16 KDZYh^| VIERNES 23 DE MARZO DE 2018

El Bisbat de Lleida
avança 118.000 € de
les obres per reconstruir
l’església de Rosselló
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Detinguts a Balaguer per robar
en una botiga de Térmens i
publicar-ho a ‘Facebook’
ls Dossos van detenir els dimarts dos homes de 34 i 29 anys
a Balaguer acusats d’un robatori amb força en una boƟga de
Térmens. A més, es dóna el fet
que els dos acusats van publicar
els objectes robats en la pàgina de ‘Facebook’ d’un establiment situat al carrer Girona de
Balaguer. ls fets van ocórrer la
maƟnada del dia 13, quan dues

persones van entrar a robar en
la boƟga de Térmens i se’n van
endur productes embassats (oli,
fruits secs i emboƟtsͿ valorats
en 3.000 euros, una bàscula del
mateix valor i 400 euros de la
caixa registradora. ls invesƟgadors van veure per ‘Facebook’ al
dia segƺent els objectes. s va
detenir el propietari de la boƟga
de Balaguer i una altra persona.

Pimec facilita
la contractació
de 12 persones
desocupades

La Policia Local de
Tàrrega se suma a la
lluita contra el càncer

P/DC ha permès la contractació de 12 treballadors en
territori lleidatà que es trobaven sense feina, a través de la
posada en marxa dels programes “Fem Ocupació per a Joves” i “30 Plus”. L’objecƟu del
programa Fem Ocupació per a
Joves és la inserció laboral de
les persones joves de 18 a 29
anys, en situació d’atur.

La Policia Local de Tàrrega s’ha
adherit a la campanya Escuts Solidaris impulsada per l’Hospital
Sant Joan de Déu Pediàtric de
Barcelona. La iniciaƟva, sota el
lema Pels valents, té com a objecƟu recaptar fons desƟnats a
la lluita contra el càncer infanƟl. Així, els propers dilluns 2ϲ de
març i 2 d’abril al maơ, coincidint
amb la celebració del mercat
setmanal de Tàrrega, s’instal·larà un punt de venda.

El 4 de maig s’hi farà la primera missa
El Bisbat de Lleida ha estat
ĮŶƐĂƌĂů͛ƷŶŝĐĞŶƐƋƵĞŚĂ
ĮŶĂŶĕĂƚůĂƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĚĞ
ů͛ĞƐŐůĠƐŝĂĚĞZŽƐƐĞůůſƋƵĞ
ǀĂĞŶƐŽƌƌĂƌͲƐĞĞůŐĞŶĞƌĚĞů
2016.
ZŽƐƐĞůůſ
H. HUGUET
D’aquestes obres se n’havia de
fer càrrec la Diputació de Lleida,
el Bisbat i el Departament de Cultura de la 'eneralitat, perž Įns
ara l’ens eclesiàsƟc ha estat l’Ʒnic
que n’ha avançat el cost, 118.000
euros. Així doncs, ara està a l’espera que la resta d’insƟtucions li
retornin la part de despeses que
han d’assumir.
Per la seva banda, l’Ajuntament del municipi s’ha fet càrrec
del condicionament de l’enllumenat, el gas i la restauració dels
bancs, que són vells i presentaven
senyals de corc. Aquests treballs,
que han costat uns 10.000 euros,
no estaven contemplats dins el
mateix pla de reconstrucció per
l’esfondrament. Ha estat l’ens local qui ha decidit dur-los a terme.
A banda d’aquestes millores, el
consistori també ha començat a
pintar l’interior de l’ediĮci. ncara
no sé sap qui acabarà fent-se càrrec del cost d’aquest treball, que
s’eleva a ϯ0.000 euros. l Bisbat i
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l’Ajuntament estan negociant-ho,
perž Įns ara no s’ha arribat a cap
acord.
L’alcalde del municipi, Josep
Abad, explicava que el proper 4
de maig tenen previst fer “una
jornada de portes obertes perquğ tothom Ɵngui l’oportunitat
de veure l’església”. A més a més,
també es farà una missa en què
es procura comptar amb l’assistència del Bisbe de Lleida, Salvador Giménez. L’endemà, el dis-

sabte 5 de maig, està previst que
se celebrin les comunions. Des
de l’esfondrament del campanar,
que va danyar part de l’ediĮci, les
misses s’havien fet en una casa
parroquial prop de l’església, que
segons l’alcalde, “queda peƟta
per les celebracions i funerals”.
Abad també apuntava que, un
cop acabades totes les obres que
s’han de realitzar a l’ediĮci, volen
Ɵrar endavant la reconstrucció
del campanar.

