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Benvolguts veïns i veïnes de Massalcoreig, 

Estem a uns mesos d’acabar el mandat, que arribarà 
a la seva fi les properes eleccions municipals del 
maig de l’any vinent. 

Han estat quatre anys de moltíssima feina, amb una 
pandèmia pel mig que ha trasbalsat el nostre dia a 
dia i les nostres vides, però que hem gestionat de la 
millor manera que hem sabut, protegint al màxim el 
nostre municipi i la seva gent.

Tots els set regidors que formem l’ajuntament, 
hem dut a terme les nostres àrees amb la 
màxima responsabilitat i rigor, tot i les dificultats 
sobrevingudes. Hem procurat tirar endavant el 
nostre ajuntament, millorant les infraestructures i 
equipaments del nostre poble pensant sempre en 
el benestar de la ciutadania. D’algunes coses no 
ens n’hem sortit del tot, com és el cas del tanatori; 
ja que degut a l’augment de preus a causa de la 
crisi d’Ucraïna, l’empresa que l’havia de construir 
es va fer enrere. Tot i així, el projecte segueix en 
marxa, i el tanatori es farà igual, encara que no en 
els terminis que havíem establert. També estan en 
marxa altres projectes, com és el cobriment de la 
pista poliesportiva, la millora del Casal i de la plaça, i 
la dignificació de l’Aiguabarreig, amb una subvenció 
que ha rebut de l’estat de gairebé un milió d’euros.

En la revista que llegireu a continuació hem procurat 
explicar-vol les tasques més rellevants que hem dut 
a terme durant tots aquests anys. No són totes les 
que volíem fer, però la situació pandèmica i la guerra 
tampoc ens ho han posat fàcil. 

Vull aprofitar aquestes línies, si més no, per agrair 
a la resta de regidors la seva col·laboració durant 

aquest viatge al capdavant de l’Ajuntament de 
Massalcoreig.

Vull agrair en primer lloc la feina que durant aquests 
anys de pandèmia han fet la Núria i la Teresa Farran, 
al capdavant de l’àrea de cultura, esports i festes; 
organitzant tot tipus d’esdeveniments per a tots els 
públics, i sempre tenint en compte les restriccions 
que durant tant de temps ens van limitar la llibertat. 

A Jordina Esteve, regidora d’agricultura i 
ensenyament, l’esforç que ha fet durant la pandèmia 
patint pel control de temporers, creant espais 
d’aïllament i controlant les vacunacions, per tal que 
afectessin mínimament al pagès. Tot i que moltes 
vegades la feina no es veu, us puc ben assegurar 
que ha lluitat pel tema dels conills, per minimitzar 
l’impacte de les gelades d’enguany, vetllant al màxim 
pels nostres pagesos, especialment per a què no 
perdessin ni una ajuda. Pel que fa a ensenyament, 
recordem que Massalcoreig torna a tenir llar 
d’infants. És el segon any que els nostres nadons a 
partir d’un any poden accedir als serveis de  la llar. 
També l’escola, gràcies a un conveni amb el consell 
comarcal, ofereix ara el servei de menjador escolar.  
No us penseu que ha sigut una feina fàcil, però ara 
mateix podem estar ben orgullosos del servei que 
donem als pares i mares del poble.

De Paco Oriol, regidor d’urbanisme; que no ha 
dormit pas massa durant aquests quatre anys 
a causa del tanatori, però que gràcies a ell, farem 
coses ben importants com ara la reforma de la plaça 
i les escales del Casal i tot el canvi de tancaments 
del Casal, i també reformes diverses al poliesportiu, 
més totes les millores que hem dut a terme en els 
diferents carrers i places. 

Carta de l’alcaldessa



Butlletí informatiu
Desembre 2022

He d’agrair també a Josep Vergé, gran coneixedor 
del terme, que hagi vetllat pel bon estat dels camins 
municipals i dels vehicles de l’ajuntament. Gràcies 
a les seves gestions l’ajuntament compta amb una 
furgoneta i tractor nous.

I com no, a l’Esther Martínez, la nostra regidora 
de Salut i Turisme, dos grans àrees que ha sabut 
gestionar molt bé, tot i haver passat una situació 
de salut complexa. Ha vetllat pel bon estat de 
salut del poble durant la pandèmia; per les obres 
d’arranjament del consultori, per a què no ens falti de 
res;  i tot i el canvi d’infermera i metge, gràcies a les 
seves gestions, ha pogut evitar que a Massalcoreig 
deixés de tenir aquest servei, intenció inicial del 
Departament de Salut.  

Pel que fa a turisme, ens hem afegit a les rutes de la 
floració que organitza conjuntament la Diputació de 
Lleida i el Consell comarcal, aprofitant el rebombori 
que ha ocasionat la pel·lícula Alcarràs i que ha fet 
créixer l’interès per venir a visitar el nostre poble. 

Totes aquestes gestions no haguessin estat possible 
sense la col·laboració indiscutible del personal de 
l’ajuntament. De Montserrat i Mari Carme, que inclús 
en els moments de confinament més rigorosos, no 
van deixar un paper, una trucada sense atendre al 
nostre ajuntament. 

Com he dit, estem a uns mesos de les properes 
eleccions municipals, i aprofito aquesta carta per 
informar-vos que no repetiré com alcaldessa de 
Massalcoreig. Me’n vaig amb la certesa que ho he 
donat tot pel nostre poble. Satisfeta del llegat que 
deixaré, amb una llar pels més petits, i un tanatori 
en construcció pels que marxen. Amb equipaments 
perquè els nostres nens i nenes puguin practicar 
esports dignament i locals reformats pels nostres 
joves, mestresses i jubilats. Cert és, que de ben 
segur no plou a gust de tothom, però vista la feina 
feta i les dificultats sobrevingudes, marxo havent 
estat tot un honor esdevenir la primera alcaldessa 
de Massalcoreig.

No vull acabar aquesta carta sense agrair-vos 
a tots i cadascun de vosaltres, veïns i veïnes de 
Massalcoreig, l’esforç que feu perquè Massalcoreig 
sigui un poble pròsper, un poble acollidor i sobretot 
amb expectatives de futur. Us animo a seguir 
omplint els carrers de vida, des del respecte i la 
bona convivència, com sempre hem fet.

Moltíssimes gràcies per tot.  

