




SALUTACIÓ 
Benvinguts a una nova edició del nostre butlletí informatiu 

municipal ALENDIR. Aquesta és una publicació que va néixer 

ara ja fa … anys amb un únic objectiu: informar al poble dels 

temes municipals i arribar així a tothom. 

La seva vocació era d’una publicació senzilla amb caràcter 

trimestral, tot i que al llarg del temps s’ha anat adaptant a les 

necessitats de cada moment; però el que no ha canviat és la voluntat 

d’informar, i és per aquest motiu, que hem cregut convenient fer una edició 

d’estiu del nostre Alendir. 

Aquí hi trobareu un repàs de les activitats culturals dels darrers sis mesos, que 

són moltes i molt variades. No solament gràcies a l’Ajuntament, sinó que, en el 

dia a dia cultural del poble, hi tenen molt a dir les diferents entitats i 

associacions. Des d’aquí vull agrair en nom de Benavent a totes aquelles 

persones que ho fan possible. 

Veureu també, que en aquest darrers mesos s’estan realitzant moltes petites 

obres de manteniment i millora del poble. Pensem que són aquestes les 

actuacions que fan més còmode el dia a dia de la gent. 

Malgrat això, no oblidem les obres i actuacions de més gran envergadura. 

Estem treballant intensament per tenir un pavelló poliesportiu on s´hi puguin 

realitzat tota mena d’activitats, ben aviat podrem utilitzar el nou dipòsit d’aigua, 

a curt termini l’Agència Catalana de l’Aigua construirà el nou col·lector i la 

depuradora d’aigües, millorarem la zona dels Trullets,.... Bé, de tot això us en 

informarem a través de la nova pàgina web de l’Ajuntament que aquest mes 

estrenem. 

Des de l’Ajuntament treballem cada dia, per tal de que els Benaventins us 

sentiu orgullosos del vostre poble. 

Molt bon estiu a tothom ! 

Manel Català i Ros 

Alcalde de l’Ajuntament 



HEREUS I PUBILLES 

DAMISEL·LA 
Júlia Tartera Barberà 

DAMISEL·LA 
Paula  Eguren Garrido 

PUBILLA Infantil 
Martina Català Puig-gros 

DAMISEL·LA Infantil 
Ariadna Giró Nieto 

HEREUET Infantil 
Joan Cardona Copete 

DAMISEL·LA Infantil 
Mar Puig-Gros Jordana 

PUBILLA 
Júlia  Solans  Ariza 



FESTA MAJOR D’HIVERN 

En temps de boires i fred, al bell 
mig de l’hivern, a Benavent fem 
una parada per celebrar la nostra 
Festa Major. Uns dies que van co-
mençar amb la festa del jovent i va 
acabar amb els actes per als més 
menuts..... i entre tant vam tenir 
multitud d’actes destinats a tots 
els públics i a totes les edats. Ball, 
animació, tradició, esports, menjar 
i beure, música,... 



GENER 

ACTIVITATS CULTURALS 

 
6 

DEL 5 AL 15   Mostra Humor Gràfic: 
“NÒMADES: Migracions forçades”. 
Va estar una activitat promoguda per l'Associació AMELL, 
l’Ajuntament de Benavent i la Coordinadora d’ ONGs de 
Lleida que ens va cedir gratuïtament els quadres de 
l'Exposició. 
  
 
 

FEBRER 

CONTACONTES de 
l’Africà dins del “Cicle del 
mon”  
 

i tot seguit MANUALITATS per tots 
els infants. 

16 

DIA DE REIS 



XI JORNADA DE FRUTICULTURA 
Aquesta jornada va tractar 
els temes següents: 

 
 L’adaptació de la fructicultura al canvi 

climàtic, 

 Els nematodes en fructicultura,  

 Aplicació del RD 9/2015, de 16 de 
gener d’aplicació de la normativa 
comunitària en matèria d’higiene en la 
producció primària agrícola. 
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CARNAVAL, Rua de Carnestoltes, acompanyada amb els ritmes de la 
BATUKADA “ RA-KA-TA” de Benavent de segrià.  

