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Mollerussa confia aprovar el pla 
de sanejament per eixugar el 
deute acumulat des del 2019 
L'alcalde es mostra "tranquil" tot i reconeixer que 
la situació economica del municipi no és bona 
l'Ajuntament de Mollerussa 
espera poder aprovar 
aviat el pla de sanejament 
que li ha de permetre 
contractar credit per poder 
eixugar el deute acumulat 
de la liquidació de 2019. 
Aquest puja a més de 12 
milions d'euros i fixa la 
ratio d'endeutament del 
consistori en un 81,77%. 

Mollerussa 
ACN 

L'alcalde de Mollerussa, Marc 
Solsona, va reconeixer que la si
tuació economica no és "bona" i 
ho va atribuir a les inversions que 
es van fer entre el 2018 i el 2019 
pero també a !'arribada de la pan
demia. En aquest sentit, va des
mentir les afirmacions del por
taveu del PSC, Joel Bastons, que 
va dir que el deute puja a 15 mi
lions d'euros i es va mostrar tran
quil i confiat que aquest 2021 els 
comptes "es posaran a lloc" per 
!'arribada de projectes i activitats 
que faran "reconduir la situació". 

Marc Solsona va explicar que 
el deute bancari de I'Ajuntament 
de Mollerussa al tancament de 
2019 era de 10.521.000 euros 
amb una ratio d'endeutament 
del 81,77% i en aquest sentit, va 
desmentir que sigui de 15 mi
lions d'euros, tal com va afirmar 
el portaveu socialista. Així ma
teix, va assegurar que el deute a 
proveTdors del mateix any és de 
1.579.000 euros, i no de 3 milions 
d'euros, com "insinuen alguns". 
L'informe d'intervenció apunta 
que a 2019 I'Ajuntament té una 
necessitat de finan¡;ament d'1,6 
milions d'euros, que precisament 
és el que correspon al deute de 
proveTdors. 

L'alcalde també va voler des
mentir que els capítols 1 i 2 del 
pressupost tinguessin un incre
ment d'1 mi lió d'euros aquell any. 
"És mentida", va remarcar, i va dir 
que per contra, pel que fa al de 
personal, es va reduir en 217.000 
euros tot i que les despeses co
rrents si que van pujar un total de 
504.000 euros. 
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Névia de Guissona dóna 
1.394.000 euros a Refem 
L'Associació de dones Nevia de 
Guissona va lliurar 1.394.000 
euros a I'Associació Refem de 
Lleida, que treballa per pal·liar 
la violencia de genere. Els diners 

es van recaptar en una camina
da solidaria, una xerrada, una 
aportació de I'Ajuntament de la 
recaptació d'una obra de teatre 
i d'una farmacia local. 
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Segons !'alcalde de la capital 
del Pla d'Urgell, el consistori no 
esta en una bona situació econo
mica, ja que s'ha tancat en nega
tiu dos anys seguits i s'arrossega 
el deute amb la pandemia. 

Fins que no s'aprovi el pla de 
sanejament, no es podra acce-

dir al credit d'1,5 milions d'euros 
per poder liquidar la situació del 
2019, va indicar Marc Solsona, 
que també va puntualitzar que 
tot i no fer cap "mirada triomfalis
ta", hi ha problemes de liquiditat 
pero "cal donar les dades ajusta
des a la realitat". 
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L'Ajuntament de Sant Ramon 
arranja els camins de Viver 
L'Ajuntament de Sant Ramon 
ha arrenjat els camins rurals del 
nucli de Viver perque puguin ser 
utilitzats per vehicles associats a 
les explotacions ramaderes i agrí-

coles i també per altres vehicles 
en general, ciclistes i vianants. 
Aquest any s'arranjara Sant Ra
mon i els dos vinents anys, els ca
mins de Guspí i Portell. 

Naut Aran 
convoca 10 
places de 
feina a 1' estiu 
L'Ajuntament de Naut Aran ha 
iniciat un procés de contracta
ció temporal de personal per 
realitzar treballs de manteni
ment al municipi tals com la 
neteja d'espais públics, jardine
ría o pintura durant els mesos 
d'estiu. En total s'oferiran 10 
places que s'encarregaran de 
realitzar aquestes funcions del 
7 de juny al 30 de setembre. 
Les candidatures es podran 
presentar també de forma te
lematica a la pagina web www. 
nautaran.org o al correu secre
taria@nautaran.org. El currí
culum es pot lliurar fins al 14 
de maig. 

Tremp rnillora la. 
imatge i revitalitza 
la zona comercial 
del case antic 
L'Ajuntament de Tremp des
envolupa un projecte de revi
talització de les zones comer
dais de la ciutat per facilitar la 
reactivació de locals en desús, 
alhora que millorar la imatge 
d'aquests carrers_ i minimitzar 
!'impacte de la discontinu'ftat 
comercial. Aquesta setmana 
passada s'han incorporat al 
projecte dos nous locals al ba
rrí antic, un al carrer Peressall, i 
l'altre al de Soldevila. 

Campanyade 
sensibilització 
sobre les diferents 
addiccions a l'Urgell 
El Consell Comarcal de I'Urge-
11 s'ha adherit a la campanya 
mundial Support. Dont' Punni
sh amb l'objectiu de donar su
port a la reducció de danys, la 
lluita contra !'estigma i la sensi
bilització davant les addiccions 
al territori. 

