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SALUTACIÓ 

Estimats veïns i veïnes 

“Des de fa temps aquest Ajuntament, té la preocupació de tenir infor-
mats als nostres veïns dels acords que, mes darrera mes, es prenen per 
cabdellar totes les propostes i prioritats que es presenten, per millorar la 
nostra vila i gaudir de tots els serveis que les nostres possibilitats pressu-
postàries ens permeten”. Així començava la presentació del primer Alendir que va sor-
tir publicat al mes de juny de 1996.  

Vint anys després continuem publicant un nou butlletí amb la mateixa filosofia: infor-
mar i atansar l’Ajuntament als benaventins. Avui en aquest primer Alendir d’aquesta 
legislatura podreu trobar molta informació de tot allò que s’ha realitzat en els darrers 
mesos i una avançament d’aquells temes en que s’està treballant. 

En aquests moments, els ajuntaments, estem fent un canvi molt important en els siste-
mes de gestió que van encaminats a atansar cada vegada més l’administració als ciuta-
dans, tot i que això suposa un cert grau de coneixement de les noves tecnologies de la 
informació. 

En compliment de la llei 39/2015, estem entrant de ple a l’administració electrònica, 
eliminant el paper i fent que tota la documentació sigui en format digital. Això els per-
metrà, en un futur, que qualsevol ciutadà pugui consultat en temps real, a través d’int-
ernet, l’estat dels seus tràmits. Això sí, continuarem garantint el servei proper de tu a 
tu que sempre ha caracteritzat el nostre ajuntament. 

Pel que fa al govern municipal, el nostre equip de govern està en minoria, tot i que això 
no és problema per poder tirar el poble endavant. Cal establir acords i complicitats 
amb la resta de grups, sense importar-nos qui fa la feina o qui es pugui penjar una me-
dalla. L’ important per nosaltres és que tots plegats puguem tirar el poble endavant. 

 

El dia a dia costa, però treballem amb il·lusió. Cada obra petita o gran, cada subvenció, 
cada acte organitzat... comporta feina, dedicació i moltes complicitats. I a Benavent ho 
tenim fàcil: la gent és oberta, tenim moltes associacions i entitats que treballen pel 
nostre poble i que fan que Benavent sigui un poble actiu i obert a tothom. 

Des d’aquí, m’agradaria donar les gràcies a tots aquells que dia a dia fan possible que 
Benavent sigui un gran poble. 

 

Finalment desitjar-vos unes bones festes i que l’any 2017 sigui un any ple de concòrdia, 
amistat, esperança i prosperitat. 

Manel Català i Ros 

Alcalde de l’Ajuntament 

 



ORGANIGRAMA DE L’Ajuntament 

TINÈNCIES D'ALCALDIA 
Primer Tinent d’Alcalde: Raúl Sales Pujol. 

Segon Tinent d’Alcalde: Antoni Carré Cuadrat. 

Tercera Tinent d’Alcalde: Angelina Sales Batallé. 

 ÀREES DE GOVERN: 

 
 

Manel Català i Ros     ALCALDE 

Raúl Sales i Pujol REGIDORIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, IN-

FRAESTRUCTURES I GOVERNACIÓ 

Angelina Sales i Batallé REGIDORIA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I 

FESTES 

Antoni Carré i Cuadrat REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ENSENYA-

MENT, ESPORTS i JOVENTUT 

Per al dia a dia de l'activitat municipal s'han estructurat tres regidories que 
són les encarregades de dur a terme el mandat dels diferents òrgans de 
presa de decisions (Alcaldia, Ple i Junta de Govern) tot i que s'ha creat la Co-
missió Informativa General que es convoca prèviament als Plens i Juntes. 



ORGANIGRAMA 

COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL: 
Ostenta les atribucions d’estudi, d’informe o de consulta, i el dictamen previ dels as-
sumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local. 

La Comissió està integrada per tots els regidors de la corporació. 

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

 
  

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Components: Raúl Sales Pujol, Angelina Sales Batallé i Antoni Carré Cuadrat. 

Regidors invitats: Rosa Caselles Mir, Montserrat Bosch Pascual, Ferran Accensi Torres, 
Antoni Català Solé i Josep Maria Palau Llobera. 

 

Manel Català i Ros  

Raúl Sales i Pujol 
Angelina Sales Batallé 

Antoni Carré Cuadrat 

 CIU 

Rosa Caselles Mir 

Montserrat Bosch i Pascual 

 Tots Junts per Benavent 

Ferran Accensi Torres 

Antoni Català i Solé 

 ABEHG-AM 

Josep Maria Palau Llobera  PPC 



Pavimentació del pati de l’escola 

Durant l’estiu 2015 es va reformar el pati de l’escola. Les obres van consistir en reorga-
nitzar l’espai i pavimentar-lo de manera que s´hi pugués encabir una pista poliesportiva 
on els nostres infants poguessin practicar l’esport. A la vegada es van reubicar els jocs 
per la mainada fent-los més segurs amb un terra de cauxú, i es va donar més espai a 
l´hort i al sorral. 
 

