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ALMATRET ACTIU 

Durant aquests últims sis mesos han tingut lloc diferents esdeveniments i activitats al nostre poble. Algú pot dir que ja 

queda lluny en el temps i que potser no caldria esmentar-ho, però tot el que es viu i es gaudeix és bonic de recordar.Ja hi 

ha prou males notícies al món que ens envolta.  

Doncs, comencem, tenint com a escenari les nostres piscines.  

 

MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE I FESTA AQUÀTICA 

La campanya MULLA’T per l’esclerosi múltiple és una acció 

social i solidària amb les 55.000 persones que la pateixen. 

És un acte de participació ciutadana i captació de recursos amb 

l’objectiu de millorar la qualitat de vida i l’atenció de les 

persones amb aquesta malaltia. 

A Almatret, el dia 10 de juliol, també es va col·laborar comprant 

productes elaborats per aquest dia i fent les cabussades 

solidàries a la piscina. Es van recaptar  621 euros!!! 
 

 El dissabte, 13 d’agost, l’Ajuntament i la Comissió de Festes van 

fer possible que grans i petits gaudissin d’una festa aquàtica 

amb 3 inflables.    

 

Silenci... Bon Nadal 

 
Diran que socialment el triomfador, el que gaudeix de l’èxit, el que sempre sembla que guanya té carta 

blanca en l’arrogància. Hem enaltit fins a la sacietat aquest tipus de personatges que són els triomfadors 

empresarials, els esportistes d’elit, famosos de diversa ralea, els cantants i ara també, els polítics. Hem 

encimbellat l’agressivitat i la supèrbia, l’admiració popular els hi atorga impunitat.  

 

Però el que enaltim en realitat és aquests tipus de comportaments, que els associem a l’èxit, els que 

mamem des de fa segles de les tragèdies gregues, hem romantitzat el poder despòtic. No és estrany, doncs, 

que a la televisió triomfin els programes que exerceixen la crítica per la crítica, a les xarxes socials campin 

els haters i els linxaments, el bullying escolar sigui una notícia diària i els polítics es dediquin a la 

desqualificació, l’ insult i a la cerca del clickbait en lloc de fer política, que és precisament, i a grans trets, 

arribar a acords. És moment de fer silenci, menystenir certs tipus de personatges, deixar de convertir-los 

en triomfadors. 

 

Preferir l’hedonisme al fanatisme és de febles, diran. Bé, i què? Ja n’hi prou de destinats al combat, a la 

lluita, a la guerra, a la radicalització, a la polarització del xoc i la imposició. Ara és moment de fer silenci, 

de tornar a reconèixer la necessitat de consol, de reconeixement;  és hora d’adonar-se de la vulnerabilitat 

humana —pròpia i aliena—, de gaudir de l’hedonisme, d’obrir-se a l’empatia; ara toca debatre, col·laborar, 

descansar, deixar en pau al proïsme, cercar la bellesa, compartir-la.  Alguns en diran esperit nadalenc, 

altres, simplement, ser amables amb la gent.  

                                                                                                                                       Núria Pujol 
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TALLERS GENT GRAN 

Durant els mesos de juliol i agost, de la mà del CAP de Seròs i amb la col·laboració de l'Ajuntament, es 

realitzaren 6 tallers destinats a persones de més de seixanta-cinc anys que viuen soles. Aquests tallers són 

eines per millorar el benestar i la qualitat de vida d'aquestes persones, abordant aspectes psicològics, socials 

i nutricionals, i estaven dirigits per l’equip de l’ EAP Seròs (Equip d’Atenció Primària dels pobles d’Aitona, 

Seròs, Massalcoreig, La Granja d’Escarp, Maials i Almatret). 

Gràcies a la Joana, l’Enriqueta i la Lídia, que van dirigir aquests tallers, i als veïns i veïnes que hi van 

participar. 

   

 

 

 

 

 

QUINTOS I REGINETES DE SECÀ 

No hi va haver una festa de Quintos, no; n’hi va haver dues!! 

La primera festa va ser el 16 de juliol, i era el REMEMBER dels quintos 2002/ 03. 

Van oferir cervesa i cava als assistents. Hi va haver xocolatada, sopar popular i el “DJ Haro” fins que el cos 

va dir prou. 

La festa dels Quintos 2022 va tenir lloc el sis d’agost. Va començar amb la cercavila acompanyada per la 

xaranga “ Mai toquem bé”. A la tarda, la xocolatada popular i el bingo corresponent. El “Quinteto Dinámica” 

va amenitzar el ball de tarda i el de la nit. Va haver-hi un altre bingo i un sorteig de regals. El “ DJ Loquito” 

va acabar la festa de matinada. 
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Les Reginetes de Secà també van tindre el seu dia i la seva festa. 

