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Salutació de l’Alcalde
Benvolgudes veïnes, benvolguts veïns,

És per mi un plaer poder-me adreçar un altre cop a tots vos-

altres a través d’aquest nou núme-

ro del butlletí informatiu, el darrer 

de l’any 2022. Com veureu en les 

següents pàgines, el període entre 

octubre i desembre ha estat frenè-

tic d’activitats.

Entre altres coses, i sense voler 

desmerèixer tota la feina executa-

da, voldria destacar els projectes 

d’inversions que tenim en marxa, 

alguns ja realitzats i altres ja lici-

tats: la cobertura dels dipòsits del 

complex esportiu 1 d’Octubre, la 

pacificació del carrer Major, urbanització parcial de l’avin-

guda Catalunya, millores a l’església, actuacions als tos-

sals dels Morts i de la Nora, o la millora de l’enllumenat del 

camp de futbol.

És important també l’esforç fet per potenciar el patrimoni his-

tòric del nostre municipi i difondre la memòria històrica local.

També aquest trimestre es va obrir el període per sol·licitar 

els ajuts destinats a les famílies amb alumnes que cursen 

l’ESO a l’IES Caparrella per l’adquisició de llibres de text.

Ja per acabar, no vull oblidar-me de tots els actes que es 

van organitzar per recaptar fons per la Marató d’enguany, 

on, com sempre, la col·laboració de les entitats va ser clau 

per, una vegada més, que aquestes fossin tot un èxit.

Aquestes i moltes altres activitats les trobareu en aquest 

nou número.

Rebeu una cordial salutació.

Josep Maria Gras Charles
Alcalde d’Alcoletge
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Participació

Col·laboració amb la Marató
Com cada any, el nostre municipi es va implicar en La 
Marató. Utilitzant el Consell d’Entitats com a ens agluti-
nador, i amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcoletge, 
es van organitzar multitud d’actes per recaptar diners.

La recaptació final va ser de 5.031,20 €.

Moltes gràcies a les entitats per la vostra implicació, i 
també a les veïnes i veïns per la col·laboració.

Cultura i Turisme

Cultura i Turisme

Xerrada “Experiències de la 
travessera del camí de Sant 
Jaume”
El CIPGC va organitzar la xerrada “Experiències de la tra-
vessa del camí de Sant Jaume” a càrrec de Josep Maria 
Batlle González el dia 5 de novembre.

El patrimoni històric 
d’Acoletge a TV Lleida
La regidora de Cultura de l’ajuntament d’Alcoletge, M. Llu-
ïsa Prat, i Quintí Casals, president del Centre d’Estudis Co-
marcals del Segrià, van presentar el dia 21 de desembre 
Lleida TV al programa “A diari”, el Centre d’Interpretació 
del Front del Segre i els conjunts arqueològics de fortifica-
cions bèl·liques del municipi.

Mercadet sostenible a Alcoletge
Un any més Alcoletge va organitzar el Mercadet Soste-
nible, amb la celebració d’un mercat de productes d’ar-
tesania i elaboració pròpia, de comerços locals, de segona 
mà i d’intercanvi. Aquesta edició va estar amenitzada amb 
l’actuació musical del grup Blanquers Jazz Quintet, i va 
comptar 40 parades.

Representacio del 
musical Hamelí
La companyia Xip-Xap va representar el 
musical Hamelí.

Projecte de “Conservació 
de l’observatori del 
Tossal dels Morts i 
transició digital en la 
difusió de la memòria 
històrica local: Alcoletge 
i el front del Segre”
El projecte d’enguany s’ha realitzat durant els mesos 
d’octubre i novembre. Per una banda, plantejava la 
conservació i millora d’un espai adherit a la Xarxa 
d’Espais de Memòria Democràtica, i que és un atrac-
tiu turístic i referent en la recuperació i difusió de la 
memòria democràtica de Catalunya. Per una altra 
banda, proposava la transició digital a partir de la  in-
troducció de les tecnologies amb la utilització d’una 
aplicació per poder fer les visites de manera lliure a 
diversos elements patrimonials relacionats amb el 
Front del Segre del municipi. El projecte s’ha realitzat 
amb un ajut de la Direcció General de Memòria De-
mocràtica de la Generalitat de Catalunya.
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Cultura i Turisme

Nou article a la 
revista Turisme 
Catalunya
A la revista Turisme Catalunya 
del mes de novembre, número 
95, s’ha publicat l’article: Ade-
quació de l’Observatori republi-
cà del Tossal dels Morts i tran-
sició digital en la difusió de la 
memòria històrica local, escrit 
per Jezabel Pizarro, María Mar-
tínez i M. Lluïsa Prat.

