
conjunta. Primer, perquè volem ser transparents com 
hem estat sempre; segon, perquè creiem que també està 
bé contar les difi cultats amb què ens trobem de vega-
des per tirar endavant alguns projectes; i, tercer, perquè 

Ajuntament
d’Alcoletge

vegeu que persistim 
en una idea que ens 
ha acompanyat tots 
aquests anys: posar 
Alcoletge al lloc que 
es mereix.
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L’opinió dels Grups MunicipalsEsports

Cursa dels Tres Tossals
El 2 de juliol es va celebrar la 5a edició de 
la cursa Els Tres Tossals, una jornada per a 
gaudir de l’esport i del territori.

El dia 29 de juliol, les patinadores de nivells 1 al 5 van partici-
par en el Trofeu de Catalunya celebrat a Mont-roig del Camp 
i Reus, entre d’altres, amb una molt bona actuació de cadas-
cuna d’elles i obtenint puntuació per al rànquing autonòmic.

Club Pati Alcoletge: 
Participació en trofeu Catalunya

Torneig Generacions
L’Associació Esportiva Alcoletge, amb el suport 
de l’Ajuntament, va tornar a organitzar al juliol el 
Torneig Generacions, amb un gran èxit de parti-
cipació i de públic.

Després d’uns mesos complicats, a causa de les ocupacions d’immobles del 
nostre municipi i l’augment de casos de vandalisme, robatoris i incivisme, a 
poc a poc el municipi ha tornat a la normalitat. Tots hem patit amb el que ha 
passat, i us assegurem que com a equip de govern sentíem en les nostres 
esquenes la necessitat de treballar en tots els � ancs possibles per mirar de 
resoldre la situació, fet que vam fer dins de les nostres possibilitats. Però sols 
no ho hauríem aconseguit, i és per això que aquesta vegada volem fer un 
escrit d’agraïment.

En primer lloc, agrair a vosaltres, les veïnes i els veïns del municipi, perquè 
vàreu mostrar no només la preocupació pel que estava succeint, sinó que 
també vàreu exigir, a tots els nivells, que s’hi busquessin solucions. És ben 
bé que aquesta empenta va sumar, i molt, als esforços que es feia des de 
l’ajuntament per mirar de resoldre el problema.

També volem agrair públicament als regidors i regidores de la resta de grups 
municipals. Davant d’una situació tan crítica, van posar el municipi per da-
munt dels interessos de partit. És de justícia ressaltar-ho.

I, en tercer lloc, però no menys important, al personal de la corporació, sem-
pre disposats a ajudar i a sumar. Ho fan diàriament, però especialment en 
situacions tan complicades com la que vam viure aquests darrers mesos.

Ha estat complicat, entre totes hi hem dedicat molts esforços, i podem 
dir que, ara per ara, ens n’hem sortit força bé. I justament volem destacar 
aquest fet: una vegada més s’ha demostrat que som un municipi amb les 
idees clares, que vol viure i conviure amb tranquil·litat, gaudint del que tenim. 
Sí, hem patit, però n’hem sortit reforçats com a comunitat i veïnatge.

Moltes gràcies a tothom.

Grup municipal Unides i Units per Alcoletge – Primàries Catalunya

Queden molt lluny aquelles tardes quan, en la soledat de les nostres llars, ens 
afanyàvem a sortir als balcons a les vuit de la tarda a aplaudir totes les perso-
nes treballadores que lluitaven en primera línia, una guerra invisible que estava 
devastant la població i desbordant els serveis mèdics mundials.

Dos anys en què l’esperança d’aconseguir frenar els efectes d’un virus tan letal 
com capritxós era el somni de milers de treballadors i voluntaris que, exposats 
com estaven, no van pensar en la seva salut, � ns i tot i avui dia encara pateixen 
les seqüeles que la malaltia els ha deixat. Durant aquests dos anys hem passat 
del pànic inicial a la quasi normalitat en la protecció davant la covid.

Aquests dos anys, llargs i durs, ens podien haver brindat l’oportunitat de mi-
llorar molts aspectes de la nostra sanitat pública, privada, d’atenció primària, 
d’atenció a la gent gran i transport sanitari.

Parlem del personal administratiu del centre de salut, del personal de l’Ajunta-
ment, personal de la brigada, personal de neteja, equip de govern, regidors i 
regidores, pagesos i voluntaris del nostre poble.

Gràcies a tots.

DOS ANYS ÉS MOLT I ÉS POC.

