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El passat diumenge, 4 de gener, 
després de sis dies d’intensa acti-
vitat de jocs i diversió per als més 
petits i joves del municipi, va tan-
car el Parc de Nadal de Torrefarre-
ra amb unes xifres de rècord, amb 
prop de 450 visites diàries, més de 
200 visites més que en l’edició de 
l’any passat.

Tanca el Parc 
de Nadal de 
Torrefarrera amb 
450 visites diàries

Torrefarrera tanca l’any 
2014 amb els comptes 
municipals sanejats i un 
deute per sota del 75%
L’Ajuntament ha amortitzat aquest 
últim exercici més de 600.000 euros
L’ajuntament de 
Torrefarrera ha sanejat les 
seves finances i ha reduït 
l’endeutament per sota dels 
que marca la llei.

Torrefarrera
redacció
Per primera vegada en els últims 
anys, l’Ajuntament de Torrefarre-
ra es pot considerar com a sane-
jat, ja que a finals de 2014 la ràtio 
d’endeutament estava per sota del 
75%, límit imposat a les adminis-
tracions per a poder-se endeutar.

Segons informa el consistori, 
durant l’any 2014, l’endeutament 
municipal (comptant l’Ajuntament 
i l’empresa municipal) s’ha amor-
titzat per més de 600.000€, i ha 
quedat en 2.466.644€, gairebé la 
meitat del que hi havia en tancar 
l’exercici 2010. 

L’Ajuntament explica que grà-
cies a l’amortització extraordinària 
per la venda de sòl industrial, al fi-
nal de l’exercici 2014 la ràtio d’en-
deutament és del 73%, “tot un èxit 
si es tenen en compte totes les 
inversions executades per l’Ajun-
tament per a millorar la vida dels 
torrefarrerins” afirmen.

A més, per primer cop en els 
últims anys, l’Ajuntament no té 
pòlisses pendents. Segons fonts 

municipals, ell rigor pressuposta-
ri establert pel govern municipal 
de CiU, ha propiciat que en aca-
bar l’exercici 2014 s’hagi cancel·lat 
l’única pòlissa de crèdit que tenia 
l’Ajuntament, passant de 380.000€ 
en pòlisses corrents l’any 2011 a 
cap en poc més de tres anys. Així, 
a més de reduir l’endeutament, 

l’Ajuntament ha aconseguit fi-
nançar el seu funcionament ordi-
nari amb recursos propis, fet que 
ha permès, entre altres coses, re-
duir els costos financers en més de 
20.000€ a l’any. L’alcalde de Torre-
farrera, Jordi Latorre, ha destacat 
que “la gran feina feta en la gestió 
econòmica”.

FoTo: La maÑaNa / L’ajuntament fa balanç del darrer any

FOTO: Aj. Torrefarrera / Sis dies de diversió i jocs per als més petits

Més de 900 nens i nenes de fins 
a 12 anys han visitat el Parc de 
Nadal gratuït instal·lat al Casal 
Rossellonès els dies 29 i 30 de 
desembre i 2 de gener, i han po-
gut gaudir amb els inflables i els 
tallers de manualitats, pintacares 

i jocs organitzats per la Regido-
ria de Joventut de l’Ajuntament. 
Segons va explicar la regidora de 
Joventut, Sílvia Olmo, “el Parc de 
Nadal d’enguany ha estat tot un 
èxit de visites” i va agrair “la res-
posta il·lusionada del poble”.

Èxit del Parc de Nadal 
de Rosselló amb més 
de 900 participants

FOTO: Ajuntament de Rosselló / Els més petits van gaudir del parc

Més de 60 infants d’edats com-
preses entre els 3 i els 12 anys 
han assistit al casal de nadal que 
ha organitzat l’Ajuntament de 
Benavent de Segrià. 

Entre les activitats realitzades 
aquests dies destaquen diferents 

inflables, concursos, animació 
musical, jocs lúdics, manualitats, 
tallers de cuina i jocs tradicionals.

El Casal, que han organitzat les 
regidories d’Oci i Cultura i Serveis 
Socials, ha tingut molt bona ac-
ceptació entre la mainada.

Bona acceptació del Casal 
de Nadal organitzat a 
Benavent de Segrià 

ENTRANTS (De tot per picar) -mínim dos persones-
Embotits ibèrics, Pa torrat, tomàquet i alls, Gambes

a la planxa, Cargols a la llauna.

SEGON PLAT
Conill a la brasa, Cua de bou amb bolets, Peus de porc a 
la brasa, llonganissa amb mongetes, Ales de pollastre a 
la brasa, Orada a la graella, Bacallà a la llauna, Suprema 
de lluç en salsa verda, Corder a la brasa (suplement 2€), 

Entrecot a la graella (suplement 3€), Arròs caldós de 
llamàntol (suplement 5€)

POSTRE DE LA CASA, PA, VI I AIGUA

Reserves: 973 19 00 47 - 607 57 28 80

VINS RECOMANATS
Ederra Rioja criança (suplement 4,50€)

Raimat Abadia Costers de Segre (suplement 5,60€)
Legaris Ribera del Duero (suplement 6,80€)

Menú MAS DELS ARCS (19,80 € - IVA INCLÒS)


