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Les obres començaran a la tardor i es preveu estigui acabada a finals de l’any 2021. 
Tindrà una sala de vetlles amb possibilitat d’adaptar-ne dues si és necessari.

El magatzem municipal de la Germandat serà 
la futura Sala de Vetlles de Massalcoreig. Les 
obres començaran a la tardor i l’ajuntament 
espera estiguin finalitzades en un any.

Aquest magatzem, de propietat municipal, ja 
necessitava d’una reforma estructural degut al 
mal estat de l’interior i la teulada. El consistori, 
considerant que havia de fer una inversió 
igualment en la seva millora, i havent espai 
suficient per acollir la sala de vetlles i deixar una 
part que seguirà com a magatzem, va considerar 
oportú aprofitar els recursos municipals per 
construir en aquest edifici la Sala de Vetlles, 
evitant així, haver de destinar diners del poble 
en la compra de nous terrenys.

Les obres es duran a terme en dues fases. La 
primera, que és la part que ocupa la Sala de Vetlles, 
començarà a la tardor i es preveu que tingui una 
durada d’un any. La segona fase és la que implica 
la remodelació d’un 30 per cent de l’espai per 
convertir-lo en magatzem municipal. Aquesta 
estarà finalitzada l’any 2022. Si tot va sobre el 
previst (que mai ho podem assegurar) a finals 
del 2021 ja podrem utilitzar la sala de vetlles. 

Futura Sala de Vetlles de Massalcoreig

Imatge de la façana del Carrer Nou

L’entrada principal pels vianants serà pel Carrer 
Nou. 

L’entrada del difunt serà per la part del darrera, 
és a dir, pel Carrer Calvari. Es conserva la façana 
del Carrer Nou, tot i que amb alguna modificació. 
Només entrar, s’habilita una terrassa exterior 
abans d’arribar a l’entrada a la Sala de Vetlles.

Entrada principal descoberta

Façana interior

La sala de vetlles comptarà amb una sala d’espera 
molt gran. Una sala de dol on s’instaŀlarà el fèretre, 
una habitació per a què els serveis funeraris 
puguin preparar al difunt, lavabos per als usuaris 
i un bonic pati interior.  La sala d’espera, en el 
cas que hi hagi més d’una defunció al municipi, 
està preparada per convertir-se en una segona 
sala de vetlla.

La Germandat es convertirà en la futura 
Sala de Vetlles de Massalcoreig
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Sala d’espera

Sala d’espera i pati interior

Davant del pati interior es pot veure l’entrada 
sala de dol on va instaŀlat el taüt. La sala d’espera 
comptarà amb la possibilitat d’instaŀlar-hi 
divisions, de fàcil muntatge, en el cas que s’hagi 
d’habilitar per una segona família.

Vista des de l’interior cap al Carrer Nou

Vista des del fons cap al Carrer Nou

Sala de vetlles tancada

Magatzem municipal
La segona fase d’aquesta obra és l’adaptació 
d’una part de la Germandat com magatzem 
municipal. Aquesta fase, si tot va com està previst,  
finalitzarà l’any 2022 i es tracta de rehabilitar 
un 30 per cent de l’espai de la Germandat com 
a magatzem d’ús municipal. La porta d’accés a 
aquest magatzem serà pel carrer Calvari i serà 
completament independent de la Sala de Vetlles 
de Massalcoreig. La construcció de la Sala de 
Vetlles era una necessitat que el nostre municipi 
reclamava de feia molts anys. A partir de l’any 
vinent podrem acomiadar als nostres familiars 
i amics a Massalcoreig i en unes condicions 
immillorables. El consistori rebrà una subvenció 
per part de la Diputació de Lleida que cobrirà 
aproximadament el 80 per cent de les despeses 
de construcció, reforma i rehabilitació d’aquest 
edifici.

Les imatges són una aproximació de com està 
previst sigui la Sala de Vetlles. Pot ser que hi hagi 
alguna modificació a l’hora d’executar el projecte.
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Us expliquem les actuacions més importants que hem realitzat des de què vam 
arribar a l’ajuntament de Massalcoreig, ara tot just fa poc més d’un any.