Montserrat Jové Vidal
Alcaldessa de Massalcoreig

Bones festes!
Us desitgem unes molt bones 
festes, plenes d’il·lusió, esperança i, 
sobretot, prop de les persones més 
estimades

Ajuntament de Massalcoreig
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La ‘Fundación Biodiversidad’, que depèn del 
‘Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico’, ha concedit un ajut d’1.054.392,43€ 
provinent dels fons europeus ‘Next Generation’ als 
ajuntaments de Massalcoreig, la Granja d’Escarp 
i a l’entitat ambiental Grup de Natura Freixe, per 
recuperar i promoure l’aiguabarreig del Cinca i el 
Segre.

Aquesta línia de subvencions va encaminada a 
fomentar la restauració d’ecosistemes fluvials i a 
la reducció del risc d’inundació en entorns urbans. 
El projecte ‘Slow Segre-Cinca’, que és el nom que 
porta el projecte que hem presentat conjuntament, 
consta de diferents actuacions, com la de millorar la 
hidrologia, minimitzar els impactes derivats de les 
inundacions en superfícies dedicades a diferents 
activitats econòmiques com la producció de fruita 
i recuperar les àrees d’interès mediambiental en 
benefici de la població en general.

Algunes de les actuacions que es duran a terme a 
Massalcoreig són:

L’eliminació de vegetació invasora i restitució de 
l’hàbitat ripari amb espècies vegetals autòctones: 
Una de les grans problemàtiques que pateix 
l’Aiguabarreig és la colonització per part de 
vegetació exòtica invasora, que en mitjans degradats 
desplaça eficaçment les espècies autòctones 
empobrint el medi i reduint-ne la resiliència davant 
d’altres pertorbacions. Un clar exemple el trobem 
amb la canya comuna que altera la composició 

de les riberes, afectant directament sobre la seva 
diversitat de flora i fauna i que destaca per la poca 
efectivitat d’esmorteir processos d’inundació, fins i 
tot contraproduent en generar taps al flux d’aigua 
i desestabilització de talussos. El què hem plantejat 
és l’eliminació de superfícies de canya localitzades a 
zona inundable i la posterior restauració d’aquestes 
zones mitjançant repoblació. També es realitzarà 
un manteniment periòdic per assegurar el correcte 
manteniment i posteriorment eliminar possibles 
rebrots residuals de canya, fer reposició de marres 
i fer regs de suport en èpoques desfavorables per 
assegurar la supervivència de la repoblació. 

La permeabilització del mur transversal de pedres: 
Al tram fluvial  hi ha un mur de pedres que fa de 
barrera i està obsolet, que actua com a barrera al 
moviment longitudinal d’espècies que necessiten la 
continuïtat fluvial pel desenvolupament, l’alimentació 
i la reproducció. Se’n proposa la permeabilització 
eliminant-lo parcialment i adequant un pas per a 
aquesta fauna.

Restauració de la badina: 
Recordem l’incendi que va cremar la passarel·la de 
fusta i la vegetació de la zona, encara es pot observar 
els arbres morts dempeus i la passarel·la calcinada. 
Aquests elements poden suposar un risc en cas que 
una riuada els arrossegui aigües avall. Es retiraran 
les restes de fusta, els seus ancoratges metàl·lics i 
els arbres morts. Posteriorment es realitzarà una 
repoblació per reposar els arbres de ribera morts. 

Un milió d’euros per dignificar l’Aiguabarreig del Segre-Cinca,
millorar-ne l’estat ecològic i reduir el risc d’inundacions 

Visita de la consellera d’acció climàtica alimentació i agenda rural, Teresa Jordà, a l’Aiguabarreig Segre-Cinca

És notícia
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Actuacions per a la reducció del risc d’inundació: 
Augment de la secció efectiva de la llera i de zones 
de laminació i inundació, recuperació de canals, 
eliminació d’obstruccions al flux d’aigua, entre 
d’altres.

El projecte, que s’executarà en els propers 3 anys, 
també té un eix vertebrador del qual n’esperem la 
participació de tots els veïns i veïnes de Massalcoreig. 
Tenim un tresor aquí al nostre costat. Un ecosistema 
únic a tot l’estat el qual ens l’hem de creure, l’hem 
de fer nostre i veure’l com una oportunitat de gaudi, 
d’oportunitats turístiques i de promoció econòmica. 

Per aquesta raó realitzarem un pla formatiu i de 
sensibilització que involucri els principals agents 
de la zona: comunitats de regants, pagesos, col·legi, 
associacions, ajuntament, i analitzar entre tots quin 
és el futur que volem pel nostre Aiguabarreig.

Reforma de la Torre mirador i aguait de 
la Badina i senyalització de la ruta de 
l’Aiguabarreig 
Gràcies al projecte ‘Ponent Actiu’ impulsat pel 
Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació 
de Lleida amb fons europeus ‘FEDER’,  hem pogut 
dur a terme treballs de restitució i millora d’alguns 
elements i parts a la Torre Mirador. Aquesta 
estructura ha requerit treballs, atès que amb el 
temps havien sofert deterioraments importants i fins 
i tot vandalisme. Tot i que l’estructura i bona part de 
les instal·lacions són perfectament aptes per a ser 
usades, aquests treballs de millora i condicionament 
han servit per millorar-ne la seguretat, dignificar-la 
i incorporar-hi elements d’informació i interpretació 
ambiental.

També hem senyalitzat punts d’interès i d’accés de 
la ruta de l’Aiguabarreig, des del terme municipal de 
Seròs fins als municipis de la Granja d’Escarp i de 
Massalcoreig.

Projecte per a la creació d’un espai de 
biodiversitat i restauració de l’itinerari 
ambiental a l’aiguabarreig 
El Departament d’Acció Climàtica i Agenda Rural 
ha obert una convocatòria finançada amb fons 
‘Next Generation’, destinada a espais naturals de 
Catalunya, hàbitats i espècies protegides, per la 
qual, l’ajuntament de Massalcoreig ha rebut una 
subvenció de 22.858,22€, gràcies al treball realitzat 
per l’associació ‘Som Aguait’ i que porta per títol: 
“Creació d’un espai de biodiversitat i restauració de 
l’itinerari ambiental a l’Aiguabarreig Segre-Cinca al 
seu pas per Massalcoreig”.