 
Una vegada acabada la 
rua, Ball de disfresses 

amb:  
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ABRIL 

MANUALITAT  DE  PRIMAVERA  I INAUGURACIÓ DE 

L’EXPOSICIÓ DE PINTURA 

 
“Ser princesa té un preu” 

a càrrec de Maria Elena 

Neira Segundo 

 

La pintora ens va fer una 

xerrada sobre el tema de 

l’exposició. 

 

4 



V FIRA SALUT I BENESTAR 
Fira multisectorial i de teràpies naturals. Va  incloure conferències, 
tallers, estands i espai infantil.  

Aquest any es va fer dins del Recinte Firal de l’avinguda de Lleida.  

7 i 8 



II TROBADA DE GEGANTS 
La festa va començar amb la plantada de 
gegants  a la Plaça de l’Ajuntament amb els 

gegants invitats on es va donar la benvinguda a totes 
les colles geganteres. Tot seguit es va iniciar la 
cercavila pels carrers de la població. Enguany vam 
poder comptar amb els gegants de: Balaguer-
Torrefarrera-La Portella-Borges Blanques-Pardinyes. 
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DIADA DE LES ASSOCIACIONS, Com marca la tradició, un any més 
vam poder celebrar aquesta Diada. Es van donar els premis del concurs de 
fotografia, vam poder gaudir de l’exposició de puntes de coixí i de la demos-

tració de com es realitzen, es van fer partides d’escacs amb l’Arcadi Solà. Per acabar 
la festa l’Associació de Dones ens va oferir la degustació de plats dolços i salats que 
prèviament havien elaborats els voluntaris/es de la nostra població. 

23 



DIADA DE LES CASSOLES, com cada any es van reunir totes les colles per dinar i 

fer gresca en germanor. 
 

 

1 

MAIG 

 

CONTACONTES, la professora de música va narrar el conte L’OVELLA FLORETA. 

 
2 

JUNY 
 

URBAN KNITTING, la morera de davant del consultori vestida de peces teixides 

per les voluntàries del poble. Una activitat realitzada per l’Associació de les 
Dones de Benavent. 

  
 

11 



JUNY 
LICEU A LA FRESCA, vam poder 
gaudir de l’òpera MANON LESCAUT de Gi-

acomo 
Puccini. 
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SOPAR A LA FRESCA, organitzat per l’Associació de Dones a la pèrgola dels 

jubilats. 
 

29 

FESTA DE SANT JOAN organitzat per l’Associació de Jubilats. 
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Enhorabona, un any més, al Club de Bitlles per la temporada 
realitzada i els èxits obtinguts. 
2ns classificats de grup a la lliga catalana i 3rs classificats a la Fase 
Final de Campionat de Catalunya a La Galera. 
 

Enhorabona al Club Twirling Benavent pels resultats obtinguts en la 
Final de Catalunya d’individuals i parelles a Amposta: 
 
INDIVIDUALS: 
Queralt Llonç: 2

n
 classificat Benjamí 

Luana Barroso: 3
ra

 classificada Infantil 
Gerard Pla: 2

n
 classificat Cadet 

Izan Barroso: 2
n
 classificat juvenil 

Natalia Ezquerra: 2
na

 clasificada Juvenil 
Ariadna Gené: 3

ra
 classificada Juvenil 

Davinia Bo: 4
ta
 classificada Juvenil 

 

PARELLES: 
Claudia Cuñat i Ariadna Gené: Primer Lloc 
Davinia Bo i Íngrid Abad: Segón Lloc 
Natalia Ezquerra i Xenia Pou: Tercer Lloc 
Carla Camacho i Noelia Vila: Cinquè Lloc 



OBRES DE MILLORA AL FERM DE DIVERSOS CARRERS DEL POBLE  
 
 
Per tal de procedir a l’arranjament del 
ferm deteriorat a l’avinguda Quatretonda, 
Carrer Ciutat de Fraga, Avinguda Països 
Catalans, Avinguda de Lleida, Avinguda 
Pagesia i Avinguda Catalunya s’ha 
canviat el paviment en diferents trams. 
 
El cost ha estat de 60.000 euros dels 
quals 45.000 han estat subvencionats 
per la Diputació de Lleida. 
 