Millora de la potabilitzadora d’aigua
L’estació de tractament d’aigua potable 
de Massalcoreig es va construir l’any 
1995 i amb els pas dels anys s’ha anat 
deteriorant. Actualment tenia curtcircuits 
elèctrics que provocaven la parada de 
la planta i ocasionava molèsties als 
veïns i veïnes del poble, que dia a dia es 
veien afectats per talls intermitents de 
subministrament d’aigua.
Per evitar aquest perjudici a 
Massalcoreig,  s’havia de fer una 
rehabilitació quasi bé  complerta de la 
potabilitzadora. En primer lloc, es va 
sanejar i protegir la paret de les bombes 
dosificadores de l’ETAP (Estació de 
Tractament d’Aigua Potable).  Un cop  
feta aquesta millora es va procedir a 
reparar tot el sistema de dosificació  i els 
depòsits de productes químics. També 
es va dur a terme el manteniment del 
panel analitzador de l’aigua; s’han sanejat 
els filtres i s’ha modificat tot el quadre 
elèctric de la potabilitzadora.
Amb aquestes millores, Massalcoreig 
disposa d’una aigua potable de qualitat, 
s’eviten turbulències i el més important, 
s’acaba amb els talls constants del 
subministrament d’aigua.

Arranjament del Poliesportiu
Per part del Govern de la Generalitat 
es va demanar als municipis Lleida, 
especialment als municipis que acullen 
una gran quantitats de temporers per la 
campanya de la fruita, com és el nostre, 
que habilitéssim un espai per poder acollir 
els possibles casos positius que anessin 
sorgint als nostres camps i que els pugéssim aïllar 
ràpidament per evitar contagis entre la resta 
de la població. El nostre ajuntament, i pensant 
en benefici de tota la ciutadania, va habilitar 
el Poliesportiu per acollir aquests casos. El 
poliesportiu és un espai que queda aïllat del 
nucli urbà del nostre poble i té tot l’entorn reixat. 
D’aquesta manera és més fàcil per les autoritats 
competents que s’haurien d’ocupar de la gestió 
d’aquestes instaŀlacions, mantenir aquestes 
persones aïllades, més controlades i evitar que 

es puguin escapar amb facilitat.   
Per poder condicionar aquest espai, vam haver 
de dur a terme una sèrie de millores que ja 
quedaran a disposició dels usuaris del nostre 
poble en un futur.
En primer lloc vam millorar el ferm de la pista i 
reparar tots els desaigües del voltant. 
També  vam arranjar i sanejar els vestidors, 
rehabilitar les dutxes i lavabos, revisar tots els 
desaigües i conductes d’aigua, vam dur a terme 
una bona neteja i desinfecció de les instaŀlacions 

Fem un breu resum de les accions que hem 
dut a terme aquest primer any de mandat
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Amb aquesta millora vam aconseguir crear un 
espai en condicions per tots aquells temporers 
que presentin símptomes, i així poder aïllar-los 
en la major brevetat possible, sense cap perjudici 
pel pagés ni per la seva producció. Aquestes 
instaŀlacions estan en mans de l’administració, 
la qual s’ocuparà de la seva gestió en el cas que 
sigui necessari. 

Arranjament de l’accés i el passadís 
lateral del cementiri
Més concretament es duran a terme les tasques 
de pavimentació de l’accés i del passadís lateral 
del cementiri amb la renovació del paviment de 
formigó i la millora en la recollida d’aigües pluvials. 
Aquesta millora consisteix en la instal·lació de 
drenatges, una cuneta central i embornals. 
Amb aquesta actuació quedarà finalitzada la 
reforma integral del cementiri.
Recordem que en anualitats anteriors es va 
pavimentar amb lloses prefabricades de formigó 
i una estesa d’un engravat de pedra matxucada 
la zona central i els espais residuals entre lloses.

Millora de le piscines i el pàdel
Tot i que degut a la crisi sanitària, enguany les 
piscines s’han obert unes setmanes més tard, 
l’ajuntament ha dut una sèrie de millores a les 
instaŀlacions per a què el nostre poble en pugui 
gaudir amb les millors condicions.
Hem arranjat els ceràmics trencats de les piscines 
i sanejat les instaŀlacions. També hem adequat la 
terrassa del bar davant la pista del pàdel, i en 
breu instaŀlarem un porxo de lateral a lateral de 
la pista de manera que els usuaris de la terrassa 
puguin gaudir sempre d’ombra. Dir també que 
hem aconseguit una subvenció de la Diputació 

de Lleida que ha cobert íntegrament el cost de 
la construcció de la pista de pàdel. 
Com bé sabeu, enguany només les persones 
que disposin d’abonament podran accedir a 
les instaŀlacions municipals, d’aquesta manera 
garantim l’ús de les piscines només als residents 
i fills/es de Massalcoreig i evitem possibles 
contagis. Agraïm també als companys del 
Futbol Sala de Massalcoreig que hagin agafat 
la concessió del servei de bar de les piscines 
municipals.
 
Nova pàgina web de l’ajuntament
L’ajuntament de Massalcoreig ha renovat de 
forma completa la seva pàgina web, que havia 
quedat obsoleta i sense capacitat per a poder-
hi mostrar tota la informació necessària per la 
ciutadania. Amb aquesta nova eina l’equip de 
Govern  pretén apropar als ciutadans tot el que 
succeeix al municipi i al consistori, amb el desig 
de que resulti un servei còmode per facilitar les 
relacions entre l’ajuntament i els veïns i veïnes, 
al mateix temps que serveixi per projectar i 
difondre la nostra vila a l’exterior. 