Algunes de les actuacions s’han dut a terme són 
la instal·lació de tres torres de biodiversitat i la 
creació d’un oasi de pol·linitzadors. Cadascuna 
de les torres compta amb una plataforma niu per 
augmentar la disponibilitat de llocs per afavorir a 
les cigonyes blanques, també caixes niu d’òliba per a 
incrementar la presència d’aquest rapinyaire nocturn 
i gran controlador de la població de rosegadors, 
caixes niu de ratpenats principals controladors 
d’insectes nocturns i caixes niu de gaig blau, uns dels 
ocells més colorits i escàs que nidifica en zones de 
seca i obertes, que cada primavera ens visita després 
de travessar el Sàhara. Complementàriament, 
també es van instal·lar caixes niu per afavorir la 
nidificació d’altres rapinyaires nocturns com el xot 
i gamarús, afavorint també el seu servei ecosistèmic 
de regulació de la xarxa tròfica.

Finalment, es van fer treballs de condicionament 
en 600 metres de l’itinerari ambiental de 
l’aiguabarreig mitjançant tanques abatibles per a 
evitar l’entrada de vehicles motoritzats, cartells per 
a regular els usos i es va delimitar la massa forestal 
de ribera per tal d’evitar la seva transformació en el 
futur.

La Diputació de Lleida subvenciona part del Mirador

La consellera d’afers exteriors i Europa, Meritxell Serret, 
visita Massalcoreig per conèixer les oportunitats de l’espai
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Sala de Vetlles
Com bé sabeu i molt a pesar nostre, les obres de la 
Sala de Vetlles han estat aturades. L’empresa que 
va guanyar el concurs al seu dia, ‘Montcruma Obres 
i Serveis SL’, primer a causa de la Covid19 i després 
per l’encariment dels materials de construcció i 
matèries primes a causa de la guerra d’Ucraïna, es 
va fer enrere amb l’adjudicació dient que no li sortia 
a compte construir la Sala de Vetlles. Recordem que 
el pressupost de licitació de l’obra era de 200.000 
euros i l’empresa  va guanyar el concurs amb una 
oferta de 180.000 euros. (Sempre s’ha d’adjudicar 
l’obra a l’empresa que presenta el pressupost més 
econòmic).

Aquesta decisió per part de l’empresa constructora 
ha fet que l’ajuntament de Massalcoreig hagi de 
començar de nou amb el tot el procés, re-valoritzar 
l’obra una altra vegada, i tornar a fer el concurs.

En aquest moment, ja tenim de nou el projecte en 
marxa. Degut a l’encariment dels preus, hem hagut 
d’ajustar-nos i fer una Sala de Vetlles més ajustada 
als preus reals, però igual de funcional. Ben aviat 
sortirà a concurs el nou projecte i esperem que 
aquest cop, l’empresa que guanyi l’obra compleixi 
amb els acord adquirits.

Pel que fa a ‘Montcruma Obres i Serveis SL’, no podíem 
permetre que aquesta empresa actués amb tanta 
impunitat, de fet hi ha altres ajuntaments que també 
han patit les conseqüències d’aquesta constructora 
(Ivars d’Urgell, Arbeca i Vilagrassa). Així doncs, està 
en mans dels advocats iniciar un procediment penal 
contra l’empresa per incompliment de contracte. 

Finalment, Diputació de Lleida, a través dels seus 
plans d’inversió en Salut, subvencionarà bona part 
de la Sala de Vetlles. Esperem que Massalcoreig 
disposi de Sala de Vetlles ben aviat.

Ca Quelo
En el número 50 del carrer Major, s’havien produït 
diferents esfondraments de coberta i forjats i 
també de part de la façana que dona al carrer de 
darrera (C/ Sèquia). L’edifici de Ca Quelo, com 
el coneixem al poble, és un edifici municipal que 
es trobava en estat ruïnós. Cal recordar que a la 
façana davantera al seu dia ja es va realitzar una 
petita intervenció per poder-la mantenir en peu, a 
causa dels esfondraments interiors. Tot plegat, tal 
com estava suposava un perill pels vianants i pels 
veïns de les cases del costat.  Per aquesta raó, vam 
decidir esfondrar l’interior de la casa, mantenint la 
façana i realitzant les accions de desmantellament 
que permetessin un alt nivell de recuperació i 
aprofitament dels materials susceptibles de ser 
reciclats per reutilitzar-los en un futur. 

Un cop enderrocat l’interior, la seguretat dels 
veïns ja està assegurada i l’ajuntament disposa 
d’un espai amb façana històrica per construir-hi 
futurs equipaments.

Mur de Pedra
S’han dut a terme 
les feines de 
reconstrucció i 
rehabilitació del Mur 
de Pedra del baixant 
a l’escorxador, el qual 
es va malmetre degut 
al temporal Glòria de 
l’any 2020 i pel qual 
estàvem esperant els 
ajuts de la Generalitat 
per poder-lo arranjar.

Finalment s’han re 
col·locat totes les 
pedres, s’ha revisat 
i restaurat tot el 
sistema de reg i 
reforçat la solidificació 
del ferm. 

Urbanisme i equipaments
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Feia anys que les piscines de Massalcoreig 
necessitaven un arranjament important, ja que 
patien de filtracions que provocaven moviments de 
terra interns, desperfectes a les rajoles i pèrdues 
importants d’aigua. L’hivern de l’any passat 
vam decidir aixecar el terra per revisar totes les 
canonades, el sistema de depuració i acabar amb 
aquestes filtracions. També vam haver de canviar la 
bomba de depuració ja que va deixar de funcionar a 
mitja campanya.

Un cop acabades les obres, vam plantar gespa a 
tot l’entorn de la piscina per a més comoditat dels 
banyistes. També hem instal·lat una pèrgola a la 
terrassa del bar de les piscines per a què els usuaris 
puguin utilitzar el servei sense patir el bat de sol. 

Recordem que ara fa uns mesos vam inaugurar el 
Parc Onze de setembre, una zona de lleure i en la 
qual hi hem instal·lat  taules amb seients incorporats, 
bancs i àrees de jocs infantils. La pista de pàdel va 
ser el primer projecte que va dur a terme aquest 
ajuntament, i que a dia d’avui, és l’equipament 
esportiu més utilitzat per la ciutadania.

Explicar-vos també que s’està estudiant la 
possibilitat d’instal·lar un pàrquing d’autocaravanes 
en aquella zona, a fi de facilitar l’aparcament i 
l’estada als turistes que visitin el nostre poble. 

Des de l’ajuntament li volem donar un fort agraïment 
a Eduard Esteve per la donació dels arbres plantats 
al pàrquing de les piscines. De ben segur que en 
podrem gaudir la seva ombra ben aviat.  