Podeu consultar l’article seguint 
aquest enllaç:

https://issuu.com/magazinesa-
l u t / d o c s / p d f _ i s s u u _ t u r i s -
me_n_95_novembre_2022

https://issuu.com/magazinesalut/docs/pdf_issuu_turisme_n_95_novembre_2022
https://issuu.com/magazinesalut/docs/pdf_issuu_turisme_n_95_novembre_2022
https://issuu.com/magazinesalut/docs/pdf_issuu_turisme_n_95_novembre_2022
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Cultura i Turisme Igualtat

Esports

Cultura i Festes

Visites al Centre 
d’Interpretació
El dia 2 d’octubre van visitar l’Alberg del Pelegrí i el Cen-
tre d’Interpretació seixanta persones de l’Associació 
d’Amics del Camí de Sant Jaume.

El dia 6 d’octubre van visitar el CIPGC els membres de  la 
Asociación En Medio de Abril y de la Coordinadora por la 
Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos.

Cagada del Tió
El dissabte 24 de desembre, l’ajuntament d’Alcoletge va 
organitzar una cagada de tió, amenitzada per la compa-
nyia Nopatiskos Teatre amb “El conte de l’Oncle Buscall”.

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. Des de 
l’ajuntament volem agrair a l’Associació Cultural i Re-
creativa Els Timons, al personal de l’ajuntament i a les 
persones voluntàries per tota la feina feta perquè tant la 
rebuda com la cavalcada fossin tot un èxit.

25-N Dia Internacional contra 
la violència de gènere
L’ajuntament d’Alcoletge es va adherir a la commemo-
ració del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violèn-
cia contra les Dones amb l’acte “Unint mirades/teixint 
complicitats” a càrrec del grup de teatres A4forques.

Pedalada popular
En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, es 
va celebrar una pedalada popular organitzada pel Club 
Ciclista Alcoletge i amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Alcoletge.

Projecte d’adequació 
i senyalització de les 
fortificacions bèl·liques 
del Tossal de la Nora
El mes de desembre van començar els treballs arque-
ològics i de restauració al Tossal de la Nora, dins del 
projecte: Adequació i senyalització de les fortificacions 
bèl·liques del Front del Segre del Tossal de la Nora, a 
Alcoletge: recuperació de la memòria històrica a partir 
de la seva conservació i visibilitat. El projecte té com 
a objectiu principal l’adequació i millora del conjunt de 
fortificacions bèl·liques, per tant, de recuperar la me-
mòria històrica i donar visibilitat als fets històrics de les 
batalles del Front del Segre del municipi.

Se senyalitzaran les fortificacions mitjançant plafons 
informatius amb continguts gràfics i de text en un 
format didàctic i divulgatiu, i es crearà un itinerari se-
nyalitzat per recórrer el conjunt arqueològic bèl·lic del 
Tossal de la Nora.

Aquest projecte ha estat elaborat des de l’Ajuntament 
d’Alcoletge i el Centre d’Interpretació del Patrimoni 
de la Guerra Civil – Front del Segre, amb el suport de 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida. 
Els treballs els van realitzar la conservadora i restau-
radora María Martínez Hernández, i les arqueòlogues 
Laura Pinto Font i Jezabel Pizarro Barberà.

Aquesta actuació permetrà l’adequació d’un espai ad-
herit a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica, i 
que és un atractiu turístic i referent en la recuperació i 
difusió de la memòria democràtica de Catalunya.