Juntament amb la web, el consistori també 
publica una APP la qual, un cop els usuaris se 
la descarreguin, podran accedir mitjançant el 
telèfon mòbil a totes les utilitats que la web del 
consistori ofereix mitjançant el telèfon mòbil.
La nova web també disposa d’un apartat 
específic per a què les associacions del nostre 
poble puguin disposar de la seva pròpia 
pàgina web, sense cap cost per l’entitat. Tan 
aviat la crisi sanitària ho permeti, l’ajutament 
oferirà formació a totes les associacions del 
municipi que vulguin obtenir aquest servei. 

Pla urbanístic
L’ajuntament de Massalcoreig s’ha reunit amb 
representants d’urbanisme de la Generalitat 
de Catalunya per mirar de modificar l’actual 
Pla Urbanístic de Massalcoreig i adaptar-
lo a les necessitats reals del nostre municipi. 
Amb aquestes modificacions, serà més fàcil 

la construcció i millora dels nostres habitatges, 
la rehabilitació dels nostres carrers i facilitarà   
la possibilitat de poder obtenir més fàcilment 
llicències d’obra i d’activitat. El consistori 
està en contacte amb un bufet d’arquitectes 
professionals, especialitzat en aquestes 
modificacions per poder dur-les a terme el més 
aviat possible.

Consultori mèdic
En breu pintarem i sanejarem el consultori mèdic. 
També hem instaŀlat un desfibriŀlador a l’exterior 
de l’ajuntament a disposició de tota la ciutadania.
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Són molts els projectes que tenim previst dur a terme al nostre poble els propers 
anys, de moment us avancem els que començaran en les properes setmanes i mesos.

Camí del Sotet
Arreglarem tot el camí que envolta el Sotet fins 
a dalt la carretera, el qual està molt malmès a 
causa dels aiguats i el pas del temps. 
L’allisarem i l’asfaltarem.

Urbanisme
Millores pendents de l’anterior mandat i que ara 
s’han executat:
Camí de Fraga: S’ha repassat tota la senyalització 
horitzontal i repintat les ratlles de la carretera, 
que estaven molt poc visibles.
Camí de la Granja d’Escarp: S’ha anivellat i 
perfilat el ferm, també s’ha repassat l’asfaltat en 
els punts on estava més malmès.
Torre Mirador: Hem rebut una subvenció dels 
ajuts FEDER (Europa) per canviar completament 
la torre mirador, malmesa pel pas dels anys.

Fibra òptica
Estem treballant directament amb el Departament 
de Serveis tècnics i de Noves Tecnologies de la 
Diputació de Lleida per a què la fibra òptica 
sigui una realitat al nostre municipi l’any 2021.

I també estem treballant en:
Pressupostos participatius: Destinarem una 
part del pressupost de l’any 2021 en l’obra que 
vosaltres escolliu. Us presentarem tres projectes 
i el poble escollirà quin vol que duguem a terme. 
Canvi de l’enllumenat: Passarem l’enllumenat 
públic a LED, d’aquesta manera aconseguirem 
un estalvi energètic i econòmic important.
Millora de l’entorn dels rius Cinca i Segre: 
l’Agència Catalana de l’Aigua s’ha compromès 
enguany  a iniciar la neteja i condicionament de 
les lleres dels rius al seu pas pel terme.

Massalcoreig, un poble de futur: 
Accions previstes per als propers mesos

Com bé sabeu, sembla que l’any de la Covid19 
també ha estat l’any del ‘Baby Boom’ al nostre 
poble. Si tot va bé, tenim constància que enguany 
el nostre municipi comptarà amb set naixements, 
que sumats als nascuts l’any passat ja formen un 
bon nombre de nadons per a què l’ajuntament 
i la nostra escola es plantegin de recuperar el 
servei de Llar d’infants Municipal. Per incorporar 
aquest servei i també el de menjador escolar,  
ens vam reunir amb Carles Vega, Director dels 
Serveis Territorials d’Educació i Francis Martínez 
la directora de la nostra escola. Vega va oferir 
la possibilitat d’incloure Massalcoreig dins del 
Pla de Guarderies Rurals de la Generalitat, que 