El dia 30 de juliol va tenir lloc la VII trobada de les Reginetes a les barbacoes del poliesportiu d’Almatret. 

El dia va començar amb tirador de cervesa i vermut musical amb “ DJ ALBERTINI”. A migdia, dinar de 

germanor i bingo. Després, passa carrers amb la xaranga “Bsumeta”. Sopar al bar de les piscines, i la jornada 

va finalitzar amb la discomòbil “ DJ SAMY”.  

Cal destacar que 1 euro de cada dinar es va donar a la fundació UNICEF (EMERGÈNCIA UCRAÏNA). 

 

MÚSICA ALS MICROPOBLES- FESTIVAL ITINERA 

Seguint amb les actuacions que van començar el vint-i-cinc de juny, es van seguir realitzant durant l’estiu i 

fins entrada la tardor.  
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SANT MIQUEL 

  

 

 

 

 

EXPOSICIÓ 

El dissabte 1 d’octubre  es va inaugurar l’exposició “El 

Segrià Sec, un món a descobrir” de Mercè Guiu Prats.  

Aquest quadres estan realitzats directament en ploma 

i, alguns, pintats parcialment amb aquarel·les. 

L’autora és professora i dibuixant urbanística a 

Barcelona. Ha il·lustrat el llibre Sant Antoni. Barri, 

mercat i rondes, de la col·lecció Quaderns de viatge.  

La mercè té arrels a Llardecans i a Maials, d’ on són 

els seus pares.  

Li van proposar aquest projecte per realitzar dibuixos 

dels cinc pobles que formen part del Segrià Sec i el va 

entomar amb molta il·lusió. 
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A la mateixa exposició es podien adquirir els quadres o fer-ne encàrrecs. 

HALLOWEEN 

A Almatret tenim un grup de famílies molt eixerides que van organitzar una festa de Halloween el 5 de 

novembre amb activitats ben diverses. Aquí en teniu una mostra. 

 

No cal dir que petits i grans s’ho van  

passar de...POOOOOOOOR!!                         
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BINGO PER LA MARATÓ 

Un grup de veïns i veïnes voluntaris amb la col·laboració de l’Ajuntament van organitzar un Bingo solidari 

per a la Marató, aquest any dedicat a la SALUT CARDIOVASCULAR. 

Es vol agrair la col·laboració de: 

- L’Ajuntament d’Almatret     

- Club Ciclista i Excursionista Almatret 

- Mister Pla’t   

- Veïns i veïnes que van aportar regals pel bingo i van fer donacions  

 

Moltes gràcies a tothom per fer-ho possible!!  

 

 

 

 

 

 

Pepita Vallés 

ALMAFEST 20222 i CCE D’ALMATRET PER LA MARATÓ 

L’any 2018 una colla d’amics i amigues vam decidir organitzar una festa dels anys 80. 

  

Havíem  de triar la data i vam decidir que es podria fer al desembre, ja que a l’estiu hi ha molts caps de 

setmana de festes majors. Després va sorgir la idea de col·laborar amb la Marató de TV3 i així és com va 

néixer l’Almafest. 

  

El primer any va ser tot un èxit. Durant el dia vam organitzar diferents activitats: cinema dels 80, jocs 

relacionats amb aquella dècada… També es van fer diferents sortejos i un sopar a la sala del ball. Moltes 

colles es van disfressar i  tot es va arrodonir amb una sessió de Discomòbil, amb la millor musica dels 80. 

Tots els beneficis de la festa es van donar a la Marató de TV3. 
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De l’èxit que vam tindre, l’any següent la vam tornar a organitzar, amb el mateix format dels anys 80. 

Vam tindre més col·laboradors, més activitats i es va recaptar el doble de l’any anterior. Però, sobretot, la 

gent s’ho va passar genial. Aquesta era la idea. 

Els dos anys següents no es va poder celebrar pel motiu que tots coneixem. 

  

Aquest any hem tornat amb més ganes i il·lusió: el 10 de desembre de 2022 tornà l’Almafest a Almatret. 

Trobareu tota la informació a les xarxes socials. 

Us hi esperem l’any vinent!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                            Equip AMF 

                    

TOTAL RECAPTAT ENTRE ALMAFEST  I  CCE ALMATRET PER A LA MARATÓ 

1500 EUROS!!!! 
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LA PUJADA D’AIGUA A ALMATRET 

 

 

A la vida quotidiana, l'aigua és vista com una benedicció. No hi ha cap substitut per l'aigua. Sense ella ni tan 

sols podríem beure una gota de cafè. L'aigua és venerada, s'usa com una arma i es maleeix quan n'hi ha 

massa o quan n'hi ha molt poca. 