Renovació instal.lacions del camp de futbol 

S’han realitzat diferents millores al camp d’esports consistents en l’arranjament de la 
tanca perimetral, col·locació d’un nou marcador, reformes a la caseta de l’aigua, pintura 
i canvi de seients a una zona de la graderia,... 

Procès de selecció del sistema de recollida 

que tindrem a partir de l’any vinent 

Des del Consell Comarcal, l’any 2017, es procedirà a licitar el concurs per la recollida 
d’escombraries de la comarca per als propers anys. Atès que cada poble podia triar en-
tre el model de recollida en illes o amb el porta a porta, des de l’ajuntament vàrem 
creure convenient convocar una consulta ciutadana que  majoritàriament, va escollir el 
sistema d’ illes. 

Contenidor oli usat 

Hem instal.lat un contenidor per a poder dipositar  l’oli usat de les nostres cuines. El 
sistema és molt fàcil; solament cal posar l’oli en una botella de plàstic i una vegada la 
tenim plena la portem al contenidor que tenim situat al costat del Casal Cultural. 

Conveni marc per als treballadors municipals 

Els treballadors de l’Ajuntament ja tenen un nou conveni laboral. Fins aquest estiu esta-
ven en el conveni de la construcció. Tot i que mesos abans s’havia negociat un conveni 
propi amb els treballadors, aquest no va ser aprovat pel ple de l’Ajuntament. Actual-
ment l’ajuntament ha aprovat l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels 
ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants” que proposen les associacions 
municipalistes i els sindicats majoritaris,  amb 7 vots a favor dels grups de CIU, PP i 
ABEHG-AM i 2 vots en contra del grup TJxB-CP. 



OBRES REALITZADES I PROPOSTES 

 

Obres cementiri 

Hem millorat una part de la jardinería del 
cementiri per tal de donar llum i visibilitat 
als níxols i que sigui un lloc més acollidor 
pels familiars. 

Arranjament de carrers 

Aquest estiu hem iniciat tota una sèrie de petites actuacions al carrers del centre del 
poble que han millorar el seu estat. Queda per una segona fase repassar tots els carrers 
de la part nord del poble. 

 

 

Canvi de parada  

de bus al carrer  

Progrés 

Hem ubicat la marquesina on hi ha 
actualmente la parada del bus a 
l’inici del Carrer Progrés per adap-
tar-la a les necessitats de la gent, 
fent més coherent la seva situació. 
 



Arranjament espai carrer Major/ Carrer Mig 

S’ha millorat la placeta amb una reforma de la zona dels contenidors,  de la jardinería i 
també  reomplint el terra al seu nivell original. 
 

Local Joves 

Aprofitant l’espai situat a la primera planta de les escoles velles al damunt dels jubilats, 
hem canviat les finestres de fusta antigues per unes d’alumini amb vidres de càmera i 
hem pintat el local per tal de que els joves puguin fer-hi activitats. 
 

Pla Local de Joventut 

La nova associació de Joves de Benavent, juntament amb l’Ajuntament i els serveis 
tècnics del Consell Comarcal del Segrià, han redactat el nou Pla Local de Joventut que 
permet la realització de cursos i activitats proposades pels mateixos joves  



Altaveus plaça  

Quatretonda. 

Per tal de millorar el sistema de megafonia i poder escoltar 
millor els pregons, hem creat un nou punt amb altaveus a la 
plaça quatretonda.  

Actualment podeu informar-vos dels 
pregons a través dels altaveus, trucant 
al contestador automàtic de 
l’Ajuntament (973777020) i amb 
l’aplicació “E-BANDO” que podeu des-
carregar-vos al vostre telèfon mòbil. 

 

Il.luminació del pati de l’escola 

El pati de l’escola és un espai ideal per poder-hi fer activitats a les nits d’estiu. Per 
aquest motiu hem instal.lat diversos punts de llum que ens permeten il.luminar aquest 
espai durant les nits. 
 

Millores a l’escola 

Com cada estiu hem pintat diverses aules i espais de l’escola i hem col.laborat en la 
compra del nou sistema de megafonia del centre. 

  

Escola de música 

Hem adequat l’espai situat al primer pis de l’edifici del consultori municipal per acollir 
en breu  l’escola de Música Municipal. Actualment estem pendents de l’autorització del 
D e p a r t a m e n t 
d’Ensenyament per a poder-
hi fer les classes. 
L’espai consta de cinc espais 
que permetran una millor 
comoditat a professors i 
alumnes a l´hora d’impartir i 
rebre les classes. 
 