Concert 1 d’octubre
En commemoració del referèndum d’autodeterminació 
de l’1 d’octubre, es va organitzar un concert a càrrec del 
músic Jordi Viladomat.

País
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Obres

Obres Avinguda Catalunya
Obres d’urbanització parcial de l’avinguda Catalunya.

Obres de millora de l’església
Les obres consisteixen en un repicament dels murs i 
les columnes, arrebossat amb material transpirable i 
pintat de tota l’església. Aquesta actuació és finançada 
pel Departament de Cultura de la Generalitat, el Bisbat 
i l’Ajuntament.

Ampliació i millora enllumenat 
del camp de futbol
Aquest trimestre s’ha fet una actuació de millora de 
l’enllumenat del camp de futbol municipal.

Cobertura dels dipòsits 
per a la construcció de les 
pistes de pàdel i la pista 
multiesportiva
L’Ajuntament va adjudicar les obres de cobertura dels 
dipòsits d’aigua soterrats per a la construcció de les 
pistes de pàdel i la pista multiesportiva.

Projecte d’urbanització i 
pacificació del Carrer Major
Aquest trimestre s’ha adjudicat el projecte d’urbanit-
zació i pacificació del carrer Major, que contempla la 
substitució de la xarxa d’aigua potable i doble xarxa 
d’aigües residuals (pluvials i grises).

Cultura i Joventut

Joventut

Projecte Plançó: Circuit 
Escena Jove Ponent-Pirineu 
Durant aquest darrer

trimestre de l’any s’ha

seguit amb el projecte

PLANÇÓ, un projecte

cultural que vincula

joves i territori.

Visita a l’hípica Alcoletge 

Cursos de fotografia i de català 
Una vegada més, des de la regidoria de Joventut s’ha im-
pulsat un nou curs de fotografia i un altre curs de català.

Educació

Taller de teràpia del riure

Visita de l’alumnat de l’Escola 
Mare de Déu del Carme
L’alumnat de l’Escola Mare de Déu del Carme va vi-
sitar l’exposició fotogràfica “Alcoletge en temps de 
pandèmia, moments per al record” de Paco Lacasa a 
la Sala Batec.
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L’opinió dels Grups Municipals

Al novembre va ser l’Eurocambra i ara l’ONU. Tres relators de les Nacions Uni-
des han fet un toc d’alerta a l’estat espanyol per l’espionatge amb Pegasus a 
líders independentistes catalans. Mostren la seva preocupació per l’anomenat 
Catalangate, en què s’hauria controlat a través del telèfon com a mínim 65 per-
sones, entre polítics, familiars, advocats i activistes, segon va revelar el laboratori 
canadenc CITIZEN LAB, i demanen al govern espanyol que investigui el que és 
un dels escàndols democràtics més recents.

L’executiu estatal fa el sord, i opta per jugar a PASAPALABRA mentre institucions 
i organismes internacionals li exigeixen transparència.

Manté en la foscor aquest capítol, un més, de la guerra bruta contra l’indepen-
dentisme en què Espanya ha fet bona aquella màxima que la fi justifica els mi-
tjans.

Els relators de l’ONU, que responen a una comunicació feta per la secretària 
general d’ERC, Marta Rovira, alerten que l’espionatge amb el programari ma-
liciós suposa una “interferència” en els drets fonamentals dels afectats com el 
d’expressió, reunió i participació i en definitiva “a ser iguals davant de la llei”.

Des de l’ONU s’insta a trobar i imposar sancions als responsables de l’ús d’un 
programari espia que l’empresa israeliana NSO només ven a governs. Això, ho 
sabem, és altament improbable que passi, ja que des del govern espanyol s’ha 
fet la rèplica de manual: que només reconeix l’espionatge a 18 persones i l’em-
marca en l’ordenament jurídic vigent aliè a les peticions internacionals amb el 
moviment independentista. És conscient que no li cal res més.

Carles Alòs
Portaveu ERC

INVERSIONS

Les inversions són un aspecte fonamental de la gestió municipal. Quan parlem 
d’inversions ens referim al que en llenguatge comú anomenem les “obres”, 
siguin noves o de manteniment de les ja hi ha. També poden ser adquisicions 
permanents de l’ajuntament.