Local dels Joves
Hem adequat l’antic local dels joves 
amb la voluntat que és converteixi en la 
futura Penya Blaugrana de Massalcoreig. 
Concretament hem refet els lavabos, 
i arranjat parets i terra. També hem 
modificat tota la instal·lació de la llum amb 
il·luminació LED i afegit toma d’antena de 
televisió. A més a més, hem revisat tot el 
sistema de calefacció. Aquest espai està 
pensat per a què l’utilitzin els ‘futboleros’ 
del poble i, si per les raons que foren, 
finalment no es pogués habilitar com a 
penya del Barça, el destinaríem com a sala 
polivalent per a les entitats i associacions 
del municipi.

Reparació de les piscines i millora del seu entorn amb la construcció de nous 
equipaments esportius, zona d’esbarjo i arranjament de la terrassa del bar
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El PUOSC és una línia de subvencions per part de 
la Generalitat, vigent del 2020 al 2024, per dur 
a terme inversions i millores en equipaments i 
infraestructures als pobles petits, amb la finalitat 
de treure càrrega econòmica als ajuntaments i a 
la vegada a ajudar-los a fer un poble millor. Cada 
ajuntament presenta dos projectes i la Generalitat 
els valora i decideix amb quina quantitat econòmica 
ajuda a cada ajuntament, segons considerin que 
l’obra sigui necessària per a la ciutadania de cada 
poble.

L’ajuntament de Massalcoreig va presentar dues 
propostes que ara us detallarem, per un import total 
de 275.000 euros dels quals ens en subvencionaran 
250.000; essent un dels pocs municipis del territori 
que rebrà una subvenció tan elevada. 

Cobriment de la pista i arranjament 
del paviment, dels vestidors i de la sala 
multi usos del Poliesportiu
La pista poliesportiva es va construir a sobre de 
l’antic abocador municipal. Es va acabar d’omplir, 
es va tapar amb una solera de formigó i així es va 
convertir en l’actual pista poliesportiva. Aquesta 
pista és de l’any 1980. Es va marcar i preparar per 
futbol sala, basquet i tennis. Actualment només hi 
ha porteries de futbol sala. S’utilitza per activitats 
esportives del municipi i també per a fer l’assignatura 
de gimnàstica de l’escola. En aquests moments 
el paviment està en molt mal estat. La solera de 
formigó està tota trencada, esquerdada i fissurada. 
S’ha fet alguna reparació puntual, però sense massa 
criteri tècnic.

Es repararà la superfície de la pista esportiva per 
a què pugui tornar-se a utilitzar amb seguretat, de 

manera que sigui llisa i contínua. Els laterals de la 
pista tenen dos canals de recollida d’aigua, brutes 
amb herbes, deixalles i pedres. Un costat està fet 
amb canal de peces de formigó i tapa de peces 
de formigó foradades. Es netejaran les canals i les 
tapes de la brossa que hi ha enganxada i que no 
deixa córrer l’aigua lliurement.

El projecte també contempla acondicionar serveis 
i vestuaris i construir una coberta que cobreixi la 
pista en la seva totalitat, ja que un dels motius de 
què s’hagi malmès és la pluja i l’estat en què queda 
la pista. També es duran a terme altres reformes 
bàsiques de dignificació de l’espai. Tot això permetrà 
augmentar la pràctica esportiva al Poli i millorar la 
seguretat dels nostres nens i nenes. 

Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC)

És notícia
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Reforma del Casal, de la Plaça i dels 
accessos. Renovació de la xarxa 
d’abastament d’aigua
Es canviaran les finestres dels espais que estan 
calefactats i que s’utilitzen més. Això inclou també 
les finestres de la sala de ball, el local dels Jubilats i 
el de les Mestresses de Casa. Les fusteries existents 
són dels anys 80 amb vidre simple i no han tingut 
mai massa manteniment, això ha fet que les fusteries 
que estan més exposades al Sol estiguin en bastant 
mal estat. Les noves finestres seran d’alumini lacat, 
tèrmiques i amb vidres de doble càmera. També es 
canviarà l’enllumenat del bar del casal per un de 
més eficient amb il·luminació LED.

Pel que fa l’exterior, farem nova pràcticament tota la 
plaça, ja que al terra hi ha moltes peces que estan 
trencades i en d’altres zones estan enfonsades. Els 
bancs són d’obra i alguns estan trencats, com també 
alguns dels esglaons. Aprofitarem que alcem tota la 
plaça per refer totes les instal·lacions. 

La plaça es pavimentarà amb peces de formigó 
de forma quadrada. Es canviaran i milloraran els 
col·lectors d’aigua. Els arbres de la plaça evidentment 
s’han de conservar però perquè llueixin més els hi 
col·locarem escocells. Les tres tramades d’escales 
les farem totes noves.

La plaça té una trobada amb un 
mur i aquest mur fa de tancament 
al local dels joves que està situat 
a una cota inferior. Pel costat del 
mur hi ha filtracions, no se sap 
si venen de la trobada del mur 
amb la plaça o si són filtracions 
del terreny a nivell més baix. 
Aprofitant que es fa la reforma de 
la plaça, mirarem de solucionar-
les. 

La vorada entre la plaça i el 
carrer Major està molt trencada i 
es substituirà per una vorada de 
característiques similars. També 
farem tot el sanejament de la 

plaça, tubs i canonades nou. 

La rampa al costat de les escales del carrer Major i 
Camí de la Sèquia, té massa pendent i si l’allarguem 
adaptant-la al codi tècnic legal es menja part de la 
plaça. El que farem llavors serà fer l’accés adaptat 
per la part de baix del Carrer Major, al punt on es 
troba amb l’alçada de la plaça .

La plaça necessitarà diferents equipaments, per 
tal de què es pugui utilitzar amb comoditat i amb 
netedat. Es col·locaran papereres de plàstic amb 
tapa, i s’instal·laran bancs de plàstic amb estructura 
d’acer galvanitzat i amb fixacions mecàniques. 

A dins de la plaça no s’hi podrà aparcar. A fi d’evitar 
l’accés als vehicles es posarà pilones abatibles 
d’acer. Aquestes s’abatran en el moment que hagin 
d’entrar vehicles per descarregar a l’escenari, per 
necessitat del Casal o per reparació de la plaça; de 
normal, les pilones estaran plantades.

Les llumeneres existents es re-utilitzaran però es 
substituiran per llums més eficients LED.