Tancament de l’ampliació de la llar d’infants 

Atès que l’espai destinat a l’ampliació de la llar d’infants no 
s’acabarà en un breu termini de temps, mentre no 
s’adequa a les necessitats actuals que en un futur es deba-
tran, s’ha procedit a donar-li un ús provisional com a ma-
gatzem municipal amb el tancament de l’edifici. Això per-
metrà alliberar altres espais i rebaixar despeses.  
 

Arranjament de camins 

S’ha destinat 14.995 €, dels quals 14.500 € han estat subvencionats per la Diputació de 
Lleida que han permès realitzar obres de millora en diferents trams dels camins del po-
ble. 

Xarxa de desfribriladors 

Hem posat en funcionament tota una xarxa de desfibriladors repartits en diversos en-
clavaments del poble. Per la seva utilització es va realitzar una formació, tot i que el 
funcionament és molt senzill i pot utilitzar-ho qualsevol persona.  
Els podeu trobar situats al costat de l’entrada de la Llar dels jubilats, a la façana del Ca-
sal Cultural, al consultori mèdic i al Camp d’esports. 
Properament, i amb la co.laboració de la cooperativa, hi haurà un punt per tota la zona 
de l’entrada del poble a la façana de la  mateixa entitat. 
 



Pressupost 2016 

El ple de l’Ajuntament en data 15 de febrer de 2016 en sessió extraordinària, va aprovar 
el pressupost municipal de l’any 2016 per 8 vots a favor ( 4 CIU, 1 PP, 1 TJxB-CP, 2 ABEH-
DG-AM) i 1 vot en contra (TxB-CP). 
El pressupost  d’ngressos va ser de 1.305,147 € i el de despeses de 1.299,729€ que van 
estar distribuïts de la següent manera: 

Reducció de l’endeutament 

Un dels problemes que hem tingut fins ara al nostre ajuntament ha estat la vigència 
d’un pla d’ajust que ens obligava a mantenir un IBI massa elevat i ens posava impedi-
ments a l’hora de fer despesa en inversions. Aquest pla d’ajust ens les limita obligant-
nos a que qualsevol obra, per poder-la realitzar, ha d’estar, com a mínim, sufragada 
amb un 75% de subvenció externa, encara que l’ajuntament tingui diners per poder-la 
fer. 
Actualment estem cancel·lant dos préstecs ( El de Banc de Sabadell on quedava per 
amortitzar 192.143 € i el de La Caixa on quedava per amortitzar 41.198 € ) que ens 
permetran sortir d’aquest pla d’ajust i a la vegada rebaixar l’endeutament municipal 
en 233.341 €, cosa que implica arribar a un deute viu de 409.837 €, aconseguint una 
reducció de l’endeutament en un 36 % 

 

ENTITAT CONCEPTE DATA 
INICI 

ANUALI-

TATS 

CAPITAL 

INICIAL 

CAPITAL 

PENDENT 

BBVA  Obres 2003-2004 10/10/2015  2020  247.895 € 76.275 € 

BBVA Obres 2005  10/10/2015  2020 100.000 € 30.769 € 

LA CAIXA  Obres 2006 12/04/2017 2017  110.676 € 8.870 € 

BANKIA Obres 2007  18/12/2017  2024 130.000 € 84.401 € 

BBVA  Obres 2008- 2007 26/05/2010  2025 115.445 € 75.483 € 

BBVA  Obres 2004-2007 26/05/2010 2025  205.000 € 134.038 € 

BANC SABADELL  Préstec ICO 18/05/2012  2022 247.553 € 192.143 € 

LA CAIXA Prestec ICO3  05/12/2013  2023 328.459 € 41.198 € 



Pagament a proveIdors 

Continuem pagant les factures de proveidors a -4,5 dies. El període es comptabilitza ofi-
cialment a partir de 30 dies de la presentació de la factura a l’Ajuntament. Això real-
ment implica que les factures es paguen de mitjana a 25’5 dies des de que ens son pre-
sentades. 

Ordenances fiscals any 2017 

El ple ordinari celebrat el passat dia 7 de novembre  va aprovar les ordenances de l’any 
2017. 
Cal destacar la congelació de totes les taxes municipals un altre any, és a dir, no incre-
mentarem els impostos que hem de pagar els veïns de Benavent i al mateix temps re-
baixem el tipus impositiu de l’Impost de Bens Immobles (la contribució ) que passa del 
0,79 al 0,76% amb els vots en contra (2) del grup ABEHG-AM. 
L’any passat, l’equip de govern de CIU va sol·licitar una revisió dels valors cadastrals que 
va representar una reducció del 23%. 
Aquesta adequació dels valors cadastrals té una repercussió directa amb les plusvàlues, 
els valors de transmissions patrimonials, amb la renda i amb el patrimoni. 
L’any 2016, la quota a pagar va ser un 13% menys que l’any 2015 i el proper any 2017 
serà un 4% menys que el 2016. 
 
