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SALUTACIÓ 

S’apropen les Festes de Nadal, Cap d’Any i Reis i l’Alendir,  

resum de les activitats municipals de l’any  2019  torna a 

fer acte de presència a totes les llars del poble.  

 

Ha estat aquest un any de canvi de corporació municipal, 

de renovació de regidors i regidores i de formació d’un nou 

equip de govern.  

 

Vull agrair la dedicació dels regidors i regidores que ja no formen part del cartipàs 

municipal i donar la benvinguda a les noves incorporacions  que de ben segur, treba-

llarem tots junts  per millorar la qualitat dels serveis municipals i el  benestar dels 

nostres veïns i veïnes.  

Aquesta és la meva primera presentació com Alcalde en aquesta revista que només 

pretén recollir la nombrosa activitat cultural, esportiva, de les associacions i de l’a-

juntament d’aquest any que estem apunt d’acabar. 

La primera fase de la nova pista poliesportiva amb la il·luminació i la  coberta és ja 

una realitat; continuarem treballant amb els tancaments frontals i laterals per acabar 

amb els vestidors i resta d’instal·lacions.  

També durant aquest any 2020 s’iniciaran les obres de la nova depuradora, posarem 

el nou dipòsit d’aigua en funcionament i continuarem millorant carrers i serveis mu-

nicipals.  

Esperem estar a l’alçada de les vostres expectatives, tenim un equip preparat, 

il·lusionat, amb un fort compromís i és un honor, i sobretot, una responsabilitat, po-

der  gestionar aquesta nova legislatura i treballar per Benavent.  

 

Antoni Carré 
Alcalde 



RESULTAT DE LES ELECCIONS MUNICIPALS 

MAIG 2019 

Meses: 2         Participació: 74,09%           Cens: 1.104 

V.blanc: 13 (1,60%)      Votants: 818          V.nuls: 7 (0,86%) 

 

 

Electes 

sigles partit vots % electes 

JxCat - 
JUNTS 

JUNTS PER CATALUNYA - BENAVENT 
DE SEGRIÀ 
Electes: 

Antoni Carré Cuadrat 
Angelina Sales Batallé 
Cristina Canela Serentill 
Jordi Català Fernández 
Ferran Millas Rubinat 

412 50.80 5 

ERC-AM Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal 
Electes: 

Ferran Accensi Torres 
Antoni Català Solé 
Laia Inglés Rojo 

225 27.74 3 

TJxB - CP TOTS JUNTS X BENAVENT - CANDI-
DATURA DE PROGRÉS 
Electes: 

Montserrat Bosch Pascual 

114 14.06 1 

PP PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR 47 5.80 -- 



REGIDORIES LEGISLATURA 2019-2023 
 

 

 

Antoni Carré:   Alcalde. 

 Urbanisme i finances.  

 

Angelina Sales:  1a. Tinent Alcalde 

 Cultura, Associacions, Festes i Gent Gran. 

 

Jordi Català:  2n. Tinent Alcalde 

 Medi Rural (agricultura, ramaderia i camins) i Esports.  

 

Ferran Millàs:  3r. Tinent Alcalde 

     Promoció Econòmica, Sanitat, Benestar Social i Equipaments Municipals.  

 

Cristina Canela: Regidora. 

 Educació, Joventut, Infància i Àrea de la Dona. 



PISTA POLIESPORTIVA  



PISTA POLIESPORTIVA ( FASE 1 ) 



PISTA POLIESPORTIVA ( FASE 2 ) 

La fase 2 que es realitzarà a la pista poliesportiva consisteix en el cobriment de les dos 

façanes curtes en la seva totalitat i el cobriment lateral superior de les façanes llar-

gues. Un cop realitzat el tancament amb panells de formigó armat prefabricat es rea-

litzarà les dos Canals superiors de recollida d’aigües i la seva conducció fins al terra.  

Import de l’actuació 148.000€. Subvenció de la Diputació de Lleida 140.000 €. 



