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LA PRIMERA
,
FASE D'INSTAL.LACIO DEL GAS
ALACIUTAT

Aquesta primera fase, ja en funcionament,
ha suposat la construcció de la planta

El passat dia 26 de gener va tenir lloc la
inauguració oficial de la primera fase
d'instal.lació de gas propà a Tremp.

construcció de les ~ parts de canalitzacions
a la localitat, amb aproximadament
uns
9 km de tubs de canalització.
En aquests moments, queda per concloure
la segona fase, que suposarà la instal.lació
de canalitzacions a la part vella del poble
i a la zona de Seix i Faya i avinguda dels
Pirineus, amb 3 km de tubs més.
Aquesta obra, amb un pressupost d..uns

A l'acte van assistir l'Honorable conseller
d ..Agricultura
Francesc
Xavier
Marimon, a més de reperesentants
diversos de l'empresa concessionària
Repsol, representants
de Comerç i
Indústria, l'alcalde de Tremp, Víctor
Orrit i diverses autoritats locals i
comarcals com el vice-president de
Consell Comarcal Salvador Puig.
L'acte es va inicar amb la rebuda de les
autoritats a l'edifici de l'ajuntament,
per traslladar-se amb posterioritat a la
zona de la depuradora,
partida de
Comòstia, on s'han instal.lat tant et

distribuïdora
abans esmentada,
instal.Íació d ' un primer dispòsit
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ACABAD,A LA PRIMERA FASE
D'ELIMINACIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES
L'ajuntament
ja ha donat per
finalitzada la primera fase d' eliminació de barreres arquitectòniques a
la localitat. Aquesta primera fase ha
estat aplicada a la zona que va des del
carrer de Seix i Faya fins a la plaça
dels Països Catalans, la qual cosa ha
suposat la construcció de 33 nous
passos a diferents punts de la localitat.
,

90 milions

de

pessetes,
ha estat
subvencionada
al 45% pels fons
estructurals de la Comunitat Econòmica
Europea
i al 55% per l'empresa
concessionaria Repsol.

Aquesta primera fase ha tingut un
pressupost total de 5,6 milions de
pessetes, dels quals un 50% ha estat
subvencionat pel Departament de
Benetar Social de la Generalitat.

dipòsit de 80.000 litres, que es podria
ampliar amb un altre de suplemenari si
.Ía dernan a s'incrementés més del
previst o
l'estació GL,
es -,on
parteix
nalitzacié cap n cli urbà.
Pot ·"' e , ..ace es va asta a a
e les vivendes Sant
ni ací,
es a fe 'act ofici a que va consistir
e els diferents parlame ts de e
autoritatsas istents envoltats "un gran
no bre de ciutada s, que van va orar
molt positivament 'arribada de gas a la
ci tat ja que ha de "ser un nou element
z

per al desenvolupament i la millora de
vida dels trempolins ". 'acte va tenir
com a moment culminant encesa d'un
"pebeter".
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El conseller obrint la clau de pas en la inaguració de la instal.lació del gas a Tremp
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