 

Si estiguéssim perduts al desert, estaríem disposats a pagar qualsevol quantitat per un got d'aigua fresca. 

En general, però, no estem disposats a pagar els costos de construir preses, bombes, canonades i plantes de 

tractament. És paradoxal que les persones estiguin disposades a gastar una fortuna en béns materials, però 

a la vegada no estan disposats a pagar per l'aigua, ja què donem per fet que nosaltres tenim aigua i esperem 

asseguts que les institucions resolguin el problema en aquelles àrees on no n’hi ha.  

I precisament avui parlarem d’escassetat d’aigua a la nostra província. Afortunadament els successos són 

de fa gairebé seixanta anys, però els recursos amb els que es disposava fa que aquesta història es 

converteixi en una heroïcitat. 

 

La petita localitat d’Almatret és un municipi de secà al sud del Segrià i, antigament, comarca de les 

Garrigues. La localitat està condicionada per l’altura, la qual cosa fa que sigui la zona urbanística més alta 

del Segrià. Fa 60 anys, cap municipi de secà de la comarca disposava d’aigua corrent, però els habitants van 

voler ser pioners l’any seixanta portant l’aigua corrent des del riu Ebre, que queda a vuit quilòmetres del 

poble però amb un fort desnivell. I avui, hem volgut parlar amb testimonis que van treure sang, suor i 

llàgrimes per veure rajar aigua d’una aixeta.  

 

“L’ocasió era que ens passava la via fluvial més important d’Espanya, que és el riu Ebre. Les primeres terres 

on el riu es fa català és a Almatret.” 

 

El problema era que aquesta via fluvial havia de superar un desnivell brutal per pujar fins al poble, però a 

l’octubre del 1961 els habitants d’Almatret van donar suport a la idea del llavors alcalde, Miquel Arbonés, i 

és que viure sense aigua corrent era una tasca molt feixuga. 

 

“Almatret era i és un poble de secà, cosa que feia que l’aigua escassegés. La gent abans, durant la setmana, 

estava al seu mas i allí teníem la nostra bassa o algun pou on subministrar-nos l’aigua com podíem”. 

 

“Abans anàvem a buscar l’aigua amb mules als pous i basses”. 

 

El fet que la majoria de famílies visquessin de la terra els feia passar moltes hores al tros. Allí cada família 

tenia una petita masia on passar les nits i no haver d’anar del poble al tros cada dia.  

 

“El cap de setmana, quan tornàvem cap a casa, escalfàvem l’aigua com podíem i aquesta era la nostra 

dutxa”. 

 

El que estava clar és que l’arribada de l’aigua a les cases canviaria per complet la vida dels habitants. Als 

altres pobles de les Garrigues rebien aigua en comptagotes del pantà d’Utxesa o, igual que a Almatret, 

l’anaven a buscar a les basses i pous municipals. La diferència era que Almatret havia d’aprofitar-se de 

l’Ebre perquè pujar l’aigua al poble des d’ Utxesa era massa difícil. Però fer-ho des de l’Ebre tampoc seria 

bufar i fer ampolles.  

 

“Per fer la primera arribada d’aigua hi va haver un projecte que semblava una idea molt descabellada. Tots 

pensàvem ‘Mare de Déu, si no ens en sortirem”. 

 “Va costar molt, però finalment es va fer. Es va pujar, des de dalt del riu, i amb un desnivell de 403 metres. 

Això era una evolució molt important cap al dia de demà però sobretot el projecte va ser una gran sorpresa, 

inclús pels altres pobles veïns”.  
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El problema era que no hi havia prou maquinària ni mà 

d’obra pagada, cosa que va fer que els veïns del poble 

ajudessin a la construcció i amb la seva contribució 

voluntària poder abaratir el cost particular de l’aigua. 

El projecte continuava semblant una bogeria a ulls dels 

habitants.  

 

Sort que en aquell temps l’alcalde va ser decidit, ja que 

molts altres pobles ho volien fer però sabien de la 

dificultat que suposava. La col·laboració de la gent del 

poble en la construcció va ser fonamental, treballaven a 

base de jornals”. 

 
 

Després d’un any i mig d’obra, a l’abril del 1963 l’aigua 

per fi arribava al carrer més pròxim des del riu, batejat 

com a carrer Pou, nom que encara conserva avui en dia. L’aigua, al principi, solament va arribar a un únic 

punt d’Almatret, on la gent es reunia i omplia tot tipus de recipients per endur-se’ls cap a casa.  
 