ADEQUACIÓ DE L’ESPAI “ELS TRULLETS” 

En els Trullets de Benavent de Se-

grià s’ha realitzat l’actuació d’a-

dequació per tal de revaloritzar 

l’espai turísticament i perquè 

l’entorn pròxim gaudeixi d’un a 

condicionament per tal d’enten-

dre i respectar aquests elements 

característics del municipi.  

L’actuació pretén recuperar un 

patrimoni històric-artístic exis-

tent. 

Aquesta obra ha estat subvencio-

nada al 100% per la Diputació de 

Lleida i l’Obra Social La Caixa amb 

35.000 €. 



MILLORES 

CEMENTIRI 

PINTAT DE LA PLAÇA QUATRETONDA 

 

Arranjament de la façana i jardineria del cementiri municipal 

Treballs de manteniment de pintura dels jocs infantils del parc de la plaça Quatretonda. 



MILLORES 

PINTAR LLAR D’INFANTS 

CAMINS 

Millores de pintura a la llar d’infants 

Millores al ferm del camí de Corbins, 

carrer Quatretonda, Pagesia i Enric 

Granados 



MILLORES 

BANCS PLAÇA MAJOR 

SENYALITZACIÓ VIÀRIA 

Arranjament dels bancs de la plaça Major. 

L’abans i el desprès. 



MILLORES 

ENLLUMENAT SERVEI DE VIGILÀNCIA NOCTURNA 

Durant el mes de setembre es va contractar un servei de vigilància privada per les nits. 

NOU SERVEI DE NETEJA 

Nou servei de neteja que hem contractat com a prova pilot un cop per setmana, per tenir 

el nostre poble net i facilitar la feina a  tots els veïns i veïnes. 



FESTA MAJOR D’HIVERN 

5 de gener de 2019 

ACTIVITATS CULTURALS 

CAVALCADA DE REIS 

Del 25 al 28 de gener de 2019 



ACTIVITATS CULTURALS 

FESTA MAJOR D’HIVERN Del 25 al 28 de gener de 2019 



ACTIVITATS CULTURALS 

FESTA DE SANTA ÀGUEDA 9 de febrer de 2019 

JORNADA DE FRUTICULTURA 22 de febrer de 2019 

CARNESTOLTES 9 de març de 2019 



ACTIVITATS CULTURALS 

FIRA SALUT i BENESTAR 6 i 7 d’abril  de 2019 

XV TROBADA GEGANTERA 13 d’abril  de 2019 

SANT JORDI ESCOLA    23 d’abril  de 2019 

Manualitat de 

Sant Jordi 



ACTIVITATS CULTURALS 

FESTA DE SANT JORDI  27 d’abril  de 2019 

DIA DE  LES CASSOLES 1 de maig  de 2019 



ACTIVITATS CULTURALS 

REVETLLA DE SANT JOAN 23 de juny de 2019 

REVETLLA DE SANT JOAN 
Associació de Jubilats 

 

23 de juny de 2019 

SOPAR A LA FRESCA 

Associació de Dones 

 

28 de juny de 2019 



ACTIVITATS CULTURALS 

CINEMA A LA FRESCA  06 de juliol de 2019 

CANTADA D’HAVANERES 20 de juliol de 2019 

REVETLLA DE SANT JAUME  27 de juliol de 2019 



ACTIVITATS CULTURALS 

CAMINATA NOCTURNA 3 d’agost de 2019 

FESTA MAJOR D’ESTIU 23-24-25-26 d’agost de 2019 



ACTIVITATS CULTURALS 

INAUGURACIÓ DE LA PLAÇA 1 

D’OCTUBRE 

 