  

Evolució del deute viu 

El deute viu és la totalitat de deute pendent de pagar que té l’Ajuntament procedent de 
préstecs a llarg termini amb entitats financeres.  

 
**Previsió per a l'any 2016 si es poden amortitzar abans d'acabar l'any els préstecs esmentats en la página anterior. 



SUBVENCIONS 2015/2016 

 DEPT. entitat CONCEPTE PRESSUPOST  ATORGAT 

ANY 2015     

PROM.ECON. DIPUTACIÓ CLIMATIT. ESCOLA MÚSICA 20.210,91 8.544,87 

GOVERNACIÓ GENCAT CÀRRECS ELECTES 10.851,76 8.752,92 

GOVERNACIÓ GENCAT MANTENIMENT I REPARACIONS 20.316,40 20.316,40 

 DIPUTACIÓ TRACTAMENT AIGUA POTABLE 23.933.72 19.783,81 

CATSALUT GENCAT MANTENIMENT CONSULTORI 1.082,90 1.082,90 

  DIPUTACIÓ FIRA SALUT 4.564,01 2.500,00   

 DIPUTACIÓ CONEX.CANONADA NOU DIPÒSIT 35.986,48 25.000,00 

ANY 2016     

  DIPUTACIÓ FINESTRES LOCAL JOVES 4.671,81 4.000,00   

  DIPUTACIÓ SUBMINIST. PUOSC 5.935,14 5.935,14   

  DIPUTACIÓ MILLORA GESTIÓ AIGUA 15.879,52 11.811,21   

  DIPUTACIÓ MILLORA GESTIÓ AIGUA 17.731,58 13.188,78   

  DIPUTACIÓ CONSULTORI-DESPESES 17.000,00 13.542,00   

IEI DIPUTACIÓ PRIMAVERA CULTURAL 4.008,80 515,00   

IEI DIPUTACIÓ DESPESES MUSICA 4.000,00 1.735,00   

IEI DIPUTACIÓ RESTAURACIÓ ESGLÉSIA 20.099,04 18.000,00   

IEI DIPUTACIÓ  OFERTA CULTURAL 750,00 750,00   

IEI DIPUTACIÓ  LLIBRES-BIBLIOTECA 785,12 700,00   

GOVERNACIÓ GENCAT PUOSC MANTENIM 16-17 20.577,42   20.577,42   

GOVERNACIÓ GENCAT CÀRRECS ELECTES 8.752,80 8.752,80   

TREBALL GENCAT ACTIVITATS JOVES 4.180,00 2.800,00 

 DIPUTACIÓ FIRA SALUT 2.500,00 2.500,00 

ICD GENCAT ACTIVIT. DONES 3.000,00 1.657,14   

T  O  T  A  L   192.445,39 



PREVISIONS PER A L’ANY 2017 

 

 Volem posar en funcionament el dipòsit municipal que es va construir l’any 2009. 
Actualment estem realitzant els passos adients per tal de solucionar el problema 
que comporta tenir el dipòsit en uns terrenys que no són propietat de l’ajuntament. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El proper mes de febrer, organitzarem una nova jornada d’agricultura. Aquest any  
es parlarà sobre tanques vegetals per aprofitar la propagació de la fauna auxiliar, no-
ves formes de monitoratge amb el control de la psyl.la i incidències de la grafolita en 
atacs a la pomera. 

 

 Volem construir una pista poliesportiva. Actualment ja estem fent gestions per 
aconseguir la cessió dels terrenys per poder fer l’obra. 
 

 Continuarem arranjant els camins per poder-los tenir en condicions òptimes. 
 

 Arreglarem l’enllaç entre el camí de Torrefarrera i l’avinguda Països Catalans. 
 

 Tornarem a celebrar la IV Fira de Salut i Benestar a Benavent els dies 8 i 9 d’abril. 
 

 Estem pendents de l’autorització del Departament d’Ensenyament per tal de po-
der traslladar l’escola de música a les noves instal.lacions al primer pis de l’edifici del 
Consultori. 

 

 Disposem d’una ajuda de la Diputació de Lleida, que ens permetrà realitzar, du-
rant aquest 2017, obres de millora a l’església parroquial de Sant Joan. 
 

 Continuarem ampliant el fons bibliogràfic de la biblioteca. 

