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El Pallars Sobirà aprova
que la taxa de la brossa
augmenti prop d’un 10%
Sort
MARTA LLUVICH (ACN)
El Consell Comarcal del Pallars
Sobirà va aprovar, el passat divendres dia 15 l’augment de la taxa
d’escombraries un 9,5%. Aquest
augment suposarà uns 8,7 euros
a un rebut d’un habitatge normal.
Carles Isús, president del Consell
Comarcal del Pallars Sobirà, ha argumentat que aquesta taxa feia 6
anys que no s’havia modificat i ha
afegit que el cost del rebut d’escombraries del Pallars Sobirà està
per sota de la mitja de tot Catalunya. Aquesta taxa es va aprovar amb els vots favorables de
l’equip de govern i amb els vots
contraris de Fem Municipi i ERC.
La CUP no va assistir al ple. Isús
va recordar ahir que el Pallars Sobirà té una taxa de reciclatge del
56% gràcies al servei de recollida
porta a porta i és la segona comarca catalana que més recicla.
Isús va dir que s’espera amb un
any i mig consolidar el sistema i
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assolir una taxa de reciclatge del
60%, xifra que marca la normativa europea i la Junta de Residus.
ERC va voler posar de manifest la
seva postura de’’ rebuig total’’ a
l’augment desproporcionat de
taxes aprovat. ERC va argumentar que ‘’la solució al problema

La Seu d’Urgell acull una
nova edició de la Marató
de Donants de Sang
El dissabte 23 de setembre La
Seu d’Urgell celebrarà la Marató
de Donants de Sang de la ciutat.
El Centre Cívic ‘El Passeig’ (Passeig Brudieu, 6) serà l’espai principal de la campanya des de les
10 del matí fins a les 22 hores.
‘La teva sang diu coses. Comparteix-la’. Aquest és l’eslògan de la
Marató de Donants de Sang, que

L’Ajuntament de Solsona
posa en marxa el primer
pressupost participatiu

vol posar de relleu la informació
que es pot saber d’una persona a
partir del grup sanguini, com ara
de qui pot rebre sang, a qui pot
donar-ne o quins usos pot tenir la
seva sang. En l’edició anterior de
la Marató es van aconseguir més
de 175 donacions, el 15% de les
quals eren de persones que donaven sang per primera vegada.

ha estat la més fàcil’’, la ‘’pujada
lineal, imperativa i indiscriminada’’ de totes les taxes, sense tenir
en compte les diferents realitats,
sense presentar cap altra alternativa complementària i, per últim,
menystenint les propostes dels
grups de l’oposició”.

La setmana de la
caça de l’isard es
tanca amb 117
captures
La setmana de la caça de l’isard
s’ha tancat amb un total de 117
captures, de les 143 que s’havien autoritzat. Aquest balanç,
però, no és definitiu, ja que els
caçadors disposen de 24 hores
des de la captura fins al control
morfobiomètric de la peça capturada per part del Cos de Banders, sgeons va informar ahir el
Govern d’Andorra.

El pressupost general de l’Ajuntament de Solsona per al 2018
incorporarà, per primera vegada, una partida d’inversions
dissenyada per la ciutadania.
Dijous es posa en marxa el procés d’elaboració del pressupost
participatiu, al qual es destinarà
50.000 euros. En aquesta primera edició, com a prova pilot,
el treball se centrarà en l’elecció
d’accions de millora en el manteniment i obres públiques. Ahir

van presentar el procés participatiu l’alcalde, David Rodríguez,
el regidor de Participació, Antoni
Carralero, i el d’Hisenda, Ramon
Xandri. La metodologia escollida
es basa en la creació d’un equip
de treball sorgit d’un sorteig
aleatori de 400 persones a partir
de 16 anys del padró municipal,
que es realitzarà públicament
aquest dijous a les nou del matí.
L’alcalde destaca el fet de “crear
consciència participativa”.

Tremp imparteix un curs on
s’ensenya a especejar carn
de corder i pollastre
L’Ajuntament de Tremp, a través
del programa Al teu gust, aliments del Pallars, ha col·laborat
en una nova edició de l’Escola
de Pastors de Catalunya impartint un taller on els alumnes han
après a especejar carn de corder
i pollastre. Com en l’edició anterior, l’Escola de Pastors de Catalunya ha allargat les sessions

teòriques del curs amb un mes
més que ha dividit en setmanes
temàtiques de cabdal importància per a la formació dels alumnes, una al mes de maig, una al
juny, una al setembre i la darrera, al mes d’octubre. Per a la formació d’aquesta setmana, l’Escola de Pastors ha comptat amb
l’ajut de productors.

