
els escolars també han vist la ràdio

Un grup d’alumnes del col·legi Nostra Senyora del Carme de 
Balaguer va visitar ahir les dependències de l’Ajuntament de 
la capital de la Noguera, on van ser rebuts per l’alcalde, Miquel 
Aguilà. Els escolars també van visitar la ràdio municipal. 

ajuntament de balaguer 

Alumnes del col·legi del 
Carme visiten l’Ajuntament

L’Ajuntament d’Alcarràs ha 
convocat una reunió oberta a 
tota la ciutadania amb l’objec-
tiu de debatre si cal modificar 
el casc antic de la vila i, en el cas 
que s’opti per fer aquesta obra, 
de quina manera s’ha d’abor-
dar. Les persones interessades 
a participar en el procés poden 

acudir el 18 de febrer a la sala 
d’actes de l’Ajuntament a les 
20.30 hores. La primera reunió 
debatrà com s’executa el Pla 
de Barris en aquesta “impor-
tant part de la vila“, segons el 
propi Ajuntament. La definició 
del pla requereix un procés en 
què participi tota la ciutadania 
per “parlar dels problemes del 
barri“. 

execució del pla de barris

alcarràs debat com cal 
remodelar el casc antic
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excrements de gossos, identificació amb xip i esterilització

L’Ajuntament de Rosselló ha 
destinat una subvenció de la 
Generalitat a la campanya Si-
guem cívics. Jo sóc animal, tu ets 
racional, que pretén acabar amb 
l’incivisme dels propietaris 
d’animals de companyia. Entre 
altres mesures, subvencionarà 
la identificació dels animals 

amb xip i les operacions per es-
terilitzar-los. 

A més, el consistori també 
endurirà les sancions als pro-
pietaris que no recullin els ex-
crements del carrer i no duguin 
els animals identificats amb 
xip, que podran arribar als 300 
euros en els casos reincidents. 
La campanya vol incrementar 
la xifra de mascotes inscrites 

al cens de l’Ajuntament, on ara 
només n’hi consten 99 de les 
350 que es calcula que hi ha.

Les persones interessades en 
les subvencions s’han de posar 
en contacte amb l’Ajuntament 
del 15 al 26 de febrer per con-
certar dia i hora per a l’esteri-
lització i xipatge. Passat aquest 
període, els vigilants munici-
pals començaran a sancionar. 

Rosselló augmenta les 
sancions a l’incivisme
El consistori emprèn una campanya destinada als propietaris 
d’animals de companyia que incompleixen la normativa
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jornAdA AgràriA A torres de segre. El dAr 
i l’Ajuntament de Torres de segre organitzen avui 
la segona trobada sobre els reptes de futur de 
l’empresa agrària. serà tot el dia al pavelló.

Contes de lA xinA A AlguAire. La biblioteca  
d’Alguaire acull dimarts vinent una sessió especial 
de l’Hora del conte, amb la Xina com a protagonis-
ta. Les narracions començaran a les sis de la tarda.

xerrAdA sobre suCCessions A bAlAguer. El 
notari titular de balaguer, fermin Moreno, ofereix 
avui a les 20.00 h a l’Ajuntament una xerrada sobre 
la reforma de la llei de l’impost de successions.

6 i 7 de març

Expoauto de Balaguer torna-
rà a centrar-se en els vehicles 
Km 0, de gerència i semi-
nous. Així ho han demanat 
els expositors, repetint un 
format que l’any passat va 
tenir molt bona acollida. Es 
farà el 6 i 7 de març i ja té 
tota la superfície venuda. 

els Km 0 tornen 
a protagonitzar 
el saló expoauto
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ordenança

L’Ajuntament dels Alamús 
ja ha aprovat definitiva-
ment l’ordenança de Policia 
i bon govern de la localitat, 
després d’efectuar tots els 
tràmits pertinents. Un dels 
punts és la prohibició de la 
prostitució al carrer. 

els alamús ja 
pot multar la 
prostitució
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a petició d’up

Unió de Pagesos (UP) ha 
aconseguit que el Pla de Des-
envolupament Rural (PDR) 
subvencioni certificats de 
qualitat com la producció 
ecològica. Es retornarà entre 
un 70 i un 75% del cost, amb 
un màxim de 3.000 euros. 

el pdr finançarà 
la certificació 
ecològica
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també farà obres al pavelló

en total, es milloraran 1.000 metres quadrats

ajuntament d’almacelles 

L’Ajuntament d’Almacelles 
ha començat a substituir la 
gespa d’una part del recinte 
de les piscines, una operació 
que en total renovarà 1.000 

metres quadrats de superfí-
cie. A més, el consistori també 
té previst substituir la instal-
lació elèctrica del camp d’es-
ports i el pavelló, ja que l’ac-
tual està molt deteriorada i 
pateix nombroses avaries. 

almacelles renova la 
gespa de les piscines
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