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Lanova línia4deautobús
registramilviatgersdiaris
En una setmana supera la xifra de les antigues 4 i 11

REDACCIÓ. LLEIDA

La nova línia 4 de la xarxa d’au-
tobús urbà ha registrat en la se-
va primera setmana de funcio-
nament prop d’un miler de viat-
ges diaris de mitjana. El nou
servei, que va arribar als 1.200
usuaris el dijous i divendres de
la setmana passada, ha superat
lesxifresde lesantigues línies4
i 11. LaPaeriavaposar en funci-
onament aquesta nova línia de

bus per millorar el servei a Par-
dinyes i laMariola i, a lavegada,
per beneficiar també els barris
de l’Escorxador iTemplers jaque
en el recorregut d’anada la línia
passa pel carrer Acadèmia en el
de tornadaper LluísCompanys.

Aquesta nova línia, que és el
resultat de les antigues línies 4
i11, s’haadaptata lesdemandes
que havien fet els veïns de Par-
dinyes.

Bandes reductoresper
córrermenysa laciutat

S’instal·len als barris de Cappont i la Bordeta

REDACCIÓ. LLEIDA

La Paeria instal·là ahir bandes
reductoresentre l’avingudaDra.
Castells ielscarrersBruc iEspe-
ranza González de Cappont, ai-
xí com a l’avinguda Garrigues
amb el carrer Campament de la
Bordeta. Són mesures de segu-
retat per reduir la velocitat dels
vehicles vora els passos de via-
nants i que s’emmarca dins del
Pla Local de Seguretat Viària.

Enaquestsentit, caldestacar
queenelqueportemd’anylaPa-
eria ha instal·lat bandes reduc-
tores en diferents zones de la
ciutat. Així, darrerament se
n’han col·locat a l’avinguda On-
ze de Setembre amb el carrer
Sant Hilari i l’avinguda Mari-
munt així com a l’avinguda On-
zedeSetembre,concretamenta
l’alçada del carrer Eugeni
d’Ors,entre d’altres indrets.

ElPP volel contractede
lloguerdelPalaudeVidre
REDACCIÓ. LLEIDA

El portaveu del PP, Joan Vilella,
ha demanat aFira deLleidauna
còpiadelcontractedelloguerdel
Palau de Vidre al col·lectiu islà-
mic del carrer del Nord.

ElPSCdiuque la inversió
cultural estatal és -840%
REDACCIÓ.MADRID / LLEIDA

La diputada del PSC per Lleida
al Congrés, Tere Cunillera, de-
nuncia que les inversions esta-
talsenpatrimonihistòric i cultu-
ral a la província han patit una
davallada del 840%.

REDACCIÓ. LLEIDA

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i
el presidentde l’AssociacióPro-
vinciald’EmpresesTecnoelèctri-
ques, d’Aigua i Gas, Calefacció i
ACS, Climatització i Fred, Pere
Miquel Guiu, van signar ahir un
convenidecol·laboraciópermit-
jà del qual l’associació realitza-
rà el manteniment, gratuïta-
ment, de les calderes degas na-
tural d’ús domèstic del domicili
de 250 persones i famílies en
situació de vulnerabilitat.

Permitjà del projecteEl Gre-

miSolidari, laRegidoriadeBen-
estarSocial iOcupacióde l’Ajun-
tament de Lleida seleccionarà
les persones i famílies en situa-
ció de vulnerabilitat que dispo-
sin de caldera de gas i establirà
la via de contacte entre aques-
tes persones i El Gremi d’Ins-
tal·ladors de Lleida.

L’alcaldedeLleida,ÀngelRos,
va agrair el Gremi la seva apos-
ta per la solidaritat i “per donar

Revisionsgratuitesde
calderesalsdesfavorits
El Gremi d’Instal·ladors durà a terme 250manteniments

servei a les famílies més febles,
amb més dificultats, i per apos-
tar per la seguretat dels seus
membres”.

Per mitjà d’aquest conveni,
250 famílies de Lleida, “d’acord
ambelscriterisestrictamentso-
cials que es treballaran des de
l’àreadeServeisSocials, tindran

unarevisióde lesseves instal•la-
cions sense cost que els perme-
trà gaudir de la seguretat asso-
ciada a elements de calefacció
en periode de fred”, va explicar
el paer en cap.

Àngel Ros va afegir que “els
gremisqueaportenvisions soli-
dàries i socials, fan responsabi-
litat social corporativa, con-
tribueixena lasocietatambpart
dels seus recursos i la societat
elshadereconéixeraquestcom-
portament cívic i social”.