 



SORTIDA DE L’AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS  
AMB EL CAMÍ DE TORREFARRERA 

 
S’ha ampliat la sortida de l’avinguda Països Catalans cap al camí de Torrefarrera. Es 
tractava d’un punt estret en una zona que encara no està urbanitzada. Per 
condicionar-la s´ha eliminat el pal de Telefònica que hi havia al mig i s’ha donat al tram 
de carrer l’amplada definitiva.  
A la vegada es millorarà la il·luminació de la zona i properament s’hi instal·larà un 
hidrant per casos d’incendis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVES BANDES PER REDUÏR LA VELOCITAT 

 
Per millorar la seguretat als carrers i evitar que els vehicles vagin a velocitat excessiva 
s´ha instal·lat noves bandes al carrer Progrés i a l’Avinguda de Lleida.  Tambè s´ha 
pintat una zona de velocitat reduïda al costat de les escoles. 



CONVENI AMB LES PISCINES DE LA PORTELLA 
 
Com en els darrers anys, l’Ajuntament de Benavent, ha signat un conveni per tal de 
que tots els Benaventins, puguin gaudir de les piscines al mateix preu que la gent 
de La Portella.  

Per anar de Benavent a les piscines de la Portella es pot utilitzar el transport públic 
regular de la línia Lleida Albesa i el transport de tornada a les vuit de la tarda que 
posa a disposició l’Ajuntament durant el mes de juliol, en període de prova. 

 

 
 

 
 

 
MÉS ESTANTERIES A LA BIBLIOTECA 

Amb el progressiu increment de llibres a la nostre biblioteca, tant a través de noves 
adquisicions o donacions, l’espai per als llibres s´havia quedat petit.  

Actualment, s´ha incrementat considerablement la zona d’estanteries on hi tindran 
cabuda molts més llibres i revistes. 

 



NOUS EQUIPS INFORMÀTICS AL CONSULTORI 
 
S’han canviat els equips informàtics del consultori per tal de que el personal sanitari 
pugui treballar amb unes millors condicions i prestar d’aquesta manera un millor 
servei als usuaris. S’ha instal·lat fibra, tres nous ordinadors i pantalles més grans 
que permeten veure informes i radiografies amb molta més resolució. 
També s’ha instal·lat un nou sistema que permet solucionar la manca de cobertura 
de mòbils a l’interior de les instal·lacions. A partir d’ara, tant el personal del 
consultori com els usuaris podran 
gaudir de cobertura dins de l’edifici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOU VEHICLE PER LA BRIGADA MUNICIPAL 
 

Hem comprat a Teixiné Automoció un altre vehicle per la brigada municipal que ens 
ha de permetre ser més operatius en les tasques de manteniment. 



NOU JOC A LA PLAÇA QUATRETONDA 
 
S’ha afegit un nou joc 
per als més petits a la 
Plaça Quatretonda que 
junt amb els existents fa 
que aquest espai sigui 
un dels més visitats 
pels més menuts. 

 
 
 
 
 
ESPAI PER AL GOSSOS ABANDONATS 
 
En el moment en que des de l’Ajuntament es localitza un gos abandonat, s’activa 
un protocol per tal de localitzar el seu propietari i en cas contrari portar-lo al Centre 
d’Alcanó. Per poder tenir els animals en condicions durant aquest temps, s’ha 
habilitat un espai al costat del magatzem municipal per poder acollir als animals. 

 

 

 

 

 

 

 

NOU ESPAI PER ACTIVITATS A L’AVINGUDA DE LLEIDA 
 
Des del passat mes de març, l’Ajuntament ha 
llogat un magatzem  situat a l’avinguda de 
Lleida. 
Es tracta d’un espai de 1000 m2 que a hores 
d’ara ja ha acollit la Fira Benestar i Salut, la 
Trobada de Gegants d’aquest any i la Festa de 
Halloween. 
Està previst que a partir de la tardor s´hi 
puguin realitzar moltes més activitats. 



NOVA PÀGINA WEB A L’AJUNTAMENT 
 
A partir d’aquest mes de juliol i 
gràcies a la nova plataforma 
oferta per la Diputació de Lleida 
tenim una nova pàgina web. 
L’esmentada pàgina conté més 
informació, estarà mes actua-
litzada i amb més serveis 
orientats al ciutadans. 

