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institucions diputació

La Diputació destinarà un de
cada 5 euros a despesa social

municipis balanç
e. farnell

Més de 25 milions en el projecte de pressupostos del 2019 ||
Perelló contempla que l’oposició avali la proposta
magdalena altisent

El dinar de Nadal de l’equip de govern amb la premsa.

Balaguer preveu tancar
aquest any amb un
nivell de deute del 54%
e. farnell

‘Posa un discapacitat a la teva vida’ ■ Marc Buxaderas, jove youtuber de Manresa amb discapacitat

física, va participar ahir en la tradicional trobada de la Diputació amb la premsa per Nadal i va
explicar el seu projecte Posa un discapacitat a la teva vida que pretén, des de l’humor d’un monòleg, “sacsejar consciències” i mentalitzar sobre les dificultats del dia a dia amb una discapacitat.
h. c.

❘ lleida ❘ La Diputació destinarà
el 2019 més de vint-i-cinc milions d’euros (un 20 per cent del
pressupost, de 130 milions) a
despesa social, entre projectes de salut pública, atenció
social als més desfavorits i
àmbit escolar. La presidenta
de la Diputació, Rosa Perelló,
va remarcar ahir el major caràcter social del pressupost del
2019, que es debatrà al ple de

la corporació demà. Entre les
partides, la Diputació dedica
tres milions a les guarderies
municipals; més de dos milions a les escoles especials de
la corporació i 725.000 euros
a transport i menjador escolar.
Uns altres 400.000 euros són
per a universitats i 18,65 (un
7% més), per a equipaments
de salut pública, investigació
i prevenció i projectes per a la
millora de la qualitat de vida.

En consideració a col·lectius
desfavorits hi ha una partida
de 300.000 euros per pal·liar
els efectes de la crisi i 400.000
a ajuts d’urgència i teleassistència i es mantindrà la contribució a plans d’ocupació i col·laboració amb entitats. Perelló
va remarcar que el projecte
obté suggeriments de la resta
de partits a l’oposició i no va
descartar que els grups li donin suport.

❘ Balaguer ❘ L’ajuntament de
Balaguer preveu tancar l’any
amb un deute de 8,5 milions
d’euros, equivalent al 54 per
cent dels ingressos corrents.
Aquesta xifra representa poc
més de la meitat de la que va
trobar l’equip d’ERC a l’inici
del mandat, quan era de 102
per cent.
L’alcalde, Jordi Ignasi Vidal, va assenyalar que s’ha de
tenir en compte que aquest
any també s’ha sol·licitat un
crèdit d’1,5 milions d’euros
per executar diferents inversions previstes al pressupost
del 2018. Al capítol d’obres,
Vidal va recordar la importància que ha tingut aquest
any el “microurbanisme”,
petites actuacions de millora,
reparació de serveis públics
i per l’aposta per inversions

en supressió de barreres arquitectòniques. De cara al
2019, Vidal va recordar que
ja s’han licitat les obres d’urbanització del carrer Santa
Maria, el pàrquing d’autocaravanes al Molí de l’Esquerrà, l’enllumenat de la muralla
o el vestíbul de l’oficina de
Turisme, totes incloses dins
del progra ma de foment
del turisme i que compten
amb subvencions de la taxa
turística.
Un dels principals objectius de l’equip de govern ha
estat treballar en els projectes de Treball als barris, Treball i Formació, Enfeina’t,
Ubica’t i Fem ocupació per a
Joves, que han aconseguit en
els dos últims anys una reinserció laboral del 61 per cent,
segons va explicar Vidal en
una trobada amb periodistes.

infraestructures carreteres
acn

Primeres
voladures i
talls de trànsit
a Tres Ponts

Bassella tornarà a licitar
la seu consistorial
❘ Bassella ❘ L’ajuntament de
Bassella ha donat llum verda al projecte per a la nova
seu del consistori després que
el primer procés de licitació
quedés desert. El nou pressupost d’execució ascendeix
a 496.682 euros, una xifra
que representa un increment
de més del 50% respecte a la
primera licitació, que ascendia a 299.996 euros.

Dos detonacions per
avançar 2 metres
❘ organyà ❘ La primera explosió
per perforar el túnel de Tres
Ponts, a la C-14 entre Organyà
i Montant de Tost, es va portar a
terme ahir al migdia i va obligar
a tallar la circulació en els dos
sentits de la marxa de la carretera durant deu minuts. Durant
el matí, els operaris van fer els
preparatius per a la voladura i
per evitar l’entrada de roques i a
la via es va col·locar una espècie
de cortina a la boca del túnel,
mentre que els treballadors es
van retirar a uns dos-cents metres de distància. Una vegada es
va portar a terme la detonació,
les màquines van retirar la runa de l’interior de la galeria per
preparar la segona voladura,

La Portella millora els
accessos a la localitat

Imatge de les primeres voladures per excavar el túnel de Tres Ponts, a la C-14.

que es va fer a la tarda i amb
cadascuna es va perforar un metro de la galeria, per la qual cosa
ahir es van excavar dos metres.
La segona fase de les detonacions començarà al gener, quan

els tècnics efectuaran dos voladures per dia encara que més
potents i permetran excavar 4
metres cada una, amb la qual
cosa s’avançarà una mitjana de
8 metres al dia. Segons les pre-

visions de la conselleria de Territori, el túnel entrarà en servei
el 2020, tot i que la perforació
de la galeria acabarà d’aquí a
vuit mesos, aproximadament
(vegeu SEGRE de dissabte).

❘ la Portella ❘ L’ajuntament
de la Portella ha donat llum
verda als projectes de pavimentació de les voreres de
les entrades nord i sud de la
població. Aquests dos projectes sumen poc més de
60.000 euros i l’objectiu és
que es puguin adjudicar les
obres el pròxim mes de gener
i començar-les al més aviat
possible, segons van indicar
fonts locals.