“Llavors van posar punts de connexió amb quatre bombes que farien arribar l’aigua al poble. Quan vàrem 

veure l’aigua rajar per primer cop va ser una alegria inexplicable, sobretot per a la gent gran”. 

 

“Immediatament, es va fer un sortidor amb quatre aixetes i la gent ja anava allí a omplir l’aigua. Per mi ja 

va ser un avenç molt gran”. 

 

També servia com a punt de trobada i s’aprofitava l’ocasió per fer “safareig” i comentar el que es deia pels 

carrers del poble.  Prop de dos anys més tard, el 1965, es va plantejar fer arribar l’aigua a totes les llars. El 

projecte consistia a dinamitar els carrers del poble per soterrar les canonades d’uralita que arribarien a les 

llars, situant al final del carrer principal un castellum aquae, que es un dipòsit gegant on arribava l’aigua 

des del riu i així poder distribuir-la a cada casa a través d’una una aixeta principal. L’avenç era descomunal 

i va donar lloc a una forta expansió del poble.  

 

“A partir d’aquí va començar a fer-se granges, ja que l’aigua era clau per al desenvolupament de la 

ramaderia”. 
 

Seixanta anys més tard tots els pobles podem obrir l’aixeta i veure rajar aigua sense fi, de la mateixa 

manera que podem il·luminar-nos apretant un interruptor o podem cuinar sense fer foc. Seixanta anys més 

tard no ens falta de res, i com més tenim menys valorem tota la feina que hi ha darrera d’aquelles coses 

bàsiques, intangibles. I potser si arriba el dia en què ens manqui, empatitzarem amb aquells que van moure 

cel i terra per fer de casa seva un lloc millor.  
 

“La felicitat que teníem en el moment en què vam veure rajar aigua per primer cop no es pot descriure. Va 

haver-hi gent que va plorar i tot, i jo vaig ser un d’ells”. 

               Arnau Vilà Font 
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UN SEGOVIÀ A ALMATRET 

En Fco. Javier Vela Palacios, nascut a Santa Maria la Real de Nieva (Segòvia) i casat amb la María Jesús 

Sancho Duaigües de casa Cània, van tindre durant uns vint anys una casa a Almatret. Abans ja venien a 

veure la padrina Adela, els oncles Pepita i Óscar i els cosins.  

Els agradava molt el poble i sempre que podien hi venien a passar un dies. Anaven a les terres que havien 

comprat i sempre estaven traficant i arreglant la casa. No faltaven a les piscines ni a les festes. Però els 

anys van anar passant i cada cop els costava més fer els quilòmetres que hi havia des del seu domicili fins a 

Almatret. Finalment, es van vendre la casa, però sempre donen records i pregunten com està tothom. 

Dit això, pocs deuen saber que, a banda de la seva feina a Madrid, és un poeta molt prolífic. Ha elaborat 

poesies com si aquest hagués estat el seu ofici de sempre. Poemes dedicats a diverses ciutats i pobles, a 

persones famoses però també a gent normal o familiars, per a alguna ocasió especial... en fi, no hi ha res 

que se li resisteixi. 

En aquesta revista en compartirem dues que estan escrites en castellà i dedicades al poble que continuen 

estimant. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA “BOIRA” DE ALMATRET 

La “boira” de Almatret ya me estremece 

y empapa el musgo de verde colorido, 

la piel del alma de blanco se humedece, 

pintando en febrero almendros ya floridos. 

 

Brillante, viajas aún lejos golondrina, 

pensando en ese hueco que otro año dejaste, 

creado como nido en la pared o esquina, 

con tu pico, la paja y el barro que engendraste. 

 

El fuego del tiempo con su timbal ya pasa, 

tronco de olivo muriendo está en su llama, 

los dedos de mis manos ya tiznadas abrasan 

mi rojo corazón que en su paisaje emana. 

 

La boira de Almatret ya me estremece 

y mis ojos se tiñen de su dulzura y canto, 

aunque lejos esté esa tu brisa que mece  

a todo, mi equipaje envuelve con su encanto. 

 

Me voy por el camino, atrás yo voy dejando 

ascuas de mis recuerdos que en la tierra penetran; 

el hilo de mi pequeña historia, despacio manejando, 

rellenan un cuaderno con mis pequeñas letras. 

 

RECUERDOS 

Como rascan las persianas en la piedra 

y las puertas se ovalan con el viento 

donde sopla aireando a la hiedra 

y a esa garbinada que me roza y que siento. 

