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Iniciar el cementiri nou i cobrir
els dipòsits d’aigua, les obres més
rellevants d’Alcarràs pel 2018

El Centre d’Interpretació de
la Guerra Civil de les Borges
Blanques serà gratuït els
dijous i divendres de febrer

El pressupost del municipi és de gairebé 9 milions
Els pressupostos que
l’Ajuntament d’Alcarràs ha
aprovat per aquest 2018
és de 8.721.568€ i entre
les obres més importants
que contemplen hi ha la
realització de la primera
fase del cementiri nou i
cobrir els dipòsits d’aigua
potable.
Alcarràs
REDACCIÓ
Els pressupostos presentats per
l’equip de govern es van aprovar
el ple del passat dijous, gràcies
els vots favorables d’ERC. El PDeCAT i SA van votar en contra.
En línies generals es tracta
d’un pressupost lleugerament
superior a l’import total de l’any
passat, que va ser de 8.578.000€.
A banda de les obres més ambicioses, com el cementiri o els
dipòsits, el pla d’enguany tam-
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bé contempla la urbanització del
carrer Joventut, l’arranjament del
polígon industrial POLINASA, la
millora de les vies públiques per
incrementar la seguretat de vianants i conductors i la construcció

Un miler de treballadors del
sector carni, afectats per les
falses cooperatives, diu UGT
La UGT-Terres de Lleida va celebrar ahir una assemblea informativa amb els delegats i delegades
del sector carni de la demarcació
de Lleida per parlar del conveni
i de les falses cooperatives. Una
jornada que van aprofitar per denunciar la situació que viuen els
treballadors d’aquestes i buscar

solucions per posar-hi punt i final.
Des del sindicat asseguren
que fins a un miler de treballadors, la majoria d’ells immigrants,
estan afectats per aquesta situació a les Terres de Lleida. Segons
expliquen, treballen jornades
d’entre 10 i 14 hores sense cap
pausa, no gaudeixen dels drets

Tremp augmentarà les
mesures de control i
seguretat per Carnaval
L’Ajuntament de Tremp ha decidit ampliar el nombre d’agents
de seguretat que vetllaran pel
correcte desenvolupament de la
festa de disfresses de Carnaval,
prevista per la nit del dissabte
10 de febrer. D’una banda, es vol
complir al 100% la normativa que
marca la Generalitat de Catalunya
pel que fa a l’organització de revetlles populars, prohibint l’accés
al recinte als menors de 16 anys

que no vinguin acompanyats del
seu tutor legal o de la persona
que aquest designi. D’altra banda, l’equip de govern vol assegurar-se que ningú fumarà dins el
pavelló del Casal aquella nit. Per
aquest motiu, els agents de seguretat tenen ordres expresses
d’expulsar del recinte i no tornar
a deixar entrar a totes les persones que estiguin fumant durant
la festa.

de parcs canins. Alhora també es
preveu crear una pista per a córrer al Parc de la Via i millores en
el manteniment de les escoles
Comtes de Torregrossa i Parc del
Saladar.

que els hi pertoquen, no tenen
dret a fer cap tipus de reclamació
per les condicions a les que estan
sotmesos i tenen un sous molt inferiors als que marca la llei actual.
Una situació que des del sindicat
consideren que és insostenible i
per la què treballen amb l’objectiu de trobar-hi solució.
L’objectiu final d’UGT-Terres
de Lleida és modificar la llei que
s’està aplicant i millorar la situació actual, que els treballadors
tinguin un sou digne i les seves
condicions de treball siguin les
que marca el conveni establert.

La Fira de Sant
Ermengol de la
Seu, convidada a la
de Molins de Rei
La mil·lenària Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell ha
estat convidada a la 167a Fira
de la Candelera de Molins de
Rei, que celebrarà els dies 2, 3
i 4 de febrer aquesta població
del Baix Llobregat. Concretament, la Fira de Sant Ermengol
serà present en aquesta tradicional fira de Molins de Rei amb
un estand on s’aprofitarà per
donar a conèixer també la gastronomia de l’Alt Urgell.

L’alcalde de les Borges Blanques,
Enric Mir, va anunciar ahir que
durant tots els dijous i divendres
del mes de febrer hi haurà dues
hores cada tarda de portes obertes al nou Centre d’Interpretació
del Memorial Democràtic de la
Guerra Civil “Antic Molí de Cal
Gineret”, que va ser inaugurat
tot just fa uns dies. Així, els dijous del mes de febrer, entre les
16 i les 18 hores, i també els divendres de febrer, entre les 18 i

les 20 hores, es podrà visitar gratuïtament l’equipament.
La mesura està pensada per
a què la població borgenca pugui conèixer de primera mà com
ha quedat l’espai, recuperat
desprès de les dues fases en les
quals s’ha restaurat l’edifici arquitectònicament, i de que s’hagi museïtzat amb un modern
equipament audiovisual que
permet viure una experiència
immersiva als visitants.

PUIGVERD REFORÇA L’ACCÉS A LA BASSATORRA

L’Ajuntament de Puigvert de Lleida inicia les obres per millorar la
seguretat i visibilitat en l’accés al nucli disseminat de la Bassatorra, després que la Diputació de Lleida donés llum verda al
projecte. Des del consistori advertien del perill que suposava
l’encreuament des de la carretera de Margalef a la Bassatorra, ja
que la visibilitat era gairebé nul·la.