Curs de Telegrarn 
a la Seu d'Urgell 

- él a f"~nt gra 
El Consell Consultiu de la Gent 
Gran de la Seu d'Urgell organit
za el 27 de maig i el 3 de juny, 
a la sala d'actes I'Ajuntament, 
un taller gratu"it per donar a 
coneixer i ensenyar el funcio
nament de l'aplicació per tele
fonía mobil Telegram, adre¡;at 
a persones a partir de 65 anys. 
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Balaguer convida a veure 
els secrets de cambra del 
Comtat d/Urgell el dio 15 
Els museus de Balaguer se su
men un any més a la Nit deis 
museus. El Museu de la Nogue
ra organitza una visita guiada 
tematica sota el títol Els secrets 
de cambra del Comtat d'Urgell. 
Degut a les restriccions per la 
crisi sanitaria l'activitat es dura 
a terme durant la tarda del dis
sabte 15 de maig en tres passis 

diferents, a les 18, 19 i 20 hores. 
D'altra banda, pel Dia Internacio
nal deis Museus, el18 de maig, a 
Balaguer s'han previst visites ex
clusives per a la gent gran a l'ex
posició que actualment es pot 
veure al museu sobre el pintor 
MarceHí Bergé Palou. El futur 
deis museus: recuperar i reima
ginar és el lema de l'actívitat. 

FiraCóc se celebrara a la 
Placra del Carme els dies 
15 i 16 de maig a Tarrega 
L'actual situació pandemica del 
Covid-19 ha obligat a reconver
tir el FiraCóc, un deis classics de 
la Festa Major, en un Mercat del 
Cóc que s'organitzara durant la 
Festa Major de Tarrega el dis
sabte 15 de maig, de les 17 a 
les 21 hores, i el diumenge 16, 
de les 10 a les 20 hores. La Re
gidoria de Promoció Economica 
de I'Ajuntament de Tarrega ha 
adaptat el format i se celebrara 

a la Pla~a del Carme, un espai 
més ampli i amb ventilació na
tural a diferencia de I'Espai Mer
Cat, on se celebrava tradicional
ment. El nombre de parades de 
forns de pa i pastisseries també 
s'ha vist reduil i els assistents 
podran gaudir els productes de 
paradistes de Tarrega, apostant 
així pel KmO. No hi haura ta llers 
ni degustacions i només es tara 
la venda de productes. 
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Finalitzats els trebo lis per 
urbanitzar r entorn del 
poliesportiu de la Pobla 
Les obres de l'entorn del poli
esportiu de la Pobla de Segur 
ja han arribat al final. Les prin
cipals actuacions han estat la 
urbanització i l'adequació d'una 
zona de 2.700 metres quadrats, 
amb diferents tipus de paviment 
i d'enjardinament. Per separar 
ffsicament la vorera de la ca
rretera N-260 s'ha creat un es
pai verd de 4 metres quadrats. 
Aquesta zona ajudara a millorar 
la seguretat per als vianants, al 

mateix temps que genera espais 
d'ombra. La zona exterior del 
pavelló s'ha pavimentat, ambla 
creació d'unes grades exteriors i 
s'ha solucionat els problemes de 
drenatge, convertint-ho en un 
espai on es puguin realitzar ac
tes municipals. Les obres de mi
llora han tingut un cost final de 
270.000 euros i ha comptat amb 
la subvenció del75% de l'import 
en el marc del projecte de PI a de 
Barris 
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Els escolars de Solsona 
descobreixen 1' interior 
del gran orgue histOrie 
La restauració permet ve u re els 
elements que sempre estan amagats 
Solsona 
AC N 

La restauració de l'orgue de la Ca
tedral de Solsona ha permes do
nar a coneixer les entranyes d'un 
deis grans orgues histories de Ca
talunya, que data de l'any 1853. 
Aprofitant que l' instrument esta 
desmuntat, I'Ajuntament de Sol
sana promou visites perdonar-lo 
a coneixer a tots els alumnes de 
primaria de la ciutat. La visita per
met veure l'instrument per dins i 
gaudir d'uns minuts musicals en 
mans d'un organista. "És molt im-

Acabada la 
reparació del 
dipósit d'aigua 
d'Aitona 
l'Ajuntament d'Aitona va donar 
per finalitzada aquesta setmana 
l'actuació d'urgencia al diposit 
municipal d'aigua amb l'objectíu 
de resoldre l'avaria que s'havia 
detectat en aquesta instal·lació. 
Malgrat que els treballs d'arran
jament van acabar a finals de la 
setmana passada, fins ah ir a la nit 
no es va garantir la potabi litat de 
l'aigua peral consum huma. 

portant que la ciutadania se' l sen
ti seu i que no el vegi només com 
una pe~a litúrgica per acompan
yar les misses", va explicar Jordi 
Xandri, organista i membre de la 
comissió de restauració de l'or
gue. La restauració de l'orgue ja 
encara la recta final pero encara 
fa lten 70.000 94!1ros per acabar-la 
de completar. 

El secret és la caixa de distri
bució o camera d'aire que hi ha 
a !'interior de l'orgue. És on en
tren en contacte totes les tecles 
i registres de la consola amb els 

tubs i les valvules corresponents. 
D'aquesta manera, el secret és el 
que permet o priva el pas de !'ai
re als tubs, segons si s'obren o es 
tanquen les valvules. Habitual
ment és un element amagat i, per 
tant, no es veu des de tora. Ara, 
pero, amb motiu de la restauració 
de l'orgue de Solsona, el secret ha 
quedat a la vista i és un deis ele
ments que es mostren durant la 
visita. L'Ajuntament ha organitzat 
una vuitantena de visites per do
nar a coneixer l'instrument entre 
els alumnes de primaria. 

FOTO: Aj. Aitona 1 El diposit municipal d'aigua d'Aitona 
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