 
 
ARRANJAMENT 
CANONADA  AIGUA 
POTABLE 
 

Per tal de millorar el 
subministrament d’aigua 
potable a la zona del camí del 
Torricó, s’està canviant 700 
metres de canonada. 

L’antiga canonada estava 
donant molts problemes als 
veïns de la zona. 

 

 

CREACIÓ DE LA COMISSIÓ PER LA 
IGUALTAT D’OPORTUNITATS 
 
 



PARTITS POLÍTICS:  PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ 

 Treballem cada dia per millorar els serveis pels 
nostres veins/es.  

 Volem situar el nostre poble al lloc que li 
correspon amb dinàmiques de treball positives i 
constants. 

 Ens mouen les ganes de treballar 
incansablement amb uns objectius clars, 
concrets i definits.  

 Nous serveis ben aviat, escombreries, 

poliesportiu, esglesia, carrers, 

POSARÉ 
AQUESTA 
IMATGE, però la 
tornaré a fotografiar 
perquè no quedi 
tallat la part de dalt 
del campanar 



PARTITS POLÍTICS:  ESQUERRA REPUBLICANA 



PARTITS POLÍTICS:  TOTS JUNTS PER BENAVENT 

GRUP MUNICIPAL TOTS JUNTS PER BENAVENT 

COMENCEM A ENVELLIR EL DIA QUE NEIXEM 

L’envelliment és un procés individual, personal i irrepetible. 
Cada persona arriba a la vellesa i la viu d’una forma individual, 
amb una situació física, psíquica, emocional i social diferent. 
Però en general, cada vegada millor. 

A Catalunya la proporció de persones majors de 65 anys està 
per sobre del 17% del total de la població. Tenim més persones 
majors de 65 anys que menors de 15. I s’espera que al 2020 
aquest percentatge sigui encara més gran. 

Tot això planteja nous reptes i noves oportunitats com a societat, i genera nous conceptes, com l’envelliment actiu i saludable. 

L’envelliment ha de ser una experiència positiva: una vida llarga que vagi acompanyada d’oportunitats contínues, autònoma, amb 
salut i activitat. 

S’han de posar les condicions necessàries per que les persones puguem assolir el nostre benefici físic i emocional potencial al llarg 
de tot el nostre cicle vital i participar de la societat d’acord amb les nostres capacitats, desitjos i necessitats. 

Això implica tothom: les administracions públiques, les organitzacions cíviques, els i les professionals de la sanitat, les empreses... 

Però també cal destacar el paper de cada una de les persones que envelleix en el seu propi envelliment. 

Per aprendre a envellir hi ha una sèrie de consells dels que hem de prendre nota: 

 cuidar l’aparença, arreglar-se, sentir-se bé. 

 no tancar-se a casa: sortir al carrer, al camp... per no rovellar-nos. 

 fer exercici físic: gimnàstica, caminades... 

 tenir una actitud optimista: res de baixar el cap, de doblegar l’esquena i arrossegar els peus! 

 no parlar de la vellesa ni dels mals: això et farà sentir pitjor, més gran o més malalt o malalta del que realment estàs. I no 
agrada la resta de persones. 

 bon humor, cara alegre i gest amable. 

 intentar ser útil cap als altres. Ajuda a qui puguis, amb un consell, amb un somriure, amb un servei. Per què no un volun-
tariat? Per què no donar una mica de temps a la resta de persones que necessiten de més ajuda que tu? 

 treballa amb les mans i el cervell. Qualsevol cosa que facis a nivell manual, intel·lectual, artística... et curarà la meitat de 
mals. 

 busca’t obligacions que t’agradin. 

 procura tenir una il·lusió, una motivació per l’endemà: les vacances que faràs, el pis que pintaràs... que la teva agenda no 
estigui buida de petites coses, assolibles però satisfactòries. 

 cultiva l’afecte de les persones amb les que et relaciones. 

 I, recorda sempre que envellir comporta pèrdues, però també comporta guanys. 

Salut! 

ROSA MARIA CASELLES MIR 
Regidora 



PARTITS POLÍTICS:  PARTIT POPULAR DE CATALUNYA 

I ARA QUÈ ? 