 



FESTA MAJOR D’HIVERN 2016 

Finals de gener i el fred dóna la 
Benvinguda a la Festa Major    
d’hivern a cop de música. Comen-
ça la festa amb la nit del Jovent el 
divendres. Dissabte, processó dels 
pans beneïts fins l’església, missa 
cantada, repartiment del pans, ba-
llada de sardanes i tot seguit dins 
la sala, el pregó a càrrec de la Sra. 
Montserrat Canela Subirada, lli-
cenciada en farmàcia i especialista 

amb farmàcia hospitalària. 

Per la resta dels dies es va combi-
nar les orquestres amb futbol, bit-
lles, concurs de botifarra i sisets.. 



PUBILLES I HEREUS 2016 

 

FESTA MAJOR D’HIVERN 2016 

Maria Bo Alqueza 

Ot Ferré Daina 

Ruth Sisó Moliné 

DAMISEL·LES  

INFANTILS 

I  

HEREU INFANTIL 

Júlia Garcia Pla 

Júlia Ticó Pubill 

Aina Vilarrasa Paez 
Lluis Foixench Petroesc 

DAMISEL·LES  

I  HEREU 

PUBILLA 

PUBILLA INFANTIL  

Nadine Iglesias Pla 



ACTIVITATS CULTURALS 2016 

FEBRER 

 

 

 

 

FESTA 

DE  

SANTA ÀGUEDA  

i Carnestoltes 

L’Associació de Dones ens va preparar una  

gran festa amb molta  il·lusió com cada 
any. Una vegada acabada la rua, va haver-
hi ball de disfresses amb l’orquestra   
MONTSE & JOE 

 

IX  

JORNADA DE 

FRUCTICULTURA 

Aquesta jornada d’aquest any va tenir 
doble enfoc, el 1r sobre el bacteri XYLE-
LLA FASTIDIOSA i el 2n,  l’aplicació de la 
normativa sobre productes fitosanitaris. 

13 19 

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, es va 

fer la projecció de la pel·lícula “Mil Veces Buenas Noches” i tot seguit el debat 

amb la psicòloga Anna Lloret del servei d’informació i atenció a les Dones del Consell 

Comarcal del Segrià. 

MARÇ 

14 

ABRIL 

III FIRA SALUT I BENESTAR 

III FIRA SALUT I BENESTAR 

Fira multisectorial i de teràpies na-
turals. Va incloure conferències, ta-
llers, stands i espais infantils. Tots 
els tallers van ser gratuïts. 

Organitzada per l’Ajuntament de Benavent i 
patrocinada per  la Diputació de Lleida.  
Per més informació: 

 www.benaventdesegria.cat o  Fira Benestar Salut a Facebook. 

9  
I 

 10 

http://www.benaventdesegria.cat


23 
FESTA DE SANT JORDI 

          Tal com marca la tradició: PARADA DE VENDA DE ROSES, LLIBRES, FLORS I 
PLANTES, a càrrec dels  nens i nenes de 6è curs de l’escola “Sant Joan” de Be-
navent i diverses activitats com: 

         CONCURS DE DIBUIX, Tema: “DIADA DE SANT JORDI” 

PHOTOCALL, LECTURA EN VEU ALTA, EXPOSICIÓ DE FOTOS D’ÈPOCA DE FUTBOL I AL-
TRES ESDEVENIMENTS DE BENAVENT i EXPOSICIÓ DE LES FOTOGRAFIES guanyadores 
del III concurs de fotografia amb el lema “EL NOSTRE TERME MUNICIPAL” DEMOSTRA-
CIÓ DE PUNTES DE COIXÍ i per finalizar la Diada, DEGUSTACIÓ DE PLATS DOLÇOS I SA-
LATS. 

 

DIADA DE LES CASSOLES 

Com cada any, totes les colles i les penyes es  reuneixen als TRULLETS 
(esplanada de darrera l’església) però enguany a causa del mal temps que va 

fer aquell dia, es va decidir fer-ho a la sala de l’Ajuntament. 
 
 

30 

JAZZ FUSIONAT 

L’ Interpret ens va portar Fusió a Tot Ritme!, Jazz+rock … jazz+flamenc … jazz+llatina 
 

 

 

24 



MAIG 

29 
                           

            ACTUACIÓ  

       ”SEGRIÀ CORALS”,  

Cicle de cant coral amb les corals de La Lira 

de Torres de Segre, Coral El Roser de Mas-

salcoreig i la Coral Clamor de Soses. 

JUNY 

NIT MÀGICA DE SANT JOAN. 

Tothom qui va voler, va poder saltar la fo-
guera de Sant Joan  que es va fer a la Pla-

ça de davant del Casal Cultural. Es va repartir coca i 
moscatell per a tots els assistents. 