10 de setembre de 2019 

TROBADA DE PUNTAIRES 6 d’octubre de 2019 

XXIX TIRADA LOCAL DE BITLLES 6 d’octubre de 2019 



ACTIVITATS CULTURALS 

MERCAT DE PAGÈS 13 d’octubre de 2019 

XVI DIA DE LA GENT GRAN 19 d’octubre de 2019 



ACTIVITATS CULTURALS 

CASTANYADA-ASSOCIACIÓ DE DONES 25 d’octubre de 2019 

NIT DE LES ÀNIMES 9  de noviembre de 2019 

TEATRE 17 de noviembre de 2019 



ACTIVITATS CULTURALS 

CINEMA AMPA 

30 de novembre de 2019 

CONCERT FINAL DE CURS ESCOLA 

DE MÚSICA 

FESTA FINAL DE CURS-AMPA 16 de juny de 2019 

CAMPUS FUTBOL ESTIU 

CASAL D’ESTIU 



ACTIVITATS CULTURALS 

TWIRLING 

GEGANTS I GRALLERS 

Felicitem el club de twirling de Benavent per les victòries aconseguides 

en els campionats de Catalunya i europeu a Eslovènia 

Agraïm als gegants i grallers de Benavent que ens representin en les diferents trobades 

comarcals 



FORMACIONS I ACTIVITATS DE LLEURE PER A 

JOVES 

TALLER D’AUTOESTIMA 2 de febrer de 2019 

FORMACIÓ EN DEFENSA  

PERSONAL 

 

2 de novembre de 2019 

PAINTBALL 23 d’octubre de 2019 



XERRADES-PRESENTACIONS-TALLERS 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 

“Ggrrr mindfulnessy poesia” 

 

25 d’abril de 2019 

ECOFEMINISME 7 de març de 2019 

BERENAR LITERARI 

26 d’abril de 2019 

TALLER ÚS DESFIBRIL·LADORS 

10 de maig de 2019 



FESTES DE NADAL 

MERCAT DE NADAL 

CAGA TIÓ 



RECICLATGE 

CAMPANYES 

RECICLATGE DE RESIDUS 
 

Sensibilització de reciclar la 

brossa 

Hem de prendre consciència de la 

importància de reciclar i de llençar la 

brossa al contenidor corresponent per la 

preservació dels recursos naturals, per 

disminuir la contaminació i per un estalvi  

d'energia, de diners i de petroli. 

Les raons habituals per no reciclar (“no tinc 

temps, em manca espai a la cuina, els 

contenidors estan lluny...”) es fan petites 

davant dels grans problemes ambientals 

ocasionats per una gestió irresponsable 

dels residus: l’augment de les emissions de 

gasos amb efecte d’hivernacle que 

contribueixen al canvi climàtic, l’impacte 

de les deixalles marines i plàstics de tot 

tipus als mars i als seus ecosistemes, o la 

sobreexplotació 

Es tracta d’una iniciativa de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per fer un bon ús dels contenidors d’escombraries i 

el reciclatge de residus de forma cívica i respectuosa i per 

garantir la netedat i la bona imatge dels nostres carrers. 
 

NO DEIXAR ESCOMBRARIES FORA DELS 

CONTENIDORS 

Totes les escombraries s’han de depositar sempre dins el 

contenidor. No es poden deixar fora dels contenidors, ni 

abandonar runes, mobles vells i altres objectes que provo-

quen brutícia i males olors.  

La brossa que no càpiga dins el contenidor s’haurà de guar-

dar a casa fins que es faci el buidatge del mateix.  

Podeu consultar els dies de recollida d’escombraries a la 

web de l’Ajuntament. 

CAMPANYA PEL BON ÚS DELS CONTENIDORS 
D'ESCOMBRARIES I PEL RECICLATGE DE  

RESIDUS 

CONTENIDORS DE PODA 

En cas que el contenidor de poda estigui ple, no deixarem 

les restes orgàniques (troncs, fulles, arbustos, gespa,...) fora 

del contenidor.  

Tota resta ha d’estar dins de qualsevol dels 5 contenidors 

de poda instal·lats al nostre municipi. 

Heu d’avisar a l’Ajuntament perquè comuniqui al Consell 

CONTENIDORS DE VOLUMINOSOS 

Quan el contenidor de deixalla voluminosa estigui ple 

no podem acumular-la a l’exterior. 

Properament l'Ajuntament disposarà d'un servei de re-

collida a domicili de mobles, estris vells i electrodomès-

tics que es vulguin llençar quan no disposem del conte-

nidor de voluminosos.  

