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Alcarràs impulsarà un pressupost
participatiu per l’any vinent
L’equip de govern va explicar que l’exercici econòmic
del 2017 va tancar amb un superàvit de 354.777 euros
Alcarràs
REDACCIÓ
L’equip de govern de l’Ajuntament
d’Alcarràs va celebrar dissabte
l’Assemblea Municipal Oberta,
que ve fent des de l’any 2011, per
tal de presentar a la ciutadania
l’estat dels comptes municipals
i respondre les preguntes i dubtes del poble, així com recollir els
seus suggeriments.
L’alcalde, Miquel Serra, va
presentar durant la sessió la nova proposta d’elaboració d’uns
pressupostos participatius per a
l’exercici de 2019. Es tracta, segons va comentar, d’un procés
que s’iniciarà en les properes setmanes amb la constitució d’una
comissió, que anirà vehiculant
aquest procés per tal que la ciutadania pugui aportar a través
d’un sistema de votació quin és
la inversió que vol incloure per
als propers comptes. El consistori compta amb l’assessorament
d’una empresa experta en aquest
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Penelles farà un acord amb
la propietat de Cine Kursaal
per impulsar-hi activitats
FOTO: Aj. Alcarràs / Durant la presentació dels comptes a l’assemblea

tipus de pressupostos participatius i que ja els ha aplicat a d’altres municipis.
El regidor d’Hisenda, Jaume
Bernis, va desgranar les diferents
variants econòmiques dels comptes municipals. Resumint-les, va
comentar que l’any 2017 el deute
s’ha reduït en 605.000 euros res-

pecte al de l’any passat, i se situa
als 3,9 milions d’euros. Cal recordar que l’any 2011 era el deute
del municipi era de 9,3 milions.
Finalment, Bernis va afirmar
que el superàvit del consistori al
tancament de l’exercici de l’any
passat es va situar en els 354.777
euros.

L’Ajuntament de Penelles impulsarà un acord amb la propietària
del Cinema Kursaal, Maria Vilaltella, per programar activitats fílmiques en aquest històric local
de la població.
L’alcalde de Penelles, Eloi Bergós, va explicar que es crearà un
patronat entre la propietat de
l’edifici (que també ha col·laborat econòmicament per reobrir
el cine juntament amb el pro-

grama Volando Voy de Cuatro) i
l’Ajuntament.
El cine Kursaal va reobrir divendres passat a mitja tarda
quinze anys després del seu tancament. Durant la inauguració
es va dur a terme un photocall
i un catifa roja al més pur estil
Hollywood per on van desfilar
amb els veïns de Penelles que
protagonitzaran el programa de
Jesús Calleja.

El Geoparc Conca de Tremp
Montsec celebra el Geolodia
El Geoparc Conca de TrempMontsec va celebrar ahir el Geolodia de la demarcació de Lleida
sota el nom La Vall fosca, la vall
de l’energia.
Durant la sortida de divulgació
geològica es va recorrer el curs
del riu Flamisell des de La Pobla
de Segur fins al pantà de Sallente. Durant la sortida, que es va fer
en autobús i va comptar amb més

de 55 persones inscrites, es van
fer tres parades per ajudar als assistents a comprendre les formacions geològiques de la zona i la
seva implicació i interacció amb
la vida humana, des dels primers
pobladors fins a la gran revolució
que van provocar les primeres hidroelèctriques de Catalunya a la
Vall Fosca, així com l’explotació
de minerals com l’urani i nous

descobriments. Amb l’edició
d’enguany també es celebrava,
d’una banda el recent nomenament del Geoparc Mundial de la
UNESCO i alhora el centenari dels
Parcs Nacionals. Cal remarcar
que el Geolodia es va organitzar
conjuntament amb el Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de
Sant Maurici i recórre per part de
la seva zona perifèrica.
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Alumnes del Col·legi Els Raiers visiten l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà
Un total de 61 alumnes de 5è i 6è curs i 5 professors del Col·legi Públic Els Raiers de La Pobla de Segur van visitar aquesta setmana les instal·lacions de l’Arxiu Comarcal
del Pallars Jussà a Tremp. Durant la visita de 3 hores, els alumnes van visualitzar un vídeo didàctic sobre la professió d’arxiver i van visitar els diferents espais de l’Arxiu.

El Club Tennis i Down Lleida, protagonistes del futbol
Les instal·lacions del Club Tennis Lleida van acollir aquesta setmana el partit de futbol sala anual en què hi participen diversos usuaris
de l’Associació Down Lleida i membres de diferents àrees del club. El Tennis Lleida col·labora i dóna suport a Down Lleida.

‘Estrella’ Segura
El actor y director Santiago Segura
impuso ayer sus manos en el Paseo de
las estrellas de Cariñena.