 

Veo a la Bassa que añora su pasado 

donde el agua rebosaba con frescura 

y las piletas conservan su armadura. 

Su recuerdo de pronto me ha calado. 

 

He quedado mudado, sin aliento 

 al calar la boira mi pasado, 

aquel que sobrado siempre siento 

y acompaña los sueños a mi lado. 

 

Me he asomado nuevamente a la ventana, 

en los sueños de la puerta de mi alma 

y he cogido el sabor de la mañana  

de Almatret donde años he vivido. 

 

Me he asomado Almatret y a oler 

 la luz de tu atardecer  

como una esquila de fuego 

que canta sobre el placer 

para verte yo de nuevo. 
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  L’AJUNTAMENT INFORMA 

CIE  (Centre Interpretació de les Energies) 

De les dues fases de què constava el projecte, la primera fase, les obres de construcció i modificació del 

edifici, ja estava acabada i certificada;  així se’n va informar a l’anterior Garbinada.  

Respecte a la fase 2, el subministrament dels elements de la zona museística amb els continguts, 

properament està prevista la instal·lació de tots els elements d’aquest museu. Es recorda que aquesta fase 

està subvencionada al 100% per la Diputació de Lleida. 

Els continguts formatius i informatius ja estan elaborats i validats. Aquests estan  distribuïts en diferents 

lones i projeccions i formaran part del centre. 

La recepció  dels elements de la segona fase es farà el 16 de gener. 

 

SUBVENCIONS 

Dins del marc de les ajudes europees NEXT GENERATION I DUS 500 encara estem esperant la resolució. 

MOVES 3 : Carregador elèctric de cotxes. L’obra es troba executada i en espera de ser 

posada en funcionament; el seu emplaçament és al  carrer Sant Joan, al costat de les 

antigues escoles (Centre d’ Interpretació de les Energies).  

HABITATGE: S’ha realitzat la compra de l’ habitatge del Carrer La Bassa, 5 (casa 

Margarita). Aquesta compra ha estat subvencionada al 100% per la Diputació de Lleida. 

Per rehabilitar les cases del Carrer La Bassa, 5 i 36,  s’ha demanat una subvenció a la 

Diputació de Lleida. 

MEDI AMBIENT 

Referent a la neteja de la vegetació dels costats dels camins de les  Valldolcets i el Camí del riu  ja està 

executada por part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; també s’ha executat la 

primera fase dels arranjament del camí  de les Valldolcets. 

ALTRES 

Dins del conveni signat amb el Consell Comarcal del Segrià en el marc del Programa Treball i Formació (SOC), 

a la persona adjudicada per treballar durant el període de sis mesos se l’hi ha concedit una ampliació fins 

arribar a un any. 

Subministrament d’aigua 

Canvi de canonades defectuoses: 

 Els projectes executius i de direcció d’obres del carrer Baix i de La Bassa ja estan redactats; 

properament es licitarà. 

 El canvi de canonades de la pujada d’aigua des del riu fins Almatret i la depuradora es troben en 

redacció. 

Nou subministrament d’aigua 

 Les modificacions del projecte i la  direcció d’obres del subministrament nou des de l’hidrant de la 

Comunitat de Regants  del Segrià Sud ja està adjudicat i en fase de redacció molt avançada. Sortiran 

a licitació per donar inici les obres. 
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OPORTUNITAT 500. PROGRAMA D’ ACOLLIDA DE REFUGIAT I MIGRANTS DE L’ASSOCIACIÓ DE 

MICROPOBLES DE CATALUNYA. 

L’objectiu del projecte Oportunitat500 és que els micropobles de Catalunya donin resposta a l’ acollida de 

persones migrades i refugiades per aconseguir el seu establiment sostenible i arrelament progressiu.  

Per assolir aquest objectiu, aquest projecte s’estructura en tres línies estratègiques: participació dels 

micropobles, participació de les persones migrades, i comunicació. Té com a finalitat atendre persones 

migrades i refugiades que es troben en situació d’atur i que necessiten millorar el seu nivell d’ 

ocupabilitat, donant prioritat a les persones en situacions de vulnerabilitat. 

L’Ajuntament d’Almatret participa en aquest 

projecte OPORTUNITAT 500.  És un programa que 

s’ha fet des de l’ Associació de micropobles amb 

col·laboració del SOC; fruit d’aquesta participació 

és l’arribada d’una família amb dos fills. 

El SOC (El Departament d’Empresa i Treball, per 

mitjà del Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya)ha atorgat el pagament íntegre  del 

salari durant un any d’un membre de la família; 

en aquest cas és l’home, pel treball a 

l’Ajuntament. La família que ha optat a aquesta 

acollida és d’origen peruà, té dos fills en edat escolar. 