 

L’endemà l’Associació de Jubilats va celebrar la festa, 
amb coca, xocolata , beguda i tot seguit van poder 
ballar amb l’orquestra Pere Costa. 

 

23 

SOPAR A LA FRESCA, organitzat per l’Associació de do-
nes, es va celebrar a la Pèrgola dels jubilats. 11 
Final de curs-ampa. 

Els alumnes de l’Escola Sant Joan ens van 
fer exhibicions de les activitats  realitzades 

al llarg de tot el curs. Durant tot el matí van haver-hi 
castells inflables al pati de l’escola, on tots els nens i 
nenes van poder gaudir d’ells. Per finalitzar la vetlla-
da es va fer una revetlla acompanyada de beguda i 
entrepà. 

18 



JULIOL 

CAMINADA NOCTURNA,  passejada a la llum de la lluna. 

 15 

Revetlla de sant Jaume, organitzada per  

l’Associació de Jubilats. Van servir entrepans de pernil amb beguda, i després sessió de 
ball. 

24 

AGOST 

SARDANES A LA FRESCA,  Amb La Cobla Vents de Riella. 

Amb la participació de les colles sardanistes 
d’Alguaire, Almacelles, Balàfia, Alcarràs, Torrefa-

rrera, Puigvert, Lleida, Torres de Segre. 

 

19 

FESTA MAJOR D’AGOST 2016 

Per aquesta Festa Major a Benavent van lluir uns veïns 
d’alçada. Es van presentar en societat celebrant el bateig, 
els nous Gegants.  La posada de llarg dels gegants va estar 
un dels punts forts de la festa. Per aquests dies es van fer 
proves com la cursa de llits o la gimcana popular. Les nits 
eren pel jovent amb Cara B, Deskontrol i DJ’s. A la part 
d’esports va haver-hi futbol, tennis taula i bitlles. Per la 
part del ball, Acuario, i el quartet Que Tal. 

Per finalitzar la Festa Major, dilluns espectacle infantil, i 
inflables per a tots els nens i nenes. 



SETEMBRE 

CANTADA D’HAVANEREs, amb el grup  

“VEUS DEL SEGRIA” 

A L’ acabar va haver-hi rom cremat 
  per a tots  

  els assistents. 

 

 

17 

MÚSICA A LA FRESCA, Amb  

THE CHAIN SMOKER BAND. 

Organitzat per Benrock. 

24 



trobada de puntaires, durant tot el matí es va poder visitar 
la mostra de puntes de coixí.  
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OCTUBRE 

XII DIA DE LA GENT GRAN, un cop més es va fer 
l’HOMENATGE A LA GENT GRAN. A la Sala de 

l’Ajuntament, van poder gaudir de l’obra 
de teatre “QUAN UN LLADRE HA ROBAT”, i 

en acabar es va servir un pica-pica per a 
tots els assistents. 

15 

NIT DE LES ÀNIMES VI, El tema d’enguany eren els pallassos, es 
va presentar amb el titol, “QUE COMENCI LA FUNCIÓ”. Tothom que va voler 
va poder comprar entrepans i beguda i així es va  poder acabar de passar la 

nit tots junts a la sala de l’Ajuntament. 

 

29 

NOVEMBRE 

29 
                       CONCERT BENÈFIC PRO-ESCOLA, tota la recaptació va estar    

destinada a poder comprar material escolar per l’escola Sant Joan de Bena-
vent. 

El repertori va incloure temes d’ABBA, Queen, Alasca, Sau i 
Mago d’Oz entre altres. 

 



Teatre, amb l’obra CASA DE DONES  de Roser Guasch. 

 

 

 

 

12 

DESEMBRE 

MARATÓ, XXV edició dedicada enguany a l’Ictus, lesions medul·lars i 
cerebrals traumàtiques. 

Total diners recaptats 1414.10€ 

Activitats que es van portar a terme per tal de recaptar diners i destinar-los integra-
ment a la Marató. 

VENDA DE FLORS DE LIS, ROSQUILLES I XOCOLATA DESFETA, CAMINADA SOLIDÀRIA 

EXHIBICIÓ DE TWIRLING, BALL EN LÍNEA , JOGUINA SOLIDÀRIA 

18 

CURS CONDUCTOR CARRETÓ ELEVADOR  

Dins del Pla Local de Juventud 2016-2019-Projecte BenJove’16. 

Va estar adreçat a tothom que fa servir el carretó elevador ocasional o habi-
tualment al seu treball per a majors de 18 anys. Amb la col.laboració de la cooperativa. 

17 



Volem compartir els èxits esportius dels 

equips del nostre poble: 

 

Club de Bitlles: 

Va quedar 1r. classificat al grup 1 de la lliga catalana 2015-2016 i va participar al Cam-
pionat de Catalunya que es va celebrar a l’Albagés. 

