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Tàrrega aposta per un pressupost 
de 17,6 milions d’euros, amb un 
7% d’increment en les inversions
El ple de demà debatrà l’aprovació dels nous comptes

El Ple de l’Ajuntament de 
Tàrrega preveu aprovar 
demà el pressupost 
municipal per al 2018. El 
total consolidat ascendirà 
a 17.615.923 €, un 0,5% 
més que l’exercici anterior, 
segons la proposta de 
l’equip de govern.

Tàrrega
ACN
En el capítol d’inversions destaca 
la re or a r anís ca de la pla a 
Major, actuació a la qual es des-

naran   ’e le c 
indret esdevindr  de plata or a 
única amb un nou paviment de 
pedra natural, mantenint les me-
sures de paci cació del tr nsit 
que s’apliquen des del  ’al-
tre projecte destacat ser  la mi-
llora de l’aparcament a cel obert 
de l’avinguda de l’Onze de Setem-
bre, a un sol nivell i amb ferm as-
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faltat  ’altra banda, 
el consistori impulsar  un proc s 
par cipa u perqu  la ciutadania 
decidei i quin projecte urbanís c 

s prioritari de materialitzar d’en-
tre diverses propostes

El volum d’inversions ascendir  
a , que representa un 
augment del  respecte el pres-
supost anterior  aral lelament, 
un  de la despesa es des nar  
a benestar i serveis socials

a demarcació de leida est  
a la zona de m im risc franja 
groga  de la caiguda de l’estació 
espacial inesa iangong- , que 
est  en orbita des del setembre 
del  i es preveu que pene-
tri l’atmosfera a nals d’aquesta 
setmana o principis d’abril  

El director del arc stron -
mic del Montsec, Salvador Ri-
bas, e plicava que est  previst 
que els components de l’estació, 
que pesa unes  tones, es des-
trueixin durant l’entrada i les 
seves restes no arribin a tocar 
la Terra ni a causar danys a les 
zones abitades  l ora, Ribas 
explicava que en cas que la tra-
ject ria de l’estació, un cop tra-
vessada l’atmosfera, passi prop 
de la demarcació es podria apre-
ciar una mena d’estel fuga  molt 
intens, fruït de la destrucció de 
les peces de la mateixa aeronau   

El Tiangong-  va ser la prime-

ra estació en orbita de la ina  
el  ns el  va por-

tar tres tripulants  espr s els 
xinesos van decidir con nuar-la 
mantenint en rbita ns que en 
van perdre el control  s per aix  
que el lloc concret per on pene-
trar  a l’atmosfera encara s del 
tot incert i tan sols es podr  sa-
ber  ores abans de l’impacte  
ins el  no es va informar 

de la p rdua del control de l’es-
tació, que viatja a  quil -
metres per hora, ara en direcció  
la Terra
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La demarcació de Lleida, a 
la zona de risc per la caiguda 
d’una estació espacial xinesa

La Biblioteca de les Borges prepara 
un recital pel Dia Mundial de la Poesia

Cervera vol implicar els municipis de la 
Segarra en el projecte Capital de la Cultura

Èxit dels horts 
socials de Rosselló, 
amb totes les 
parcel·les ocupades
Els horts socials que l’ junta-
ment de Rosselló ha posat a 
disposició dels veïns i veïnes 
per a cul var hortalisses i altres 
productes de la terra, han n-
gut una excel lent acollida per 
part de la població, amb les  
parcel les disponibles plenes  
’ juntament treballa ja per a 

ampliar la zona a  parcel les 
i poder sa sfer així la demanda

a iblioteca Marqu s d’Olivart i l’ juntament de les orges lanques 
van organitzar per ahir a la tarda, tot un seguit d’ac vitats culturals per 
commemorar el ia Mundial de la oesia a la capital garriguenca  Entre 
els actes va recitar el poema La poesia de Marc ranell en  idiomes

 
a aeria de ervera va convocar el passat dilluns representants dels 

municipis de la Segarra per explicar el projecte de ervera apital de 
la ultura atalana  a capital els va oferir acords de col laboració 
perqu  els repercuteixi l’impacte posi u de l’esdeveniment

Es podria 
apreciar com 
un estel fugaç 

intens

COMENÇA LA CAMPANYA DE LA ROSA DE GALETA 
i xocolata a l’obrador El Rosal de l’Associació Alba. 
Enguany l’obrador espera incrementar un 10% les ventes 
i arribar a 12.000 roses venudes. Un bon comprador són 
les empreses que regalen detalls gastronòmics.