Tan les obres de la Plaça, les del Casal i de la Pista 
Poli-esportiva estaran acabades el 2024 i es faran 
en diferents fases per interferir mínimament el 
seu ús habitual.
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Canvi de l’enllumenat públic
Dins del programa DUS5000 de la Unió Europea, 
el qual va destinat a la millora energètica dels 
pobles, hem presentat un projecte per a canviar tot 
l’enllumenat públic i passar-lo a llum LED. Aquest 
canvi suposarà un estalvi important per les arques 
de l’ajuntament i per a tots els veïns i veïnes. 

També tenim en procés un projecte per instal·lar 
plaques solars al teulat del bar de les piscines 
municipals amb la finalitat de què es pugui auto 
abastir d’energia i se solucionin els problemes de 
salts de llum.

Paral·lelament estem treballant amb l’Associació 
Micropobles de Catalunya, de la qual n’hem entrat 
a formar part, per estudiar la possibilitat de crear 
una Cooperativa Energètica juntament amb els 
municipis de l’entitat. Això vol dir que nosaltres 
seriem capaços de generar, subministrar i distribuir 
la nostra pròpia energia sense dependre de grans 
comercialitzadores, i poder abaratir els costos de la 
llum, actualment excessivament elevats. El projecte 
està en fase d’estudi, ja us anirem informant de les 
novetats més endavant.

Transport públic
Ens hem reunit amb Oriol Martori, director general de 
Transports i Mobilitat de Catalunya, per ampliar les 
freqüències de bus al seu pas per Massalcoreig, en 
el trajecte Lleida – La Granja d’Escarp i a la inversa. 
De la reunió en va sortir el compromís de treballar 
per a fer que Massalcoreig sigui una parada més 
d’aquest trajecte, parant cada cop que va i ve de 
Lleida a la Granja. Tan aviat tinguem novetats us 
les farem arribar.

Compromís Segrià Sud
Els alcaldes i alcaldesses de dotze municipis del 
Segrià hem endegat un projecte de cooperació entre 
municipis per potenciar el nostre desenvolupament. 
És el què anomenem ‘Compromís Segrià Sud’. 

Volem impulsar dinàmiques de desenvolupament 
local que revitalitzin l’activitat econòmica  sostenible, 
l’ocupació digna i la transferència de coneixement 
per aconseguir un territori més atractiu, vital i 
productiu social i econòmicament.

És a dir, cooperar conjuntament tots els pobles per a 
configurar una àrea interconnectada, i compartir els 
problemes i reptes. També ens servirà per dotar-
nos d’una millor capacitat tècnica i financera a 
l’hora d’implementar projectes i serveis adequats 
a les nostres necessitats. 

Els 12 pobles que en formem part som: Massalcoreig, 
Seròs, Torrebesses, Maials, Aitona, Alfés, Almatret, 
Aspa, la Granja d’Escarp, Llardecans, Sarroca de 
Lleida i Sunyer. 

Són anys complexos per la pagesia. Les gelades 
d’enguany, les calorades de l’any passat, la pandèmia 
i la crisi de preus, fa que cada cop els pagesos 
ho tinguin més complicat de continuar amb una 
professió, que és majoritària al nostre poble, i que 
ens identifica com a territori. 

Com a ajuntament, hem intentat ajudar en tot allò 
que ha estat al nostre abast i traslladat a totes les 
institucions, amb competències en agricultura, les 
necessitats del sector. 

Arranjaments de Camins
Cada any l’ajuntament de Massalcoreig arranja els 
camins del terme amb la finalitat de tenir-los en bones 
condicions durant la campanya de la fruita dolça. 

Aquestes obres consisteixen principalment en 
l’anivellació i perfilació del ferm dels camins, tallar 
les males herbes i en l’aportació d’àrids en els punts 
que hi fan falta. 

A més, hem demanat una subvenció per a ampliar, 
adequar i pavimentar el Camí del Barranquet.

També vam ajudar econòmicament a la comunitat 
de regants de Massalcoreig per a què pogués dur a 
terme la reparació de la sèquia al seu pas pel Sotet.

Gràcies a subvencions rebudes per part de diferents 
administracions, també hem pogut canviar el 
tractor de l’ajuntament, el qual ja no funcionava 
massa bé i tenia molts anys, per un de més nou. 

Pagesia
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Salvem la Pagesia, defensem el món rural
Ens vam adherir a la plataforma Salvem la Pagesia, 
defensem el món rural, juntament amb més de 50 
alcaldes de pobles amb fruita dolça, entitats i sindicats 
agraris, per defensar els nostres pagesos. Vam 
participar en trobades amb diferents representants 
polítics per parlar de la greu situació econòmica 
dins la qual viuen les explotacions del sector, 
demanant que s’activin mesures extraordinàries de 
finançament, plans d’arrencada d’arbres o retirades 
de producte i també enrobustir i millorar els controls 
als quals se sotmeten actualment els productes 
agrícoles de països tercers. Vam utilitzar totes les 
eines que tenim al nostre abast com ajuntament, per 
traslladar als qui poden fer alguna cosa al respecte, 
la crisi del sector.

Reunions amb el Departament d’Acció 
Climàtica Alimentació i Agenda Rural
Anualment, poc abans que comenci la campanya de la 
fruita dolça, ens reunim amb el Departament d’acció 
Climàtica Alimentació i Agenda Rural per analitzar 
conjuntament, amb agents i experts, la situació del 
sector fruiter català. Identificar els principals reptes 
i oportunitats pels propers anys i traslladar les 
mesures i les accions que serveixin per consolidar i 
enfortir el sector a llarg termini. En aquestes reunions 
també s’ha traslladat al departament la necessitat 
de demanar al govern espanyol la regularització 
d’un permís de treball permanent per als migrants 
que treballen a la campanya agrària. Finalment, i 
veient com els mitjans de comunicació assenyalen al 
pagès, hem demanat reiteradament que es deixi de 
criminalitzar la pagesia, ja que la immensa majoria 
de pagesos compliu amb els protocols aprovats.

Hem organitzat trobades amb el director dels serveis 
territorials del departament, Ferran de Noguera i el 
pagesos de Massalcoreig, per parlar de la situació 
del sector, els ajuts per a les gelades i la problemàtica 
dels conills. Aquestes reunions estan pensades per 

a què els pagesos del nostre poble puguin traslladar 
al departament les carències i necessitats que 
tenen. També vam portar a la consellera Jordà a 
Massalcoreig per a què els pagesos li poguessin fer 
saber directament aquestes necessitats. 