El darrer trimestre de l’any 2022, des del govern municipal s’han pogut con-
cretar algunes inversions en les quals ja feia temps que s’estava treballant. 

Així, per exemple, es van tornar a adjudicar les obres de cobertura dels dipò-
sits d’aigua soterrats del Complex Esportiu 1 d’Octubre, on s’instal·laran les 
pistes de pàdel i la pista multiesportiva.

També es va adjudicar el projecte d’urbanització i pacificació del carrer Major, 
que contempla la substitució de la xarxa d’aigua potable i la doble xarxa d’ai-
gües residuals (pluvials i grises). 

Aprofitant una subvenció atorgada per la Diputació de Lleida, s’executaran 
unes obres d’urbanització parcial de l’avinguda Catalunya. 

Una altra actuació important ha estat el projecte de conservació de l’obser-
vatori del Tossal dels Morts, així com el  d’adequació i senyalització de les 
fortificacions bèl·liques del tossal de la Nora. 

Finalment, també cal esmentar les obres de millora de l’església Sant Miquel 
Arcàngel del nostre municipi, que consisteixen en un repicament dels murs i 
les columnes, arrebossat amb material transpirable i pintat de tota l’església. 
Aquesta actuació és finançada pel Departament de Cultura de la Generalitat, 
el Bisbat i l’Ajuntament.

Totes aquestes actuacions tenen un cost total d’1.287.629,11 euros.

Des del nostre grup municipal estem molts satisfets de poder haver tirat en-
davant aquestes actuacions. Com sempre, volem agrair la feina realitzada pel 
personal del consistori per avançar en aquestes inversions.

Òscar Flores i Alarcia
Regidor d’economia
GRUP MUNICIPAL UNIDES I UNITS PER ALCOLETGE – PRIMÀRIES CATALUNYA

Des de la nostra corporació volem agrair a totes les associacions culturals, 
esportives, musicals, etc., la gran tasca que realitzen de cara a totes i tots les/
els habitants del nostre municipi. També volem agrair a l’equip de govern de 
l’Ajuntament la disponibilitat i el compromís que han tingut al moment d’abor-
dar les diferents qüestions i necessitats del nostre poble.

Durant aquest any -el qual ha acabat amb més o menys alegries i tristeses i 
de forma diferent per cadascú de nosaltres- hem pogut combatre tots units 
un gran enemic com ha estat la covid-19. Podem dir que finalment hi ha més 
tranquil·litat en aquest sentit i gran part d’aquest reconeixement se’l mereixen 
tots els centres sanitaris, que sempre han estat al capdavant d’aquesta lluita.
Al nostre poble encara queden moltes coses per fer, però també volem ex-
pressar les ganes que hi ha de treballar i col·laborar en la governança del 
municipi, i això es demostra dia a dia gràcies als valors humans i la solidaritat 
de les nostres associacions.

Finalment, no podem oblidar el valor i el suport de les veïnes i veïns, els quals 
recolzen, tant en els moments bons com en aquells més difícils, l’equip de 
govern i la resta de regidors.

Acabem un any i, al començament d’un de nou, us volem donar les gràcies a 
totes i tots vosaltres, gent d’Alcoletge, i desitjar-vos un bon any 2023, el qual 
esperem que vingui ple d’alegries i aventures.

Grup PSC Alcoletge

L’ESTAT DEL BENESTAR I ELS MUNICIPIS

L’anomenat Estat del Benestar ha estat una obra col·lectiva dels països lliures 
d’Europa des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Un model imitat per altres na-
cions com Austràlia, Nova Zelanda, el Canadà o els EUA, encara que en aquest 
cas amb uns matisos propis. A Espanya, arran de la volta a la democràcia s’han 
aconseguit grans assoliments, una sanitat universal que es troba entre les millors 
del Món, educació, pensions, atenció a grups desfavorits o en risc d’exclusió, 
etc. La coordinació entre el govern central, els governs autonòmics, els ens pro-
vincials o locals, és una qüestió bàsica per a desenvolupar tots els mecanismes 
necessaris per a arribar als ciutadans. L’última baula d’aquesta cadena són els 
ajuntaments, els organismes més pròxims a la població.