La idea dels polítics secessionistes és la de engalipar a tots el catalans amb la idea “d’un sol poble”, una 

forma d’afirmar un ideal d’homogeneïtat  al voltant de la identitat catalana i han  presentat  el desig de la 

independència com a fenomen social d’una gran transversalitat, que afecta a tots els sectors de la societat 

catalana. 

 Però en realitat,  hi ha una part d’aquesta societat que es reconeix a una identitat exclusivament catalana, 

que reclama la construcció d’un Estat propi però, hi ha una altre part que no vol renunciar a la seva condició 

d’espanyol i, per tant, les considera compatibles, és més, creuen que els costos d’una secessió serien molt  

perjudicials. 

S’han fet accions molt greus per tirar endavant aquest “ideal”, s’ha fet il·lusionar a molta gent amb aquesta 

idea, donant l’esquena a la resta de la gent que no pensa així, s’han utilitzat les institucions per portar-ho a 

terme, s’han saltat les lleis, s’ha volgut desprestigiar el Govern espanyol, el poder judicial i el Parlament, han 

manipulat els medis de comunicació a favor de la seva causa, traslladant a tota Europa i altres països la idea 

que Catalunya està sotmesa a un Govern repressiu i que la justícia està en mans d’aquest govern. 

La idea o pretensió d’aconseguir la independència és una opció política legítima, tal com a senyalat el 

Tribunal Constitucional, però pretendre fer-ho per una majoria simple de diputats i de forma unilateral, 

trencant amb la legalitat constitucional, és posar-se fora de la Llei sense  cap recorregut. Catalunya no pot 

ser independent perquè el seu Parlament ho proclami, sense que els demés Estats i, en particular, els que 

formen part del Consell de Seguretat de la ONU, la reconeguin i, sense estar reconeguts com a Estat, els 

catalans sortiríem de la UE i de l’Euro. 

La política ha de servir per millorar la vida de les persones, complint un programa establert, utilitzant els 

mètodes necessaris, dins de les normes establertes, per al bé de tots i per a l’interès general. La Constitució 

i l’Estatut d’Autonomia ens dóna les directrius per fer aquesta feina, ens dona llibertat però ens diu quines 

són les limitacions. La política, en democràcia, es basa en el diàleg i en la defensa de les conviccions 

degudament confrontades en el marc de les institucions i amb un límit infranquejable, com és el respecte a 

la llei i les regles del joc. 

La sortida per aquesta situació a la que hem arribat és complicada, ja que pot derivar a la  frustració i a la 

malenconia. La solució passa per poder arribar a acords, ser generosos, parlar de com es poden solucionar 

els problemes, en resum, tornar a fer política “y como dice Antonio Machado en uno de sus más hermosos 

poemas, “es el momento de hacerlo, porque ayer no lo hicimos y porque mañana será tarde”. 

 

JOSEP Mª PALAU LLOBERA 
REGIDOR DEL PPC A L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 



IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE RECOLLIDA 
D’ESCOMBRERIES PER ILLES A BENAVENT 

Durant aquest mes de juliol, 
el Consell Comarcal del 
Segrià, iniciarà la la recollida 
d’escombreries pel sistema 
d’illes.  
 
Les àrees d’aportació o “illes” és un nou model de recollida de residus que dotarà el 
municipi d’uns nous contenidors més moderns, més nets i compactes, que 
permetran una menor ocupació de la via pública. 
 
Aquest nous contenidors es començaran a instal·lar  aquest mes de juliol. En virtut 
del nou sistema, es substituiran tots els contenidors del municipi i es reubicaran 
agrupant-los en illes ecològiques complertes a totes les fraccions: paper, envasos, 
vidre, matèria orgànica i resta. 
 
D’aquesta manera es facilitarà el reciclatge de tots els veïns del municipi, i es 
suprimiran els punts on actualment hi ha contenidors aïllats, es preveu un increment 
considerable en el percentatge del reciclatge. 

 Més informació a:     compromis.segria.cat 
 



Amb la col.laboració de:  

L’AJUNTAMENT A LES XARXES SOCIALS: 
 
 
https://www.facebook.com/benaventdesegria 

 

 

@AjBenaventdeSeg  

 

 

Benaventdesegria 

http://www.benaventdesegria.cat/ 

https://twitter.com/AjBenaventdeSeg