Visita de la senadora Sara Bailac
La senadora Sara Bailac va visitar Massalcoreig 
per a conèixer de primera mà la realitat del sector 
fructícola i recollir les principals preocupacions per 
poder-les traslladar al senat.  La sobre població 
de conills, la crisi de preus i la reforma de la PAC, 
van ser majoritàriament els temes a tractar. Bailac 
va marxar amb el compromís de traslladar totes 
aquestes inquietuds en forma de propostes.  

A dia d’avui, sabem que ha presentat vàries 
mocions sol·licitant a l’Estat l’execució de mesures 
per garantir l’èxit de la campanya agrària a Lleida. 
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Ruta ‘Massalcoreig en Flor’
L’ajuntament de Massalcoreig s’ha sumat a les rutes 
guiades de la floració dels arbres fruiters amb la ruta 
‘Massalcoreig en Flor’. Els visitants podran veure 
l’horta de Massalcoreig, convertida en un mosaic de 
colors i també podran gaudir de l’Aiguabarreig i la 
confluència dels rius Segre i Cinca. 

Aprofitant la crida de la pel·lícula Alcarràs vam 
organitzar una de les rutes pels escenaris on es 
va rodar la pel·lícula, la qual va aplegar més de 40 
persones.  Els assistents van poder veure la casa 
principal, l’estable i algunes de les finques que 
apareixen al film, a més de descobrir algunes de 
les anècdotes que es van viure al municipi durant 
les setmanes de rodatge. 

Taller d’astronomia
Taller d’astronomia amb en Joan Pujol, d’Univers 
Quark, organitzat per Espais Naturals de Ponent 
amb la col·laboració del Consorci de l’Aiguabarreig 
Segre-Cinca. Amb l’astrònom Joan, vam passar una 
bona estona tot gaudint de les seves explicacions 
i coneixements científics del món dels estels, els 

planetes, el Sol i la Lluna. Vam gaudir del cel nocturn 
i de l’espai natural de l’Aiguabarreig Segre-Cinca. 

1a exposició de cotxes clàssics
Durant tot un matí, la plaça del Casal va aplegar una 
exposició de cotxes clàssics i antics, organitzada per 
l’entitat ‘Amics del Transport’ i la qual va reunir més 
d’una 30a de vehicles. Els conductors van aprofitar 
la floració del Baix Segre per organitzar una ruta 
pels municipis florits, aturant a Massalcoreig per 
oferir un esmorzar a popular a tots aquells curiosos 
que es van apropar a observar els vehicles antics.

Concurs de foto ‘Massalcoreig en Flor’
La propera serà la quarta edició del concurs de fotografia 
per trobar les imatges de la floració més representatives 
del municipi.  Les imatges han de ser de Massalcoreig o 
quelcom representatiu de Massalcoreig i la seva floració. 
Cada concursant pot presentar fins a tres propostes. La 
imatge guanyadora s’endú 100 euros i la semifinalista 50 
euros a gastar en les botigues i comerços del municipi.

Enguany hi han participat quasi 50 persones. La imatge 
guanyadora va ser la de Raquel García Torres, a qui 
recordem moltíssim i li agraïm el regal que ens ha deixat.

Turisme
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Seguim creixent
Per celebrar que a Massalcoreig cada vegada hi 
neixen més nens i nenes, des de l’ajuntament cada 
cop que hi ha un nou naixement, felicitem a les 
famílies, donem la benvinguda als nadons i  els 
fem entrega del pac de ‘Llegir i créixer junts’ 
de l’editorial Pagès. D’aquesta manera apropem 
el consistori a les famílies i els facilitem tota la 
informació que necessiten de l’ajuntament i les 
seves regidories.

Reforma del consultori
Hem arreglat i pintat el consultori mèdic, solucionat 
problemes d’humitat i adquirit mobiliari nou. 
També hem col·laborat en l’adquisició de material 
per a les consultes. Feia temps que el consultori 
necessitava d’aquesta millora. D’aquesta manera 
la nova infermera, Sònia Sans, a qui li donem la 
benvinguda i també la ciutadania de Massalcoreig, 
podran gaudir d’aquest espai més dignament.

Control de plagues
Hem inclòs als pressupostos de l’any vinent una 
partida destinada a control de plagues. Aquesta  
està pensada per reduir la sobre-població de coloms 
que tenim al nostre poble, ja que són un risc per a la 
salut, perquè transmeten bacteris i paràsits. D’altra 
banda, els coloms causen seriosos desperfectes als 
edificis com la corrosió de les teulades, deteriorament 
dels materials de les façanes, etc. Una empresa de 
control de plagues se’n cuidarà de reduir la sobre-
població mitjançant la seva captura.

Recollida de menjar i roba per Ucraïna
També volem donar les gràcies a tota la ciutadania 
de Massalcoreig per la seva solidaritat amb les 
donacions de menjar i roba que és va recollir per fer-
les arribar a Ucraïna. Esperem que aquest conflicte 
es resolgui ben aviat. 

Xerrades i Tallers
Des de la regidoria de sanitat s’han organitzat durant 
aquest temps diferents tallers i xerrades amb la finalitat 
d’educar en salut, conscienciar en alimentació i hàbits 
saludables i millorar la qualitat de vida de totes les 
persones de Massalcoreig. 

El taller de memòria i gimnàstica mental, amb la finalitat 
d’activar les capacitats cognitives i agilitzar la memòria. 

La xerrada Educació per a la Salut, amb la col·laboració 
de la universitat de Lleida, i la participació de més de 
20 dones de Massalcoreig, va ser una eina formativa 
per la prevenció i tractament de la COVID-19, de la mà 
de la doctora Carla Camí Garanto. Una xerrada molt 
interessant. 

També vam oferir una xerrada formativa, per explicar 
com funciona el  desfibril·lador de l’ajuntament en 
cas d’aturada cardíaca d’algun veí o veïna.
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Campanyes LGTBI
Hem organitzat i participat en campanyes per 
a la promoció de les polítiques d’igualtat i la 
incorporació de la perspectiva de gènere i drets 
de no discriminació de les persones LGTBI. Des 
de l’ajuntament creiem que el dret a la igualtat 
efectiva entre dones i homes constitueix un dret 
essencial per a la democràcia i és un valor cabdal 
en una societat democràtica moderna. 