Carles Alòs
Portaveu ERC

EL NOSTRE POBLE

Una història per valorar allò que tenim, amb qui estem i el que enyorem.
Una oportunitat per compartir amb tothom... sentir-se a gust.
Una oportunitat per recordar amb tothom viure intensament el temps present 
i valorar els detalls de l’amistat en passar pel costat de la gent i dir-se un Bon 
dia o una Bona nit.
Cada dia és diferent; és fàcil perdre la noció del temps, però no el que enyorem.
Tenir els carrers nets i polits quan les nostres àvies els ruixaven i escombraven 
a primera hora del matí.
El respecte per tot el que ens envoltava com les nostres places, carrers i, � ns i 
tot, totes les cases de la població.
El no tenir por quan se sortia a la fresca després de sopar per tenir l’espai de 
convivència i diàleg amb els nostres veïns i veïnes sempre respectant el seu 
descans.
La pregunta és: què té el nostre poble que no tingui un altre poble de qualsevol 
altre lloc?
La resposta és: res, però és el nostre poble i conforma la nostra identitat; no 
s’ha de tenir la sensació que el poble és cada vegada menys poble, que va 
perdent la seva identitat i la capacitat de crear identi� cació en els seus veïns 
i veïnes.

“Ens agrada ser de poble”.

Fa falta implicació per part de tots i fer més poble.

Grup del PSC

PROBLEMAS MUNDIALES. MUNICIPIOS PEQUEÑOS

Los próximos meses, aquellos que marcan las estaciones de otoño e invierno, 
van a ser difíciles para el Mundo que nos rodea. Y no solo para aquello que 
tenemos más cercano, Cataluña y el resto de España, sino a todo el orbe. 
Alcoletge es un pequeño pueblo  englobado, afortunadamente, en la Unión 
Europea, el mayor espacio de democracia y bienestar de nuestro planeta.
La in� ación continuará disparada y sin un horizonte de descenso a la vista. 
La guerra de Ucrania, los precios de la electricidad y los carburantes y otros 
problemas de logística global están detrás de esta lacra para la economía. El 
cambio climático ha venido para quedarse y lo sentimos muy de cerca. 
Las buenas noticias, no obstante, también llegan. La cuarta dosis de la vacuna 
contra el COVID ya se está administrando a la población. Parece que hemos 
derrotado al virus más contagiosos de la historia. Pero no debemos de bajar la 
guardia ante posibles nuevas variantes.
¿Qué podemos hacer desde este pequeño pueblo del Segriá? Claramente, 
contribuir a las normas que lleguen de las autoridades autonómicas y estatales 
respecto a los problemas que hemos relacionado anteriormente. Reciclar des-
de nuestras propias posibilidades, desarrollar medidas de ahorro energético en 
nuestros hogares, respetar la � ora y la fauna de nuestro entorno. En España, 
las vacunas son gratuitas pero voluntarias, nadie está obligando a vacunarse, 
pero desde el punto de vista del que escribe este artículo es un acto de res-
ponsabilidad ciudadana.
Nos queda también la esperanza de un acuerdo de alto el fuego en la men-
cionada guerra de Ucrania. No depende de nosotros, aunque sería una gran 
noticia. Y también un acuerdo de paz en los numerosos con� ictos que marti-
rizan a millones de personas del planeta azul como son los casos de Etiopía 
o el Yemen, la violencia talibán en Afganistán, los atentados de los yihadistas 
en zonas de Nigeria, Burkina Faso, Chad, los enfrentamientos entre israelís y 
palestinos... Todos saldríamos bene� ciados.

DANIEL RUBIO RUIZ, portavoz de Cs



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

Alexandra Balaguer Blanch

Foto de portada

Sabies què…
Fermí Palau Caselles, mestre 
d’Alcoletge.
Fermí Palau va ser mestre, polític i poeta; neix 
Albesa el 1894 i morí a Torrefarrera el 1966. Era 
militant d’Esquerra Republicana de Lleida i va 
arribar a ser secretari del president Francesc 
Macià. Durant la II República, aquest li va oferir 
la conselleria de Cultura, però va renunciar-hi per 
dedicar-se a la docència. Va exercir de mestre al 
Liceu Escolar de Lleida i a Alcoletge als anys de 
guerra, però el gener de 1939 es va haver d’exi-
liar. Va formar part del Grup Batec de Lleida, que 
aplicava les idees pedagògiques innovadores de 
l’Escola Nova republicana.

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

Fotografi a de l’edifi ci Cal Cugota, on hi havia un cafè i una sala de cinema i ball, situat al carrer Nou. Any 1994.

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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La dada
Els visitants al Centre 
d’Interpretació de la Guerra 
Civil en el període de gener a 
setembre de 2022 ha sigut de 
313 persones.

L’Alberg del Pelegrí ha allotjat en el període 
de gener a setembre de 2022 de gener 33 
pelegrins de procedències tan diverses com 
Finlàndia, Alemanya, Polònia, Afganistan, 
Romania, França i Holanda.

Fira de segona mà.
Club Jove.

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

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