L’Ajuntament de Benavent de Segrià resta 

a la vostra disposició per millorar el bon 

ús dels contenidors d’escombraries i pel 

reciclatge dels residus del nostre poble. 

Mantenir els carrers nets  

es responsabilitat de tots! 



RECICLATGE 

CAMPANYES 



SÓC RESPONSABLE 

CAMPANYES 

INFORMACIÓ SOBRE LA CAMPANYA SÓC RESPONSABLE 

En cas de trobar un gos abandonat o perdut heu de 

seguir el següent protocol: 

1. No vulgueu agafar vosaltres el gos (no sabeu si és perillós o  mos-

sega). 

2. Truqueu al telèfon de l’Ajuntament  973.777.611 

Horari d’oficina de dilluns a divendres de 8:00h. a 14:30h. 

Fora d’aquest horari truqueu als telèfons: 

3. Grup Rescat de Benavent de Segrià: 

Sandra  601 288 666   Míriam  679 645 944 

Lorena  669 047 842   Nàdia  699 520 429 
Un cop agafat el gos es portarà a les dependències municipals on se li 

mirarà si porta Xip, en cas de portar-lo es localitzarà al propietari. Si no té 

Xip el gos es portarà al CAAC Segrià en un període no superior a 48h.  

 
Gràcies per la vostra col·laboració!!! 



MALAMENTE 

CAMPANYES 



CAMPANYES 

EL VÀTER NO ÉS UNA PAPERERA 

PER VIURE UN ESTIU SENSE UFFF 

UN HIVERN SENSE BRRR 



 

PROPERA FORMACIÓ PELS JOVES 



 

 

Comiat de Josep Mª Palau Llobera, com Alcalde i Regidor de l’ Ajuntament de 

Benavent de Segrià, a 12 de juny de 2.019 

 

 

 

Aquest mes s’acaba una etapa apassionant de la meva vida com han estat els onze anys de Regidor i 

mes d’un any com alcalde del meu poble. El poble que m’ha vist néixer i créixer. Ha estat, sens dub-

te, un honor i un orgull formar part de la Corporació Municipal de l’Ajuntament de Benavent. 

Durant aquests anys he viscut moments molt complicats, però també altres molt gratificants, en les 

dues situacions les meves decisions les he pres sempre pensant en Benavent. Els ciutadans em van 

elegir per treballar per Benavent, mes enllà de les diferents ideologies. Això és el que he fet durant 

aquests dotze anys, sempre he anteposat els interessos del nostre poble per d’amunt de les sigles 

del meu partit. Els tres mandats de regidor m’ha permès conèixer millor el nostre poble, estimar-lo 

molt més, aprendre d’ell, dels seus veïns, dels diferents col·lectius i associacions. 

Vull agrair la col·laboració, l’ajuda, la comprensió i la paciència que en tot moment he trobat en tots, 

tant dels tècnics com dels funcionaris de l’Ajuntament. Ha estat un autèntic privilegi compartir amb 

ells aquests anys i poder gaudir de la seva ajuda. 

Igualment dono gràcies a tots els companys i companyes que m’han fet costat en les successives 

candidatures, dins de les llistes electorals. Vull fer un incís molt especial a una persona que sempre 

la trobarem a falta, com és l’ex alcalde, Pere Català. 

Aprofito per felicitar a la nova Corporació, tant als Regidors que repeteixen com als que comencen 

de nou. Ha estat tota una experiència, compartir els plens i juntes de govern amb tots els membres 

de les diferents corporacions. Us desitjo que sempre tingueu l’encert en les vostres decisions i que 

siguin favorables al benestar dels veïns i veïnes del nostre poble. 

Dit això i, ja per finalitzar, vull afirmar que el meu compromís amb Benavent segueix intacte i, com ja 

sabeu, segueixo estant a la vostre disposició per tot allò que considereu que us pugui ser d’ajuda. 

Moltes gràcies a tots i a totes. 

 

Veí de Benavent de Segrià 









La Corporació   

local  

us desitja 

BONES FESTES 