En aquesta temporada,  ja us podem anunciar que també ha quedat classificat en pri-
mer lloc al finalitzar la primera volta de la lliga catalana 2016-2017 
 

Club Esportiu Benavent: 

Aquesta temporada podem celebrar l’ascens a 3a. catalana. 
Esperem que els resultats us acompanyin. 
 

Club de Twirling: 

Marc Nadal: Or (Campió de Catalunya) en individual 
Izan Barroso: Cinquè de Catalunya en Iindividual. 
Luana Barroso: Cinquèna de Catalunya en individual. 
Paula Foixench: Cinquena de Catalunya en individual. 
Luana Barroso i Paula Rodríguez: Or a Catalunya i or a la final d’Espanys en parelles. 
Maria Bo i Merybet Sabata: Or a Catalunya i bronze a la final d’Espanya en parelles. 
Paula Foixench i Claudia Ibacache: Cinquenes a Catalunya i sisenes a la final d’Espanya. 
Davinia Bo: Cinqueña classificada 
Ariadna Giró: Sisena classificada per la final catalana. 
Equip format per Paula Foixench, Claudia Ibacache, Claudia Cuñat, Ares Tartera, Ania 
Casas i Maria Bo: Cinquens de Catalunya i sisens de tretze a la final d’Espanya. 
 

 



Contenidor per al rebuig 

En aquests contenidors s'hi poden 
llençar els residus que no es poden 
reciclar en els altres contenidors o 

a la deixalleria. 

 

Paper i cartró 

Llença al contenidor blau: capes 
de cartró, cereals, galetes i fruits 
secs, envasos de paper, diaris, re-
vistes, capses de sabates i la publi-

citat que trobem a les bústies. 

Vidre 

Llença al contenidor verd, sense 
brossa i sempre buits: ampolles de 
vidre, pots de conserves, de confi-

tures o de salses ... 

 

Envasos 

Llença al contenidor groc els enva-
sos lleugers: envasos plàstics de io-
gurts, d’aigua, llaunes de conserves 
i refrescos, brics, tapes metàl·liques, 

safates de porexpan. 

 

Contenidor matèria orgànica 

Serveixen per a dipositar-hi les restes de menjar i 

de vegetals generades a la llar, el que es coneix 

com matèria orgànica. Tot allò que es genera a la 

cuina de casa (restes de verdura, fruita, carn, peix, 

closques, taps de suro, marro del cafè, menjar en 

mal estat, paper de cuina si està brut de menjar) i 

restes vegetals de mida petita (restes de plantes, 

rams secs i flors seques). 

RECORDATORI D’UN BON ÚS DELS CONTENIDORS 

 

Contenidor de piles 

S’hi poden dipositar piles 
gastades, que contenen ele-
ments molt contaminants 
per al medi, com ara el 
mercuri, i que a més són, 
molt persistents. Si els re-
ciclem, evitem arribar a 
contaminar. les aigües o el 
sòl. Del seu reciclatge en 

sorgiran noves piles. 

Contenidor de roba usada 

Es buida periòdicament,  

l’ONG “Humana” que selecci-
ona la roba i d’aquesta manera, 
la roba que ja no aprofiteu, la 

poden aprofitar altres persones. 

Recollida de mobles i voluminosos: 

A principis de mes i durant dos dies s’i-

·la un contenidor pel servei de recollida de 

mobles i voluminosos. El contenidor el tro-

bareu situat al carrer Països Catalans, al cos-

tat de la residència Sagrat cor. 

El podeu trobar a l’Avda  Segrià 

al costat del Casal Cultural. 

Podeu passar per les oficines de 

l’Ajuntament a recollir un em-

but que està dissenyat per adap-

tar-se a la rosca de les ampolles 

d’aigua i de refresc.  



Horari de les oficines de l’Ajuntament: De 8h a 

15 h del matí, de dilluns a divendres.  

Horari d’Alcaldia: truqueu al telèfon de les ofici-

nes de l’Ajuntament, per concertar dia i hora.  

Horari de l’Arquitecte Municipal: els dimarts i 

dijous de 10:00 a 14:00 h.  

Assistent Social: els dimecres alterns de 10:00h a 

14:00h 

CASSA. Aigües i Depuració. atenció al públic el 

dimarts de 11:30 a 13:00 h a l’Ajuntament.  

Oficina de correus: de 9:00 a 10:00 h de dilluns a 

divendres  a l’Avinguda Lleida, 4 (al costat de 

 l’ajuntament).  

Horari farmàcia: els matins de 9:30 a 13:30 i a les 

tardes de 17 a 20 h. Els dissabtes de 9:30 a 13:30 

del matí.  