Dins del programa trobem la figura del MENTOR/A. L’Ajuntament ha demanat la col·laboració d’un grup de 

veïns i veïnes  del poble que actuen d’enllaç entre la  família i l’Ajuntament, donant suport emocional i 

fent que l’arribada a un nou lloc per viure no representi cap problema. És a dir, són la figura d’acolliment. 

Des de l’Ajuntament donem les gràcies a aquestes persones per fer més fàcil la seva integració al nostre 

poble. 

SERVEI DE TAXI A DEMANDA 

La Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM)  de l’Àrea de Lleida ha ampliat el seu servei de transport 

Almatret-Seròs amb el servei de taxi a demanda per cobrir les  

necessitats dels veïns del poble que hagin de desplaçar-se a Seròs.  

Es recorda l’horari del servei de transport Almatret/Lleida- Lleida/Almatret 
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1ª FIRA DE MICROPOBLES 

Sota el lema de SOM BATEC RURAL i amb la necessitat de presentar la 

diversitat i la veritable realitat de les poblacions rurals, concretament 

aquelles de menys de 1.000 habitants, l’Associació de Micropobles de Catalunya 

el dissabte 19 de novembre, a L’Estany (comarca del Moianès) impulsà la 1a 

Fira de Micropobles de Catalunya. 

Aquesta fira serà el trampolí per tal que cada ajuntament doni a conèixer els 

seus projectes d’habitatge, les seves propostes relacionades amb la cultura, 

l’activitat turística i el seu patrimoni, així com la seva activitat econòmica i 

els seus productes Km 0. 

L’Ajuntament d’Almatret va participar activament presentant el projecte 

Almia. Un projecte que neix de la unió de dos conceptes íntimament 

lligats ALMatret+energÍA, amb l’objectiu de convertir Almatret en un 

centre de referència en experimentació i divulgació del coneixement i ús 

d’energies renovables. 

Un espai per donar a conèixer Almatret i els projectes que tenim en 

marxa, a més de conèixer altres micropobles d’arreu de Catalunya. 

Compartim un gran 

matí amb un bon grapat 

de poblacions d’arreu de 

Catalunya per explicar 

com es viu de bé al CIM 

DEL SEGRIÀ i tot el que 

podem oferir: llibres 

d’autores del poble, 

estudi sobre la batalla 

de l’Ebre, rutes turístiques a peu, en bicicleta de muntanya, grans 

paisatge, ... 

ASSOCIACIÓ FORESTAL DEL SEGRIÀ SUD I LES GARRIGUES ALTES. 

CONSTITUCIÓ: 13 de setembre de 2022 amb domicili fiscal a Almatret. 

AMBIT:  

 GARRIGUES ALTES:   Granadella, Bellaguarda, Bovera, Juncosa, Els 

Torms, El Soleràs i Granyena de les Garrigues. 

 SEGRIÀ SUD: Almatret, Maials, Seròs, La Granja d’Escarp, Llardecans, 

Sarroca de Lleida i Torrebesses. I Municipis limítrofs. 

FINALITATS: 

 Agrupar els propietaris forestals titulars de les finques que es 

troben en l’àmbit territorial de l’Associació per tal de ficar en comú 

els interessos de la propietat agroforestal i poder-la representar 

davant les administracions públiques, empreses privades i la societat en general. 
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 Fomentar, promoure i executar la gestió forestal conjunta, tenint en compte la multi funcionalitat de 

les forests per tal de donar valor i respectar totes les funcions, serveis, usos i productes que els 

terrenys agroforestals ofereixen; aquesta gestió serà sostenible per tal de fer compatible 

l’aprofitament integral de les finques amb el respecte al medi i la conservació de la biodiversitat. 

 

 

 Difondre els valors i beneficis socioambientals que trobem a l’àmbit territorial de l’Associació, 

contribuint a proporcionar a la societat una imatge de la gestió forestal sostenible com quelcom 

necessari per a l’equilibri dels nostres boscos i paisatges. 

 

 L’elaboració i desenvolupament de plans de recuperació i valorització de les finques agroforestals dels 

associats. 

EN DEFINITIVA: 

AUTOORGANITZACIÓ PER LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 

 

QUE NECESSITEM PER ACONSEGUIR LES FINALITATS: 

1. Redactar un Pla Estratègic de Gestió Forestal que permeti conèixer les diverses tipologies 

agroforestals que trobem en l'àmbit territorial de l'Associació i planifiqui les actuacions necessàries 

per realitzar una gestió forestal sostenible i multi funcional que garanteixi la conservació, millora i 

estabilitat dels boscos i, que alhora serveixi per a la valorització de finques a través de la gestió 

forestal conjunta, aplicant la silvicultura més adient en cada cas. Realitzat sempre d'acord amb la 

legislació vigent, amb els instruments d'ordenació forestal (PTGMF i PSGF) que tenen reconeixement 

legal i el PORF respectiu. 

