
La Generalitat aportarà 3,5 
milions a l’Hospital de la Seu per 
poder saldar els seus deutes
El conseller Comín afirma que la injecció es fa 
“perquè segueixi amb el seu pla de viabilitat”
La Seu d’Urgell
FERRAN QUERALT (ACN)
La Generalitat aportarà de forma 
extraordinària 3,5 milions d’euros 
en tres anys a la Fundació Sant 
Hospital de la Seu d’Urgell per tal 
que aquesta li pugui acabar de re-
tornar la bestreta de 4,5 milions 
d’euros que li va fer l’any 2010. El 
conseller de Salut, Toni Comín, ho 
va anunciar durant una visita que 
va fer ahir a l’Hospital de la Seu 
durant la qual es va reunir amb 
el Patronat del centre. El conse-
ller va remarcar que “no és una 
condonació del deute, sinó una 
aportació extraordinària”. Comín 
va assegurar que “el que fem és 
recompensar l’esforç que ha fet 
el centre implantant el pla de via-
bilitat”. En aquest sentit el conse-
ller va explicar que per segon any 
consecutiu el centre ha pogut 
“quadrar els seus comptes” i per 
tant l’aportació que es fa és per-
què “segueixi amb el seu pla de 
viabilitat”. 
 

L’Hospital de la Seu ha tancat 
dos exercicis seguits, el 2014 i el 
2015, d’ençà que es va començar 
a implantar el pla de viabilitat, en 
positiu. Aquest esforç s’ha vist 
ara recompensat amb una apor-
tació extraordinària per part del 
Govern. Comín va apuntar que 
“un cop l’hospital és capaç de 
quadrar els comptes havíem de 
buscar la manera d’evitar que el 
crèdit dificultés l’acció de l’Hos-
pital”.

AportAció extrAordinàriA

Per aquest motiu, va explicar 
el conseller, s’ha buscat la for-
ma de compensar l’esforç del 
centre i dels seus professionals i 
finalment la millor solució ha es-
tat una aportació extraordinària 
d’un milió d’euros durant tres an-
ys, 2016, 2017 i 2018, per tal que 
l’hospital pugui tornar els 3,5 mi-
lions d’euros que deu a la Gene-
ralitat. 

Comín va afirmar que “és 
una gran notícia no només per 
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a l’Hospital, sinó també per a la 
Seu, i per a tota l’àrea d’influència 
del centre”. 

eL deUte

Aquest deute es va adquirir 
en una bestreta de 4,5 milions 

d’euros que va fer el Govern l’any 
2010 per tal que l’Hospital po-
gués seguir funcionant. 

D’aquests 4,5 milions el centre 
ja n’ha retornat un a la Genera-
litat i per tant en resten tres per 
tornar. 

L’Associació 
Alba organitza 
el concurs 
Sàpiens
El Centre Ocupacional l’Espígol 
de Cervera de l’Associació Alba 
organitza el concurs Sàpiens el 
proper 14 de gener a les 20h al 
Casal Cívic de Cervera. Es tracta 
d’un concurs de preguntes va-
riades amb l’objectiu de recap-
tar fons per al centre i per a la 
ONG pro-persones refugiades 
que els inscrits escullin. Les per-
sones s’hi apunten per equips 
d’entre 5 i 8 persones per un 
cost de 10 euros on s’inclou el 
sopar. El concurs consisteix en 
què a través d’unes 20 proves 
temàtiques es posa a prova les 
habilitats i l’agilitat mental.

El Govern aprova 
un Programa 
de Control de la 
cadena alimentària
El Govern va aprovar ahir la 
creació del Programa d’avalua-
ció i modernització del control 
oficial de la cadena alimen-
tària a Catalunya, que haurà 
d’avaluar el sistema actual de 
control de la cadena alimen-
tària, identificar els punts de 
millora i concretar el disseny 
de nous instruments de gestió 
per optimitzar-los. Es vol acon-
seguir una estructura integrada 
dels serveis que desenvolupen 
aquestes tasques.
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El museu de Cal Pauet de les Bor-
ges Blanques mostra 1.150 objec-
tes per reviure l’època dels 50 i 
60. D’altra banda, temporalment 
ofereix una exposició insòlita for-

mada per més de 340 exemplars 
de baldufes amb les quals juguen 
diferents països del món, com 
Austràlia, Japó, Malàisia, Corea, 
Xina, Àfrica, Europa, Estats Units 

i Brasil. D’aquesta manera l’oferta 
cultural de les Garrigues veu aug-
mentat el seu atractiu. El Museu 
està ubicat al passatge de la Vila 
de Carlet.

Les Borges mostra objectes de la infantesa

Foto: Aj.Les Borges / el museu de cal pauet mostra 1.150 objectes per reviure l’època dels 50 i 60.

El ple de l’Ajuntament de To-
rrefarrera va aprovar divendres 
passat, 30 de desembre, el pres-
supost municipal per al 2017 
que ascendeix a 4.181.188 eu-
ros, un 3% menys respecte l’any 
2016. Tot i la congelació dels 
tributs per sisè any consecutiu, 
l’Ajuntament acaba l’any amb un 
endeutament del 58%, deixant 
l’ens local en una posició sol-
vent.

Entre les inversions previstes 
al pressupost destaca la renova-
ció de 700 fanals del nucli urbà 
i urbanitzacions per lluminàries 
de tecnologia LED, per valor de 
290.000 euros. Amb aquesta 
inversió, les 2.000 lluminàries 
de Torrefarrera seran eficients i 
ecològiques i es preveu un estal-
vi anual de 80.000 euros.

El pressupost inclou la construc-
ció del tanc de tempesta del ca-
rrer Mossèn Jacint Verdaguer 
per evitar inundacions, per valor 
de prop de 400.000 euros.

A més, per primera vegada, 
el pressupost compta amb una 
partida d’un total de 45.000 eu-
ros que, mitjançant un sistema 
participatiu, els veïns i veïnes de 
la localitat decidiran en què s’in-
verteixen.

Torrefarrera aprova el 
pressupost municipal,     
que s’eleva a 4,1 milions

Es renovaran 
700 fanals del 
nucli urbà i 

urbanitzacions 