facilita la incorporació de la Llar d’infants dins 
del mateix edifici de l’escola, estalviant temps i 
costos de construcció al nostre ajuntament.
La intenció és la de recuperar el projecte que 
ja vam iniciar fa uns anys i que contempla la 
construcció d’un edifici nou que agafa una part 
del pati d’esbarjo per construir-hi la llar d’infants 
i el menjador escolar. Al setembre vindran els 
representats del Departament per valorar el 
projecte i donar el tret de sortida a les obres, en 
el cas que validin la seva construcció.
Igualment, el Departament d’Educació i mentre 
no estigui finalitzada la ubicació de llar d’infants 
i el menjador escolar, ens va oferir la possibilitat 
de poder dur a terme aquests serveis en l’actual 
edifici de l’escola, fent alguna petita modificació 
a les aules d’infantil.
El Departament també es va comprometre a 
iniciar el més aviat possible les obres de millora 
de les instaŀlacions escolars, pendents de fa 
temps. Si tot va com està previst, a partir del mes 
de febrer del 2021, ja es podran obrir les pre-
inscripcions a la Llar d’infants  de Massalcoreig, 
que tindrà una capacitat per a deu alumnes.  
Us anirem informant de l’evolució de la Llar 
d’infants i el menjador escolar en els propers 
mesos. 

Massalcoreig disposarà de llar d’infants i menjador escolar el curs 2021 - 2022



7XXXXXXXXX 2017Treballem per Massalcoreig i per la seva 
ciutadania: Estem a la vostra disposició

Benvolguts veïns i veïnes de Massalcoreig,
Ha passat un any des de que vam assolir el 
govern de l’ajuntament de Massalcoreig, i per 
aquesta raó, hem cregut oportú fer-vos una mica 
de resum de les accions més importants que hem 
dut a terme aquests darrers mesos.

Ha estat un any molt complicat. La crisi sanitària 
i ara també econòmica i social provocada pel 
Coronavirus ha trasbalsat el dia a dia de les nostres 
vides i també el dia a dia del nostre ajuntament. 
Tot i així, hem treballat i seguim treballant per fer 
del nostre poble un poble molt millor per a tots. 
Aquí us hem explicat part de les accions que hem 
realitzat els darrers mesos, les més importants. 
També tenim grans projectes pel nostre poble, 
projectes que us anirem explicant més endavant.

Aquesta carta però, és per donar-vos les gràcies. 
Gràcies a tots i cada un dels veïns i veïnes  de 
Massalcoreig, que us heu quedat a casa durant 
les setmanes de confinament estricte, pel gran 
esforç i sacrifici que heu fet i seguiu encara fent, 
respectant a dia d’avui totes les mesures de 
seguretat, higièniques i sanitàries, vetllant per 
vosaltres i per tots nosaltres, i fent del nostre 
poble un poble lliure d’infeccions. 

Volem donar les gràcies també al personal de 
l’Ajuntament, a les secretàries i els agutzils, 
per la seva predisposició i perseverança per 
tirar endavant el dia a dia del nostre poble. Als 
ensulfatadors voluntaris, Sergi i Jaume, que van 

sulfatar i desinfectar durant setmanes els carrers 
del nostre poble, protegint del virus les entrades 
de les nostres cases.

A tots els autònoms i empreses, a la farmàcia, la 
botiga i el quiosc que amb valentia heu continuat 
treballant per tots nosaltres durant les setmanes 
tan complicades de confinament. Als pagesos que 
seguiu incansablement al peu del canó lluitant 
per l’economia del nostre poble i del nostre país. 
Als bars i restaurants, que heu aguantat durant 
setmanes la reixa baixada i ara l’heu tornat a 
obrir, extremant les precaucions.  A les entitats i 
associacions del poble, que heu organitzat, tot i la 
dificultat, activitats per a fer aquest confinament 
més distès per a tota la ciutadania. I sens dubte, 
no voldríem acabar aquesta carta sense agrair al 
personal sanitari del consultori, la gran tasca que 
han dut a terme per protegir-nos d’aquest maleit 
virus, dia rere dia.

Un cop més hem demostrat que en els moments 
més difícils, el nostre poble està unit i fa pinya, 
i mostra d’això és el baix índex d’infecció que 
hem patit, fent de Massalcoreig un dels pobles 
més segurs de tot el territori, tal i com s’ha 
pogut comprovar en els mitjans de comunicació 
de tot l’estat. Per la nostra part, seguim estant 
a la vostra disposició per tot el suport, ajuda i 
acompanyament que necessiteu. Ens trobareu 
cada matí a les oficines de l’ajuntament. 

Montse Jové
Alcaldessa de Massalcoreig
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Tot i ser un any molt complicat, hem participat i organitzat activitats de les quals 
vosaltres n’heu format part, fent pinya inclús en el els moments més difícils. Gràcies!

Salvem la pagesia, defensem el món rural Caminada entre flors

Celebrem el Dia de la Dona Rural

Una flor per totes les mares del municipi Primer concurs de fotografia de Massalcoreig

Massalcoreig al costat del coŀlectiu LGTBI

www.massalcoreig.cat


