
L’Ajuntament de Rosselló va aco-
llir ahir una reunió, on es van 
obrir els sobres dels projectes 
que opten a la reconstrucció de 
l’església de Rosselló. Són vuit 
propostes d’estudis d’arquitec-
tura que s’han presentat sota 
pseudònim i que ara hauran d’es-
tudiar els tècnics del Bisbat de 

Lleida, l’Ajuntament de Rosselló, 
la Diputació de Lleida i la Gene-
ralitat. L’alcalde del municipi, Jo-
sep Abad, va explicar ahir que 
tenia l’esperança que sortís ja el 
projecte guanyador “però els tèc-
nics han demanat més temps per 
poder estudiar bé els projectes”. 
Llavors el 12 de desembre, els 

tècnics entregaran un informe 
detallat. I el 15 de desembre es 
reuniran els representants de les 
quatre administracions per esco-
llir el projecte guanyador. Pel que 
fa al pressupost, el secretari ge-
neral del Bisbe de Lleida, Víctor 
Espinosa, va explicar que per la 
primera fase, tancament del tem-
ple, caldrien uns 123.000 euros. 
“La Generalitat ha confirmat que 
destinarà 23.000 euros i la resta 
serà subvencionat per l’Ajunta-
ment, Diputació i Bisbat. Està pre-
vist que dia 15 acaben de perfilar 
com ho farem”, va afegir.

Aplacen la publicació del 
guanyador per reconstruir 
l’església de Rosselló

El cap local de CDC a Alcarràs, 
Jordi Janés, ha mostrat la seva 
“sorpresa” davant la dimissió 
de l’alcalde, Miquel Serra, com 
a diputat provincial. Qüestiona 
els motius esgrimits per l’alcal-
de en la seva decisió i, en aquest 
sentit, li recorda que “no va 
queixar-se quan la Diputació va 

subvencionar al 2014 l’ampliació 
del CAP”. Així mateix, li demana 
“coherència i que prediqui amb 
l’exemple a l’hora d’assignar 
subvencions al municipi”. Serra 
dimiteix perquè no està d’acord 
amb l’abstenció d’ERC en la vo-
tació del pressupost de la corpo-
ració, quan ell hagués votat no.

CDC demana a l’alcalde 
d’Alcarràs “coherència i que 
prediqui amb l’exemple”
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REDACCIÓ
El Consell Comarcal del Segrià 
han atès durant aquest anys un 
total de 655 infants a la comarca 
en una situació de risc i/o vulne-
rabilitat, aquest nombre suposa 
un augment d’un 8% en relació a 
l’any anterior.

El Consell Comarcal del Segrià, 
amb el suport de Departament 
de Treball, Afers socials i Famílies 
de la Generalitat, inicia durant els 
propers 4 anys, el desplegament 
de la cartera de serveis socials 
en infància als municipis. Amb 
aquesta finalitat, des del setem-
bre, els serveis socials bàsics han 
elaborat un diagnòstic exhaustiu, 
amb l’objectiu d’identificar, tant 
el perfil dels infants que s’atenen 
al servei, així com les tipologies 
d’intervenció que cal implemen-
tar per poder donar resposta a les 
necessitats detectades.

D’acord al diagnòstic elaborat, 
s’han diferenciat dos sectors d’in-
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El Segrià atén 655 infants 
de la comarca en situació 
de vulnerabilitat aquest any

tervenció: Una primera zona en-
globa els municipis de Segrià Sud, 
on es concentra major concen-
tració de població immigrant; i la 
segona, al de Segrià Nord, on hi 
ha una major incidència d’expedi-
ents. Per tal de cobrir les necessi-
tats, el Consell Comarcal ha em-
près diferents actuacions com un 

augment de ràtios dels educadors 
socials dels l’equips bàsics dels 
serveis socials, un augment de 
professionals de l’equip d’atenció 
a la infància i adolescència, així 
com la creació de dos nous ser-
veis: Servei d’integració amb fa-
mília extensa i dos serveis d’inter-
venció socioeducativa itinerants.

Presenten el 
desplegament de 
fibra òptica de 
Torrefarrera

El secretari de Telecomunicaci-
ons, Ciberseguretat i Societat 
Digital, Jordi Puigneró, visitarà 
avui Torrefarrera, per donar a 
conèixer el desplegament de fi-
bra òptica que s’ha dut a terme 
en aquest municipi del Segrià, 
acompanyat per l’alcalde de la 
localitat, Jordi Latorre. Poste-
riorment, Puigneró i Latorre 
es desplaçaran fins a la seu del 
Consell Comarcal del Segrià.
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Un total de 25 persones han cur-
sat aquest novembre el taller 
de primers auxilis impulsat per 
l’Ajuntament d’Aitona. El consis-
tori, en paral·lel, ja treballa en 
l’organització d’un curs de ma-
neig de desfibril·ladors. 

L’Ajuntament d’Aitona, amb 
l’objectiu de seguir aportant 
eines i mecanismes als veïns i 
al teixit associatiu municipal, va 
organitzar aquest novembre un 

curs intensiu de primers auxilis. 
La formació es va dividir en tres 
sessions (dies 4, 18 i 25 de no-
vembre) i hi van participar un to-
tal de 25 persones. 

El taller de primers auxilis 
s’afegeix a l’ampli ventall d’acti-
vitats formatives, culturals i es-
portives per a totes les edats 
que l’Ajuntament d’Aitona posa a 
disposició dels aitonencs aquest 
curs 2016/17.

Els veïns d’Aitona s’impliquen 
en la salut ciutadana amb 
un taller de primers auxilis
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El ple de l’Ajuntament d’Alpicat 
aprova, amb els vots a favor dels 
grups de CiU i GIALP i el vot en 
contra de la resta de grups, el 
pressupost pel  2017, que ascen-
deix a 4.732.900 euros i que no 
contempla cap increment en els 
impostos ni en les taxes. Segons 
va explicar l’alcalde, Joan Gilart, 
es tracta d’uns pressupostos 

“basats en l’austeritat, el control 
de la despesa pública, la cerca 
de l’eficiència i l’eficàcia en la 
gestió municipal”. Com a nove-
tat important hi ha les obres en 
la millora del Camí dels Robinals, 
la millora de l’espai verd del Lu-
dic Parc i la construcció d’apar-
caments a la plaça del Raval, en-
tre d’altres projectes. 

Alpicat aprova el pressupost 
que no contempla pujar ni 
els impostos ni les taxes

L’Ajuntament de Rosselló elimi-
na el trànsit de vehicles pesants 
pels carrers del municipi gràcies 
a l’obertura del nou vial del sec-
tor Sud-1 que, sumat al d’Al-ka-
nís i al de Makato, ofereix una 
via alternativa per a aquest tipus 
de vehicles. El nou vial, obert el 
passat dilluns, facilitarà el tràn-
sit cap a les plantes i empreses 
que es troben al pla i, d’aques-
ta manera, es descongestionarà 

el carrer del camí d’Almacelles i 
àrees properes, millorant la vida 
i la mobilitat dels veïns que hi vi-
uen i facilitant la feina dels pro-
fessionals del volant. L’obra ha 
tingut un cost de 52.315,37 eu-
ros i ha comptat amb una sub-
venció de la Diputació de Lleida 
de 40.000 euros. Es tracta del 
tercer vial que s’ha executat i fa 
realitat una de les propostes fe-
tes per l’equip de govern.

Rosselló treu els vehicles 
pesants dels carrers del 
municipi amb el nou vial