La major part de les competències estan transferides a les comunitats autòno-
mes. Els consistoris, independentment del seu color polític, han de negociar i 
exigir uns centres sanitaris adequats i amb el personal suficient per a donar una 
bona atenció a les seves necessitats. Igualment, succeeix amb els centres edu-
catius, caldria acabar, d’una vegada per sempre, amb els barracons.  Per molt 
ben dotats que estiguin, no són la solució definitiva. Un parc d’habitatge públic i 
en particular habitatge social hauria d’estar a l’abast dels ajuntaments. Són no-
més tres exemples.

Els diversos municipis, com el d’Alcoletge, també duen a terme iniciatives pròpies 
per a atendre millor als seus habitants. Però hi ha una circumstància que plane-
ja sobre l’exposició feta en línies anteriors. Els municipis no estan suficientment 
finançats, és a dir, Generalitat i Estat han d’oferir uns recursos més amplis, en 
quantitat i en qualitat, que això es faci amb diputacions i consells comarcals és 
una opció, però el tema fonamental ha de ser un finançament adequat.

Aquest article pretén aportar un petit gra de sorra a una qüestió que des del 
nostre grup polític considerem fonamental per a l’Estat del Benestar que hem 
nomenat el principi. Com hem dit, els ajuntaments necessiten un millor i major 
finançament. Tots hem de reivindicar davant els parlaments competents aquesta 

qüestió, i permanentment.

Dani Rubio Ruiz, 

Portaveu de Ciutadans
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Salut

Sostenibilitat

Projecte temps de cura
Servei gratuït per ajudar a conciliar vida laboral, familiar 
i personal.

L’ajuntament col·labora en 
una campanya de recollida 
de components informàtics 
de l’Institut Caparrella
L’Ajuntament d’Alcoletge col·labora amb l’Institut 
Caparrella en la “Segona campanya recollida de com-
ponents informàtics”, amb l’objectiu de reciclar-los i 
fer-ne donació a les persones que ho necessitin. Els 
components informàtics són reciclats per l’alumnat 
de Cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes Microin-
formàtics i Xarxes. Orientació maquinari, amb la fi-
nalitat d’aconseguir un ús més eficient dels recursos 
i conscienciar de la necessitat de posar en pràctica 
l’economia circular (reduir, reutilitzar i reciclar).

Ajuts destinats a pares i 
mares d’alumnes d’ESO 
de l’IES Caparrella per 
l’adquisició de llibres de text

Instal·lació de dos 
carregadors elèctrics
La plaça Francesc Petit ja disposa de dos carregadors 
elèctrics per automòbils. A causa d’uns imprevistos en 
la instal·lació elèctrica es va retardar la seva entrada 
en funcionament.

Durant el mes de novembre es va obrir el període 
per sol·licitar els ajuts destinats a les famílies amb 
alumnes que cursen l’ESO a l’IES Caparrella per 
l’adquisició de llibres de text. Es van registrar un to-
tal de 86 sol·licituds, i l’import total atorgat va ser de 
7.641,79 euros.



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

Preparant la festa major de maig

Organitzant el curs de la
Universitat d’Estiu

Noves activitats del Club Jove

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

J.O.C

Foto de portada

Sabies que…
La trinxera del Tossal de la Nora
La trinxera en forma de zig-zag del Tossal de la 
Nora, de més de 50 metres de longitud; és una 
de les millors conservades i més llarga de les 
fortificacions bèl·liques del Front del Segre.

La nostra història en imatges
Arxiu fotogràfic d’Alcoletge | Artesania (Oficis)

Pepita Prat Pujol, encarregada de la centraleta de telèfons d’Alcoletge. Any 1975.

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
Naixements inscrits al registre civil 
d’Alcoletge els darrers cinc anys:
2018: 44 
2019: 36 
2020: 32 
2021: 31 
2022: 21 