 

2. Promoure l'aprofitament i l'ús dels productes i subproductes forestals en circuits curts de 

comercialització. 

 

3. Establir convenis de col·laboració amb les administracions públiques competents, entitats privades 

públiques per aconseguir els objectius de l'Associació. Participar en els processos de presa de decisió 

públics que afectin l'àmbit territorial de l'Associació. 

 

4. Crear vincles de comunicació col·laboració amb les entitats i institucions vinculades al sector 

forestal. 
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5. Donar suport tècnic als associats i promoure la redacció d'instruments d'ordenació forestal, tramitar 

els permisos necessaris i gestionar o coordinar la contractació i seguiment dels treballs forestals. 

 

6. Desenvolupar projectes que creïn riquesa forestal i mantinguin l'assentament permanent de la 

població en el territori. 

 

7. Realitzar estudis, seminaris, jornades, cursos... relacionats amb els boscos en l'àmbit territorial de 

l'Associació. 

 

8. Cercar ajuts econòmics i finançament per tal d'afavorir la gestió forestal conjunta i el compliment 

dels objectius de l'Associació. 

 

9. Vetllar per treballar amb empreses professionals de la zona, ja que això garanteix la feina continuada 

a les empreses del sector forestal i és una manera d'optimitzar els treballs, garantir la feina ben feta 

i, a més, fomentar la creació de llocs de treball, afavorint la fixació de la població al territori. 

 

10. Promocionar l'Associació per tal d'aconseguir el màxim nombre d'associats. 

 

11. Signar un contracte particular entre l'Associació i cada propietari associat que vulgui executar els 

treballs forestals planificats en el Pla Estratègic de Gestió Forestal, definint així els paràmetres 

concrets de les actuacions a realitzar i regulant els drets, deures i obligacions dels signants. 

 

12. Elaborar un registre de propietaris forestals afectats pel projecte: Pla Estratègic de Gestió Forestal. 

 

13. Col·laborar amb entitats públiques i privades en la regeneració, millora i adaptació al canvi climàtic 

dels boscos en zones de risc d’incendi. 

 

14. Col·laborar amb els serveis d’extinció d’incendis dels diferents estaments públics i privats, facilitant 

informació, tramitant ajuts públics i qualsevol altre servei que creï riquesa forestal i mantingui 

l’assentament permanent de població rural en el territori, així com creant projectes que ajudin a 

recuperar i donar valor a les finques forestals i agroforestals dels seus associats. 

 

15. Altres funcions relatives a la defensa, promoció i dignificació de la propietat agroforestal en l'àmbit 

d'actuació de l'Associació en particular i de Catalunya en general. 
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QUÈ NECESSITEM CONCRETAMENT PER ACONSEGUIR LES FINALITATS: 

a. Recursoshumans i/o financers per dinamitzar el projecte i l’Associació. 

b. Recursos financers i/o tècnics per a la redacció, implementació i execució del Pla de Gestió Forestal i si 

s’escau la seva justificació. 

c. Recursos financers per a les despeses pròpies de l’entitat: Despeses de constitució, despeses de 

representació, de subministres, entre altres. 

d. Recursos tècnics i/o financers per a la visibilització de l’Associació: Pàgina web, domini, logotip i 

altres. 

EneRural- ENERGIA RURAL- ENERGÍA  I TERRITORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducció 

 La zona del Segrià Sec conforma una regió natural del sud del Segrià que comparteix el mateix espai 

territorial, social  i econòmic, per la qual cosa també sofreix les mateixes problemàtiques de 

regressió demogràfica, pèrdua de competitivitat i dependència de l’agricultura. 

 

 El clima i l’orografia del Segrià Sec la fan una zona especialment atractiva per a la indústria 

energètica, la qual des de ja fa anys ha aprofitat el nostre territori per extreure’n energia renovable 

sense que això hagi revertit en una millora ni social ni econòmica per als nostres pobles. Segueix la 

la problemàtica del despoblament ( corba descendent poblacional). 

 

 Justament aprofitant aquests recursos, però ara pensats i gestionats des del territori i per al 

territori, és quan es redacta aquest projecte que ha de ser una eina essencial en la gestió i dinamització 

socioeconòmica. 