Horari de misses: diumenge, a les 10:30, dissabtes 

a les 18:00 i dimecres a les 17:30 de la tarda.  

HORARIS D’INTERÈS TELÈFONS D’INTERÈS  

 

 

Ajuntament 973777611       Fax 973777627  

Agutzil 696457030  

Consulta pregons 973777020 

Consultori 973777580  

Llar d’infants 973777872  

Col·legi públic 973777517  

Centre de lectura 973777898  

Farmàcia 973777049 

Llar jubilats 973777576  

Estació servei 973777023  

CASSA 973234114  

Mossos Esquadra 973700050  

Ambulàncies 973222222  

Bombers 085  

Atenció ciutadana 012  

Urgències 112  

Sanitat respon 902111444  

Urgències mèdiques 061  

Recordeu que els gossos de raça perillosa han de disposar 

d’assegurança de responsabilitat civil, llicència municipal, i als 
espais públics han d’anar lligats i portar morrió. 
Els gossos han d’estar censatsal municipi on els animals residei-
xen de manera habitual. 
Recolliu els excrements que facin a la via pública 
Preneu les mesures que facin falta perquè els sorolls (lladrucs, 
miols) i les olors dels vostres animals no molestin. 
Heu d’evitar que la vostra mascota fugi de casa o rondi sola sen-
se control.  
Eviteu que l’animal molesti les persones o la fauna i als espais 
públics ha d’estar sempre sota vigilància directa d’una persona 
adulta i responsable. 



GUIA DE SERVEIS 

HORARI D’AUTOBUSOS 



 

 

 Us desitgem  

Bon Nadal  

 



BON NADAL  I  FELIÇ  ANY  2.017  !!!!!  

a tots els que compartim el desig de millorar 

el nostre poble de Benavent de Segrià, amb 

esperança, concòrdia i amistat. 
 

 

 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA A BENAVENT DE SEGRIÀ 

JOSEP Mª PALAU LLOBERA, REGIDOR DE L’AJUNTAMENT 

 



 
 
 

 
Ara que estem en les acaballes del 2016 és l'hora de fer balanç. 
Ens agradaria poder dir que tot ha anat bé, que hi ha feina feta i que a l'Ajuntament tenim un 
govern plural, obert, transparent,..... però no és així i tenim moltes coses per resoldre: 
Un dipòsit d'aigua nou, que no funciona i encara tenim el subministre d'aigua del braçal. 
Sofrim un greu endarreriment en infraestructures i equipaments, respecte dels pobles veïns, i 
no sabem quant temps més l'haurem de patir, ja que fa més de quinze anys que ens els pro-
meten. 
Caldria ajustar l'actual pressió fiscal a la realitat municipal. 
 
Des de que el grup d'Esquerra Republicana va entrar a l'Ajuntament de Benavent, hem aju-
dat a desbloquejar projectes que estaven paralitzats.  
La nostra participació ha estat clau en la redacció de la proposta de les actuals Normes Sub-
sidiàries, per solucionar la problemàtica entre els veïns i les granges. No obstant, tot i ser un 
document consensuat per tots els regidors i regidores, incomprensiblement, no s'ha tramitat 
perquè els regidors de CiU amb el suport del PPC ho han impedit.  
 
Cal dir que a l'inici de la legislatura  vam tenir una relació cordial i participativa amb l'equip de 
govern, la qual cosa ens esperançava a poder aconseguir establir un vincle de confiança. No 
obstant, aviat ens vam adonar que tot era fum... 
 
Nosaltres volem participar amb lleialtat en un govern transparent, que tingui un projecte pel 
poble, que vetlli pel benestar i el futur de la seva gent, que actuï amb rigor i celeritat, guanyat-
se dia a dia  la confiança de tothom. 
 
Esquerra Republicana és un dels pilars fonamentals per la construcció de la nova Republica 
Catalana i Benavent hi ha d'estar ben representat. 
 
En aquestes dates tant assenyalades, us volem dedicar aquest fragment de la poesia, "Molt 
Lluny d'Aquí", a tots els Benaventins i Benaventines, especialment a aquells que per dife-
rents motius estant lluny del seu poble. 
 
"Sé una ciutat, molt lluny d’aquí, dolça i secreta,  
on els anys d’alegria són breus com una nit;  
on el sol és feliç, el vent és un poeta,  
i la boira és fidel com el meu esperit." 
 
Màrius Torres, 1939    
 
De tot cor, us volem desitjar que tingueu unes càlides Festes Nadalenques, compartides amb 
la gent que estimem, la família i els amics. 
 

Bones Festes!!! 



EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA US DESITJA 

BON NADAL  
 

I UN MILLOR ANY  2017 



À

 

 

 

 

www.benaventdesegria.cat 


