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E. FARNELL/R.R.
❘ BALAGUER ❘ L’ajuntament de Ba-
laguer prescindirà de quatre au-
xiliars de menjador de les guar-
deries i rebaixarà entre un 10%
i un 12% el salari de la resta de
la plantilla d’aquests dos centres
i de l’escola de música, com a
conseqüència d’una reducció de
les jornades. S’hi sumarà una re-
ducció d’hores per als professors
de música amb contractes limi-
tats a un curs. Així ho preveu
l’acord firmat ahir entre el con-
sistori i els representants dels
treballadors de l’Institut Muni-

cipal Progrés i Cultura (Impic),
segons van explicar l’alcalde, Jo-
sep Maria Roigé, i fonts sindi-
cals.

El primer edil va afirmar que
aquestes mesures tenen l’origen
en els decrets estatals que incre-
menten la jornada laboral i limi-
ten les vacances dels empleats
en períodes que no coincideixen
amb el curs de les guarderies i
l’escola de música.“Hi ha un ex-
cés d’hores de treball respecte a
la tasca que s’ha de fer”, va dir
l’alcalde, que va agrair als treba-
lladors l’esforç addicional que

assumeixen per mantindre la
qualitat d’aquests serveis.Aques-
tes retallades suposen rebaixar
la massa salarial entre un 20%
i un 23%, al voltant de 160.000
a l’any, xifra que significa una
reducció del dèficit municipal

que generen aquests equipa-
ments.Aquestes retallades en
despeses de personal arriben
després que, a l’agost, el ple re-
butgés la proposta de CiU d’in-
crementar les taxes per sobre del
20% sobre el preu actual. En la
sessió, el primer edil va apuntar
que no augmentar els ingressos
l’obligaria a reduir les despe-
ses per contindre el dèficit que
generen aquests equipaments.
Roigé va recordar que la nova
normativa estatal preveu supri-
mir serveis municipals no obli-
gatoris que no siguin viables.

Balaguer rebaixa hores i sous a
les guarderies i l’escola demúsica
Prescindirà de quatre auxiliars de menjador escolar a temps parcial || Acord entre
consistori i plantilla amb l’objectiu de reduir costos i garantir aquests serveis
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Els ajustos suposen reduir
la massa salarial d’aquests
centres en uns 160.000
euros a l’any
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Mercat a Tàrrega entre la Fira de Teatre i l’Onze de Setembre
❘TÀRREGA ❘ Els serveis municipals
deTàrrega van treballar tota la
matinada d’ahir dilluns per re-
tirar els escenaris i netejar els
carrers de la localitat després

de la celebració de la Fira deTe-
atre.A primera hora, la ciutat
es va vestir amb els colors del
mercat setmanal, que va coin-
cidir amb festa local i vigília de

la Diada, i es va omplir de gent
de la comarca. Segons fonts de
la policia local, la Fira va aca-
bar poc després de la mitjanit
a la plaça SantAntoni.

Promoció del turisme
de Lleida ambmoto
❘ LLEIDA ❘ Sis periodistes ale-
manys de diferents mitjans de
comunicació, amb una tira-
da conjunta d’1,2 milions
d’exemplars, recorreran a par-
tir d’avui el Pirineu de Llei-
da en un viatge promocional
organitzat per la Generalitat,
Diputació i consells, per do-
nar a conèixer les comarques
de muntanya.

Queixes de veïns a
l’ajuntament de Sort
❘ SORT ❘ Els veïns de l’edifici de
l’Orri de Sort, que han denun-
ciat molèsties per emissions
de gasos d’una empresa d’es-
ports d’aventura a l’immoble
(vegeu SEGRE de diumenge),
van criticar que l’ajuntament
va actuar quatre mesos des-
prés de rebre queixes. Creuen
que la llicència de la firma no
inclou la bugaderia.

Trobada d’entitats a
Agramunt per coordinar-se
a favor de la justícia social

MUNICIPIS MOBILITZACIÓ

❘ AGRAMUNT ❘ Associacions, plata-
formes i entitats es reuniran dis-
sabte al passeig d’Agramunt per
donar a conèixer activitats a fa-
vor de la justícia social i inten-
tar coordinar-se en un front co-
mú.

Al llarg de la jornada, hi hau-
rà reunions entre col·lectius, un
dinar popular, una assemblea,
la projecció d’un documental crí-
tic amb el capitalisme i especta-
cles de música i dansa.

Els organitzadors, la Platafor-
ma pels Drets Socials, que va
sorgir arran de les assemblees
d’indignats del moviment 15-M,
fan així una crida a la ciutada-
nia a mobilitzar-se, al conside-
rar que l’onada d’indignació de
l’any passat ha donat pas a un

“tsunami de resignació”. “No
només no exigim responsabili-
tats als que en tenen, sinó que
mirem amb recel els que sí que
ho fan”, prossegueix l’entitat al
seu manifest.

“Ens han tret fins i tot la con-
vicció que la unió fa la força, ens
tenen conformes, ho han acon-
seguit.” Davant d’aquesta situ-
ació, fan una crida a aquells que
tenen “una mica de ràbia i dig-
nitat” a mobilitzar-se.

Crida a actuar
“Potser encara som a temps.

Hem de reaccionar!”, procla-
men. El cartell que anuncia
aquesta trobada inclou l’ajunta-
ment d’Agramunt com a col·la-
borador.
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