Fem un pas cap a la diversitat
Ens vam sumar, juntament amb famílies del poble, 
a la campanya ‘fem un pas cap a la diversitat’ 
acció simbòlica de pintar franges multicolors en 
un pas de vianants de Massalcoreig per expressar 
el compromís del municipi vers els drets de les 
persones LGBTI i la no-discriminació per raons 
d’orientació sexual o de gènere.

Dia de la Dona Rural
Massalcoreig va retre homenatge per primera 
vegada a les dones pageses del nostre poble el ‘Dia 
Internacional de la Dona Rural’ que se celebra 15 
d’octubre, amb un seguit d’activitats i la participació 
d’un bon nombre de massalcoretjanes. 

Una caminada de 30 minuts per l’entorn del poble, 
activitats al Parc de Salut i una xerrada sobre el 
paper de la dona en el món rural, van ser part de 
les activitats organitzades pel consistori les qual 
van finalitzar amb un esmorzar popular. 

8 de Març dia de la Dona
Cada 8 de març per reivindicar el Dia de la Dona, l’ajuntament de Massalcoreig hem organitzat un seguit 
d’activitats per sumar-nos a la commemoració. La ‘Caminada entre Flors i l’Aiguabarreig’,  ja és un clàssic 
d’aquest dia, que ens serveix a  més per donar a conèixer l’entorn paisatgístic del poble, fomentar la pràctica 
de l’esport i reivindicar el feminisme.
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Històriques, dones que han fet història
El Casal de Massalcoreig ha acollit l’exposició 
itinerant “Històriques, dones que han fet història’. 

Són 12 tòtems que mostren la biografia i les 
imatges d’aquestes dones que han destacat en 
diferents camps com la pintura, la música, la física, 
la tecnologia, l’aviació o les expedicions espacials, 
entre altres. Amb aquesta exposició, el consistori 
vol fomentar la igualtat entre la ciutadania i 
posar en valor la contribució al desenvolupament 
econòmic i social d’aquestes pioneres, moltes 
vegades minimitzades al llarg de la història. 

Actuació de ‘la Rateta ja no escombra 
l’escaleta’
Vam portar el grup de música i teatre ‘La Rateta’ el 
qual té la missió d’expandir el missatge de les coses 
que fa vergonya dir. Les cançons tracten temes 
d’interès general i reflexionen sobre la vida amb un 
to descarat. Espectacle social on la veu de la dona 
es converteix en una eina d’equilibri descartant 
tensions i conflictes. Conduint monòlegs i cançons 
pròpies cap a l’empoderament a través de l’humor.

Homenatge a Mari Fé Quelle Alonso
Ja fa uns mesos que la infermera Massalcoreig, la 
qual ens va donar servei durant més de 25 anys, 
Mari Fé Quelle Alonso s’ha jubilat. L’ajuntament, 
amb la col·laboració de tota la ciutadania, vam 
organitzar un emocionant homenatge de comiat. 

Mari Fé s’ha mantingut sempre al nostre costat 
durant tots aquests anys de servei. Ha estat al peu 
del canó en els moments més durs de la pandèmia, 
i sempre li estarem agraïts per tota la feina que ha 
fet pel nostre poble i la seva gent. 

Moltíssimes gràcies per tot!

Xerrades sobre igualtat
També s’han organitzat diverses xerrades i tallers per a promoure la igualtat, amb la 
col·laboració de l’Associació de Dones del poble; com la d’enguany ‘Empoderament 
sense Barreres’ a càrrec de la comunicadora Empar Rovira i la Coach, Chus Borrell
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Llar d’infants i menjador escolar
Ja és el segon curs de la Llar d’infants Rural de 
Massalcoreig. Enguany compta amb 8 alumnes 
inscrits a P1 i P2. Feia més de 15 anys que el municipi 
no comptava amb aquest servei i degut a l’alta taxa 
de natalitat que va haver al Massalcoreig l’any 2020, 
vam decidir recuperar el servei de llar d’infants al 
nostre poble. 

L’aula de la llar està inclosa dins del mateix edifici 
de l’escola de Massalcoreig, tal com marca el model 
de guarderies rurals de la Generalitat. A partir 
d’enguany la llar ha començat a ser gratuïta pels 
alumnes de P2 i partir del curs vinent, si res no 
canvia, també ho serà pels alumnes de P1.

Des de l’Ajuntament volem agrair a la directora 
Francis, a la senyoreta Marta, a Miquel i a tot l’equip 
docent de l’escola, la seva col·laboració i implicació 
per fer que la llar d’infants de Massalcoreig sigui una 
realitat.

L’escola de Massalcoreig, també per segon any 
consecutiu, ofereix el servei de menjador escolar. 
A través d’un conveni amb el Consell Comarcal i 
mitjançant una empresa de càtering, els nens i nenes 
que ho desitgin, poden quedar-se a dinar a col·legi. 
El consell comarcal també ofereix un programa de 
beques per ajudar a les famílies que s’hi puguin 
acollir, a facilitar el dinar pels seus fills. Actualment 
un total de 17 alumnes fixes més els esporàdics, 
gaudeixen del servei de menjador escolar.

Obres pendents a l’escola
Encara resten pendents algunes obres a l’escola, 
com la millora del sistema de calefacció i algunes 
reformes en els banys dels alumnes, a fi de poder 
obtenir més qualitat pels nens i nenes. 

Es tracta d’un arranjament que té pendent el 
Departament d’Educació des de fa uns anys. Amb 
la voluntat de poder accelerar aquestes obres, 
l’alcaldessa es va reunir amb la directora dels serveis 
territorials de l’administració local a Lleida, Eugènia 
Puig-Gros, qui es va comprometre a traslladar el 
requeriment al Departament d’Educació i al mateix 
conseller.

‘Temps per cures, temps per tu’
‘Temps per cures, temps per tu’ és un nou programa 
de cura puntual i gratuït, d’infants i joves de 3 a 14 
anys, a càrrec de professionals qualificats, que ha 
posat en marxa el Consell Comarcal del Segrià i la 
Generalitat de Catalunya i pel qual Massalcoreig ha 
estat un dels pobles escollits per formar part de la 
prova pilot.

L’objectiu del  programa és avançar en la 
corresponsabilitat pública vers la conciliació familiar, 
garantint el dret a la cura i guarda dels menuts i 
alliberant temps per a les famílies i les persones que 
cuiden els infants, majoritàriament dones. 

