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certàmens

La Diputació, al Saló
de la Logística
Internacional
❘ lleida ❘ La Diputació participa des d’avui per primera
vegada amb estand propi al
Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció, on
preveu reclamar la connexió
del Corredor del Mediterrani. En el marc del mateix certamen, la Generalitat presentarà aquest matí el clúster del
Transport i la Logística de
Catalunya.

medi ambient

La Portella redueix
un 21% les emissions
de CO2 en un any
❘ la portella ❘ L’ajuntament de
la Portella va informar ahir
que ha reduït les emissions
de diòxid de carboni (CO2)
a l’atmosfera un 21% durant
els primers mesos de l’any
2016, en comparació amb
l’any anterior, una actuació
que respon a l’aprovació del
Pla d’Acció per a l’Energia
Sostenible aprovat el 2014,
que exigeix reduir-les un
20% el 2020.

ensenyament

Nova moció per
exigir millores als
col·legis de Balaguer
❘ balaguer ❘ L’ajuntament de
Balaguer va aprovar per unanimitat la moció de l’AMPA
de l’escola La Noguera en el
ple del 28 d’abril que reclama
al Govern reactivar les millores de les escoles públiques
de la localitat, aparcades per
la crisi. El ple ja va aprovar
la mateixa moció presentada per les AMPA dels col·
legis Mont-roig i Gaspar de
Portolà.

comarques
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Rosselló exigeix al Bisbat cobrir
l’església per poder celebrar funerals
Malestar perquè l’interior del temple fa mesos que està a la intempèrie després de
l’ensorrament del campanar || La diòcesi no farà res fins a conèixer l’informe del sinistre
A. BATLLE

❘ ROSSELLÓ ❘ L’alcalde de Rosselló,
Josep Abad, ha exigit al Bisbat
de Lleida que dugui a terme una
“restauració bàsica” de l’església de la localitat, tancada des
del 29 de gener a causa de l’ensorrament del campanar. “Volem recuperar-la com més aviat
millor”, va afirmar el primer
edil, que va dir que “no entén
que el sinistre s’atribueixi a la
humitat i el temple faci 5 mesos
que està sense sostre”. Abad,
a més, es va mostrar “molest”
amb el retard de l’informe sobre

la reconstrucció. La casa parroquial ha acollit des del gener
els dos o tres funerals que hi
ha hagut, però “en un enterrament es poden reunir fins a 300
persones i allà només en caben
100”, segons Abad. L’obertura
del tanatori local, no obstant,
permetrà que les vetlles es puguin celebrar a Rosselló i no a
Lleida, com fins ara. Les bodes i
comunions, d’altra banda, s’han
traslladat a Torrefarrera. Per la
seua part, el Bisbat va dir que no
prendrà decisions fins a conèixer l’informe sobre el sinistre.

steffi gabrielle

El nou tanatori de Rosselló, obert des de fa unes setmanes.