 

Què és? 

Es la proposta per constituir una Comunitat  Ciutadana d’energia (CCE)( RED 2019/944) 

EN
ER

U
R

A
LS

C
C

L 

 

LA GARBINADA                      Butlletí periòdic d’Almatret                             Núm. 07 



   

 18 

 

 

I això que és?  

Les Comunitats Energètiques són entitats jurídiques formades per una agrupació de socis 

(persones físiques, associacions, pimes o administracions locals) que, voluntàriament i amb 

participació cooperativa, estableixen els objectius en l’obtenció de beneficis energètics, socials, 

mediambientals i econòmics, per als membres d’una comunitat o tercers. 

 

I per a què serveixen? 

 Les comunitats energètiques són probablement l’eina principal per fer realitat l’empoderament 

ciutadà en el sector energètic, facilitant el canvi de model energètic no només a un sistema basat en 

les energies renovables, sinó també a un funcionament descentralitzat i en mans de la ciutadania. 

 Les comunitats energètiques són també un element de transformació social i de lluita contra la 

pobresa energètica. 

 Les comunitats energètiques es constitueixen amb l’objectiu d’esdevenir un subjectes significatiu 

del procés de transició energètica. 

I això com es fa? 

 

 Constituint una entitat jurídica per tal que complexi amb els requisits (i en el nostre cas triem 

una cooperativa sense ànim de lucre): 

 Participació oberta i voluntària 

 Efectivament controlada pels seus socis/membres 

 Ciutadania, administracions locals i PIMES 

 Proporcionar beneficis mediambientals,econòmics i socials 

 Desenvolupant del projecte tècnic (emplaçaments i recursos a utilitzar) 

 Definint el model de finançament per a la construcció de les instal·lacions 

 Buscar finançament, permisos, proveïdors i instal·ladors. 

 Operant amb els recursos, productes i serveis i mantenint  les instal·lacions (equip tècnic)  

 Gestionant l’entitat 

I amb tot això què podem fer? 
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I quan ja tinguem la cooperativa?(...) 

 Desenvolupar projecte tècnic: Escollir emplaçaments i recursos 

 

 

 

 

 

 

 Definir el model de finançament per a la construcció de la instal·lació 

 

 Buscar finançament, permisos, proveïdors i instal·ladors. 

 

 Seleccionar l’ equip tècnic: 

 

 Operar amb els recursos,productes i serveis, mantenint les instal·lacions.  

 Gestionar l’entitat 

 

 

 

Organització: 
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Municipal i descompte 

de factures. 

Comerzalització i 

mercat elèctric 

Bateria i gestió 

d’excedents 

Área Representació 

PRESIDENT 

Àrea Social 

DINAMITZADOR 

Área Executiva 

COORDINADOR 

ÀreaTècnica 

PROJECTES 

ÀreaGestió 

SECRETARI 
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Resum: 

Tres ajuntaments del Segrià Sud (Almatret, Llardecans i Torrebesses) juntament amb diverses  petites i 

mitjanes empreses, associacions i veïns han fundat la Cooperativa EneRural, la primera comunitat 

energètica ciudatana de la comarca del Segrià Sec. 

 

És una cooperativa de participació oberta i voluntària, controlada pel seus socis/membres, constituïda per la 

ciutadania, administracions locals i PIMES amb l’objectiu de generar beneficis mediambientals, econòmics i 

socials. 

 

La primera comunitat-cooperativa energètica (eneRural) té com a objectiu: 

 

 Produir 

 

 Emmagatzemar 

 

 Distribuir  

 

 Comercialitzar 

l’energia elèctrica produïda mitjançant les plaques fotovoltaiques (energia solar), aerogeneradors (energia 

eòlica) i pantans (energia hidràulica): SOL, VENT, AIGUA . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EQUIP DE LA GARBINADA ELS DESITJA 

 

MOLT BON ANY 2023!!! 

 

 

Redacció: Núria Pujol, Fermín Esteban, Íngrid Teixidó, Pepita Vallés, Albert Santaulària, Arnau Vilà, CCE d’ALMATRET 

Assessorament Lingüístic: Hèctor Muñoz  Coordinació: Íngrid  Teixidó , Pepita Vallés   Muntatge: Pepita Vallés 

Amb la col·laboració de l’Excm. Ajuntament d’Almatret i l’Excma.  Diputació de Lleida 
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Aquesta fotografia ha estat trobada en una 

de les sales de l’Ajuntament.  

S’ha  modificat el color per fer-la més clara i 

facilitar als propietaris la seva identificació. 

Poden passar-la a recollir per l’Ajuntament. 

 


