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Instal·len onze ascensors
en blocs socials de Lleida

EQUIPAMENTSSERVEIS

❘ LLEIDA ❘ La Generalitat i els ajun-
taments de Lleida, el Pont de Su-
ert iVielha han impulsat recent-
ment la instal·lació d’onze as-
censors en blocs socials d’aquests
municipis, en col·laboració tam-
bé amb les comunitats de propi-
etaris.

El secretari d’Habitatge, Car-
les Sala, va visitar divendres pas-
sat tres edificis de protecció ofi-
cial de l’avinguda de Madrid i
dos del grup La Pau, a Pardinyes,
on s’acaben de col·locar tres i

dos ascensors, respectivament.
L’objectiu és suprimir barreres
arquitectòniques i facilitar l’ac-
cés de col·lectius amb necessi-
tats específiques, com els anci-
ans.

En el cas dels blocs citats, ca-
da un té deu habitatges, per la
qual cosa els ascensors milloren
la mobilitat de cinquanta famí-
lies.Als blocs Joan Carles tam-
bé n’han instal·lat un, així com
dos al Pont de Suert i tres aVie-
lha.

LLEONARD DELSHAMS

El carrer la Palma, tallat■ El carrer la Palma, al Centre Històric, està tallat a causa de les obres
de reforma d’aquesta via. El projecte complementa l’adequació de l’edifici del Roser com a pa-
rador nacional de turisme i la renovació de la plaça SantAntoni Maria Claret.

Imatge d’un dels nous radars col·locats a l’avingudaMiquel Batllori, a l’entrada de la Bordeta.

La Paeria xifra en 40 al dia lesmultes que
imposen els nous semàfors amb càmera
Durant la primera setmana de funcionament, en què ja hi va haver tres casos d’infractors reincidents ||
Mestres assegura que constaten que es pacifica el trànsit i hi hamenys accidents lleus

SEGURETATTRÀNSIT

E. HERRERO
❘ LLEIDA ❘ Els nous dispositius de
semàfor roig instal·lats a Lleida
han sancionat una mitjana de 40
conductors al dia per haver-se
saltat un semàfor en roig, segons
el balanç que va oferir ahir la
Paeria de la primera setmana de
funcionament, que es va com-
plir divendres passat. D’aques-
ta forma, el nombre total de per-
sones sancionades rondaria les
280, encara que la tinenta d’al-
calde de Seguretat, Sara Mes-
tres, va precisar que ja han de-
tectat tres conductors reincidents
en aquesta infracció.Mestres va
remarcar que aquestes multes,
que són tramitades per l’empre-
sa concessionàriaArnó-Sice, pas-
sen per un procés de validació a
càrrec d’agents de la Guàrdia Ur-
bana, que comproven que la fo-
tografia sigui nítida i permeti
acreditar la matrícula i que el
vehicle va passar el semàfor en
roig.“Si la fotografia no és prou
clara, la multa no es valida”, va
afirmar. La Paeria ha constatat
després d’aquesta primera set-
mana una pacificació del trànsit
a la ciutat i un descens dels in-
formes per accidents lleus, va as-
senyalar Mestres.“La gent con-
dueix més tranquil·la i pot ser
que hi hagi menys distraccions
perquè circulen amb més pre-
caució”, va afirmar l’edil, que
va precisar que és prematur fer-
ne una anàlisi més profunda. Hi
ha 9 dispositius instal·lats (ve-
geu el quadre), però només tres
funcionen alhora. Mestres va
destacar que tots estan en àre-
es de molt trànsit, al costat d’es-
coles, zones 30 o encreuaments
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perillosos. La sanció per saltar-
se un semàfor és de 200 €, a ban-
da de la pèrdua de 4 punts del
carnet.Així, l’import total im-
posat en sancions aquesta set-

mana pels semàfors rojos ron-
daria els 56.000 euros, encara
que l’infractor pot reduir l’im-
port de la multa de 200 a 100 €
si paga al rebre la primera no-

tificació. L’empresa concessio-
nària es quedarà amb un 31,5%
de les sancions liquidades en pe-
ríode voluntari i amb un 5% de
les cobrades en l’executiu.

Instal·lació
delsnous radars,
que funcionaran
a l’abril

■ Mentre els semàfors ro-
jos ja compleixen els seus
primers dies de funciona-
ment, l’empresa adjudica-
tària continua amb els tre-
balls d’instal·lació dels
nous radars fixos de velo-
citat, que està previst que
entrin en funcionament el
mes d’abril, va reiterar la
regidora de Seguretat, Sa-
ra Mestres.

Alguns ja estan col·lo-
cats, però es treballa en la
connexió al sistema in-
formàtic, va precisar Mes-
tres, que va afegir que
quan totes les ubicacions
estiguin tancades s’anun-
ciaran i senyalitzaran ade-
quadament abans de la
posada en marxa.

Ja poden veure’s ins-
tal·lats radars de velocitat
en punts com l’avinguda
Miquel Batllori (a la foto)
o l’avinguda de Madrid, a
l’altura del carrer Sarací-
bar, i també s’instal·laran
en altres punts cèntrics
amb molt trànsit com la
rambla d’Aragó i el pas-
seig de Ronda, entre al-
tres.

En total, n’hi haurà nou,
encara que, igual que els
semàfors rojos, només tres
funcionaran alhora.

Els deutes amb l’administració
frenen les dacions en pagament
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Demanen vetar l’entrada a 9 oficines
a l’acusat de destrossar el Pal·las
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200
EUROS

És l’import de la sanció per saltar-
se un semàfor. Es redueix un 50%
per pagament immediat. A més,
es resten 4 punts del carnet.

LESCLAUS

‘Semàfor roig’. El dispositiu detecta quan un vehicle passa un semà-
for en roig i el fotografia per enviar la corresponent denúncia.

Nou ubicacions. Són als encreuaments de Cos-Gayon-passatge dels
Estudiants; avinguda de les Garrigues-Doctora Castells; Príncep de Via-
na-Prat de la Riba; rambla d’Aragó-Canonge Brugulat; avinguda de Ma-
drid-República del Paraguai; Baró deMaials-Comtes d’Urgell; Rovira Rou-
re-Ronda; av. de Madrid-Blondel i Prat de la Riba-Alcalde Porqueres.


