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Joves de Solsona voten 
demanar un local de lleure

SERVEIS JOVENTUT

❘ SOLSONA ❘ Disposar d’un local de 
lleure per als joves d’entre 12 i 
16 anys és la proposta amb més 
suport del consell d’adolescents 
de Solsona, format per alumnes 
de primer a quart d’ESO dels 
centres Francesc Ribalta i Esco-
la Arrels II, i que han identifi-
cat diferents necessitats que els 
afecten com a col·lectiu. L’orga-
nització va classificar les neces-
sitats en sis àrees: equipaments, 

serveis i espais, salut, extraes-
colars i temps lliure. 

El local d’oci va ser l’opció 
més votada, seguida de l’am-
pliació de l’oferta de concerts 
per a aquesta franja d’edat. Per 
la seua part, l’edil de joventut de 
l’ajuntament de Solsona, Yasmi-
na Valderrama, va assenyalar 
que aquesta petició “es farà 
efectiva al llarg d’aquest any i 
altres es descartaran”.

Almacelles invertirà 240.000 € en la xarxa 
de camins rurals i a instal·lar serveis

MUNICIPIS PLENS

❘ ALMACELLES ❘ L’ajuntament d’Al-
macelles va aprovar en un ple 
divendres els pressupostos per 
aquest 2018 que ascendeixen 
a 5,3 milions d’euros. Així 
mateix, el capítol d’inversions 
assoleix els 645.300 euros, als 
quals s’ha de sumar 400.000 
euros d’inversions del 2017 i 
que s’incorporaran a l’actual, 
per la qual cosa les inversions 
de cara a aquest exercici supe-

raran el milió d’euros, segons 
fonts del consistori.

Entre les prioritats destaca 
la inversió de 240.000 euros 
als camins rurals, la reforma 
i adequació de l’antic escorxa-
dor com a local per als joves, 
la cafeteria del camp de futbol 
o la instal·lació de calefacció 
a la Sala Polivalent, entre al-
tres actuacions com la reforma 
d’alguns carrers de la pobla-

ció. L’ajuntament d’Almacelles 
també va donar llum verda du-
rant l’última sessió plenària al 
pressupost del Patronat de la 
Residència Municipal d’Anci-
ans, que ascendeix a un milió 
d’euros, i del Patronat d’Es-
ports, que suma 130.000 euros 
més. Per tot plegat, el consis-
tori va avalar un pressupost 
consolidat que ascendeix a 6,2 
milions d’euros.

Imatge de l’estat actual de l’hangar de la Pobla.

INFRAESTRUCTURES OBRES

X. RODRÍGUEZ
❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ Ferrocar-
rils de la Generalitat (FGC) 
restaurarà i rehabilitarà 
l’hangar que es troba a uns 
cinquanta metres de l’estació 
de la Pobla, que fins ara s’uti-
litzava en ocasions puntu-
als com a magatzem, perquè 
aculli un espai per als treba-
lladors. Fonts de FGC van 
explicar ahir que a causa de 
l’augment dels serveis de la 
línia de la Pobla, els operaris 
necessiten un espai còmode 
on puguin estar. 

La previsió és que les 
obres comencin en el pri-
mer trimestre de l’any i els 
treballs tindran una durada 
total de quatre mesos. En 
aquest sentit, FGC ha tret a 
licitació les obres, que comp-
ten amb un pressupost que 
assoleix els 127.830 euros. 
Aquest projecte de reforma, 
que constata el deteriora-
ment actual d’aquest equi-
pament, inclou l’habilitació 
d’un menjador, una sala de 
treball, un bany, un vestidor 
i una petita oficina.

FGC habilita l’hangar de 
la Pobla per a empleats

FGC

Veïns de Tàrrega recullen 
firmes contra els microtalls
L’ajuntament admet el problema i demana una solució després 
d’augmentar les queixes || La companyia, oberta a estudiar-ho

SUBMINISTRAMENTS ENERGIA

SEGRE TÀRREGA
❘ TÀRREGA ❘ Veïns i empresaris de 
Tàrrega volen posar fi al que 
asseguren que són microtalls 
de llum. Després de diversos 
episodis continuats de talls en 
el subministrament elèctric, 
s’han organitzat a través de 
les xarxes socials i han decidit 
impulsar aquesta setmana una 
recollida de firmes per denun-
ciar els microtalls i reclamar 
les empreses subministrado-
res que prenguin mesures (la 
majoria de contractes són amb 
Endesa). Segons van detallar, 
els microtalls es produeixen 
des de fa temps, però s’han 
vist agreujats aquests últims 
mesos. També van explicar 
que són talls de poca durada 
que perjudiquen particulars 
i negocis. Les firmes es reco-
lliran fins diumenge a la fleca 
Cal Castellets (avinguda de 
Catalunya) i és necessari por-
tar el número de contracte de 
l’empresa subministradora. El 
regidor de Serveis Municipals 

i Medi Ambient, Josep Caste-
lló, va demanar una reunió ur-
gent amb Endesa per tractar la 
problemàtica i acabar amb les 
nombroses queixes. Fonts de 
l’elèctrica van dir que es reu-
niran amb el consistori i inten-
taran solucionar el problema. 
S’ha de recordar que el depar-

tament d’Empresa va obrir un 
expedient informatiu pels mi-
crotalls a Lleida. Per la seua 
part, l’empresa ja va anunciar 
un pla d’inversions a Lleida, de 
21,7 milions el 2018, i preveu 
actuacions per solucionar els 
microtalls, entre altres millores 
en el subministrament.

SEGRE TÀRREGA

Un veí de Tàrrega firmant ahir contra els microtalls.
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