El president del Gremi d’Ins-
tal·ladorsvaexplicar que, coma
gremi, amb aquesta acció volen
evitar que es produeixin acci-
dents derivats de la manca de
mantenimentde lescalderesper
motius econòmics.

Cal recordarque les revisions
de les calderes de gas s’han de
realitzar anualment. Les prime-
res revisions fruit d’aquest con-
veni tindran lloc abans del mes
vinent.

LAURACORTÉS (ACN). LLEIDA

Lacampanyade lavacunacióde
la grip d’enguany va començar
ahir dilluns al conjunt de Ca-
talunya amb la distribució de
1.200.000dosis,300.000deles
quals s’aplicaran a les comar-
ques de Lleida.

Rodrigo Montoya, de 66
anys, ha estat un dels primers a
vacunar-se. Era la seva primera
vegada i ho ha fet al CAPSanta
Maria de la capital del Sergià.

En canvi, l’Ángel Serrano, de

87 anys, ja fa anys que es vacu-
na perquè li va “molt bé”.

Des del CAP Santa Maria de
la capital lleidatana recomanen
que es vacuni tothomque formi
partdelcol·lectiuderisccomara
persones majors de seixanta
anys,malalts crònicsopersonal
sanitari.

En aquest sentit, de mitjana,
esvacunenel60%de lesperso-
nes considerades col·lectiu de
risc, tot i que el personal sanita-
ri no arriba al 30%.

Solsesvacunende lagrip
menysdel30%desanitaris
Es vacuna un 60%de l’anomenat ‘col·lectiu de risc’

La metgessa de família Susana Cano es vacunà ahir al CAP Santa Maria

LAURA CORTÉS (ACN)

La Paeria col·labora
en la tria de famílies
La iniciativa s’aplica per

mitjà del projecte
‘El Gremi Solidari’

Ros destaca aquesta
aposta de solidaritat

“La societat ha de
reconèixer aquest

comportament social”

Espriu, al
Corpus Literari
Digital deUdL
REDACCIÓ. LLEIDA

LaveudeSalvadorEspriu(1913-
1985) recitant Cementiri de Si-

nera, fitxes manuscrites de l’es-
criptor amb anotacions perso-
nals, els autògrafs i lesprimeres
edicions de les seua obra narra-
tiva, poètica, teatral i crítica són
alguns dels exemples del mate-
rial que recull el Corpus Literari
Digital de la Universitat de Llei-
da (UdL) sobre el patrimoni lite-
rari generat per l’escriptor
d’Arenys.

Unxoferebri fuigd’una
persecucióde laUrbana
Els agents abandonen per raons de perillositat

REDACCIÓ. LLEIDA

El conductor d’un vehicle, iden-
tificatcomdenacionalitatespa-
nola i de44anys, va fugir lama-
tinadadediumenged’unapatru-
llade laGuàrdiaUrbana,després
queaquests l’aturessin al carrer
Acadèmia i li diguessin que ha-
vien de practicar-li la prova de
l’alcoholèmia en observar que
presentava clars símptemesde-
trobar-se sota lesefectes de be-

gudes alcohòliques.Tot i que en
principi es va perseguir el xofer,
els agents van abandonar-la
per evitarmalsmajors, ja que el
xofer conduïa fent maniobres
brusques pels carrers de la ciu-
tat.

D’altrabanda, laUrbanatam-
bé va enxampar la mateixa ma-
tinadadediumengeunaconduc-
torade 23 anys que va donar
0,98 mg/l a l’alcoholèmia.

Caçatdesprésderobar la
caixad’unaempresa
L’enxampa en plena fugida unmosso fora de servei

REDACCIÓ. LLEIDA

Un mosso fora de servei va en-
xamparahiralmigdiaalPasseig
de Ronda un home com a pre-
sumpteautor d’un robatori amb
violència comès minuts abans.

Segons sembla, el presump-
te autor va endur-se els diners
de la caixa registradora d’una
empresa,desprésqueempentés
un treballador que s’havia ado-
natde l’acció.Acontinuació,dos

operaris de la mateixa empresa
van sortir corrent per perse-
guir-lo i va ser llavors quan el
mosso fora de servei va sentir
crits dels perseguidors i es va
afegir a ells fins que es va llen-
çar a sobred’ell i, ja a terra, el va
reduir.

El detingut, de 30 anys i veí
de Lleida, té un llarg historial de
delictes iarase l’acusaràd’unro-
batori amb violència.