El servei es pot demanar per a cada dia de la 
setmana, de les 16.30h a les 20h, i també dissabte 
al matí de 9 a 13h. Cada família en pot fer us 4 
hores a la setmana. Uns monitors es fan càrrec 
gratuïtament dels nens i nenes al mateix edifici 
de l’escola. Fan activitats i els guarden fins que 
els pares els van a buscar. Aquesta activitat està 
pensada pels pares i mares que necessiten disposar 
d’una estona en concret sense fills, per a realitzar 
qualsevol gestió puntual. 

Educació
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Col·laboració amb l’AFA de Massalcoreig
Hem col·laborat amb diferents activitats amb 
l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola de 
Massalcoreig, organitzant i subvencionant diferents 
activitats dirigides als nens i nenes de Massalcoreig, 
com les estades d’estiu pels nens i nenes de la Llar 
d’Infants, la trobada de pares i mares de les escoles 
que formen part de la ZER Oliver i realitzant diferents 
tallers i xerrades com el ‘taller de coeducació i 
joguines’ o el ‘taller de prevenció de relacions 
abusives’. Felicitem a l’associació per la gran tasca 
que estan duent a terme amb els nostres nens i 
nenes. 

‘Curs d’Alfabetització de Català’ per a 
nouvinguts
L’ajuntament de Massalcoreig juntament amb el 
Consell Comarcal del Segrià ha organitzat cursos 
d’Alfabetització de Català, destinats a persones 
nouvingudes. El curs té una durada de 90 hores i 
són de català, de nivell 0 i gratuïts. 

La majoria dels inscrits no han estat escolaritzats i 
tampoc disposen d’equips informàtics, per això  les 
classes es fan exclusivament de forma presencial.

Cultura i festes
‘Massabirra’, la fira de la cervesa 
artesana del Baix Segre
Ja són tres les edicions que portem de la fira de 
cervesa artesana ‘MassaBirra’, la qual, diferents 
productors donen a provar les mostres de cervesa, de 
tot tipus, fabricades artesanalment. L’esdeveniment 
també compta amb ‘foodtrucks’ de productes 
artesanals com coques de recapte, panadons i 
pastissos, tots ells fets amb productes de proximitat.

El dia s’amenitza sempre amb música en directe. 
Podem dir que ‘Massabirra’ s’ha consolidat com la 
fira de la cervesa artesana del Baix Segre.

Segrià Corals
El cicle de cant Segrià Corals del Consell Comarcal del 
Segrià té com a objectiu donar suport a les entitats 
de cantaires del Segrià i fomentar el cant coral als 
municipis del territori a través d’una programació 
de concerts de periodicitat anual als municipis 
adherits. Les actuacions es duran a terme al llarg 
dels diumenges de primavera i tardor en pobles del 
Segrià. Una quinzena d’entitats van participar a la 
trobada anual de corals adherides, que enguany es 
va celebrar a Massalcoreig.  
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Vermut Literari
Vermut Literari per commemorar 
el ‘Dia Mundial de la Poesia” amb 
la lectura de diferents poemes 
i peces literàries a càrrec de la 
ciutadania de Massalcoreig. Amb 
aquesta celebració apropem als 
veïns i veïnes del poble la cultura 
mitjançant la lectura i la poesia. 

Un agraïment especial Maria 
Antonieta Gili, per impulsar el 
grup de lectura.

Homenatge a la Gent Gran
Juntament amb l’Associació de Jubilats de 
Massalcoreig organitzem anualment aquesta festa 
dedicada a la vellesa. El dia comença amb una 
missa, després vermut popular i reconeixements als 
avis i àvies més grans. Dinar amb tota la gent gran, 

homenatjats i famílies i posteriorment ball de tarda 
obert a tot el poble. És una festa de reconeixement 
als veïns i veïnes de Massalcoreig que han complert 
o compliran 90 anys. 

Enhorabona a l’Associació de Jubilats per la gran 
festa d’enguany!

Trobada de puntaires 
L’ajuntament col·labora amb l’Associació de Dones 
de Massalcoreig en l’organització de la trobada de 
puntaries. La passada edició va aplegar a més de 125 
participants d’arreu del territori, principalment de 
la comarca del Segrià i d’Osca; però també d’altres 
parts de Catalunya com Reus.  

Durant la jornada,  les puntaires mostren les 
manualitats i el seu treball fet amb puntes de coixí 
i boixets. També, com ja acostuma a ser tradició, hi 
ha un espai d’exposició habilitat en el qual tots els 
artistes locals poden exposar la seva obra, sigui 
quina sigui la tècnica: Pintura, ganxet, escultura de 
fang, dibuix, etc.
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Moqueta verda i ‘Photocall’ per rebre 
als protagonistes d’Alcarràs
Trobada amb els actors i actrius protagonistes de la 
pel·lícula de Carla Simón ‘Alcarràs’ a Massalcoreig. 
L’acte va consistir en un berenar/sopar al Sotet 
obert a tota la ciutadania, amb el photocall original 
de la pre-estrena de la pel·lícula a la Llotja de Lleida, 
i també la moqueta verda. Posteriorment, hi va 
haver la projecció de la pel·lícula Alcarràs al Casal, 
gratuïta per a la ciutadania de Massalcoreig. 

Sabíeu que el nom de ‘Massalcoreig’ va ser un dels 
noms finalistes per aquesta pel·lícula? Ens ho va 
confessar la pròpia Carla Simón, que al final es va 
decantar per Alcarràs, per ser la ‘capital’ del Baix 
Segre.

Jornades culturals de Massalcoreig
Durant cinc setmanes es duen a terme, de divendres 
a diumenge, un seguit d’activitats entorn la cultura 
i el lleure, amb la voluntat de fomentar dels més 
petits als més grans, l’esport, els hàbits saludables 
i el divertiment. Entre les diferents activitats hi 
podem trobar xerrades, activitats esportives, tallers 
i un ‘scape room’.

Dansa i llibres per Sant Jordi
Per commemorar el dia de Sant Jordi i amb la 
col·laboració de l’AFA, l’ajuntament organitza un 
seguit d’activitats per a totes les edats. La tradicional 
parada de llibres i roses organitzada per l’AFA, que 
cada any omplen les llars del municipi de roses i de 
les últimes novetats literàries. Activitats per als més 
petits, amb tallers per aprendre a realitzar flors de 
paper i altres manualitats relacionades amb aquesta 
diada. L’any passat una desena de dansaires de 
l’esbart dansaire ‘Arrels de Lleida’ ens van oferir 
diferents balls tradicionals d’arreu del territori. El 
dia acaba amb la tradicional xocolatada popular per 
berenar oberta a tothom.
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Gràcies!


