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❘ LLEIDA ❘ La Paeria va obrir un
total de 556 expedients sancionadors durant l’any 2017
per infraccions de les ordenances municipals, arran de
denúncies formulades per la
Guàrdia Urbana.
D’aquests, segueixen en
tràmit 277. Les infraccions
més freqüents són les de l’ordenança de civisme i convivència, amb un total de 390
expedients. Els motius més
habituals són els sorolls que
pertorben el descans veïnal
(154); el consum de begudes
alcohòliques a la via pública
(134); fer les necessitats fisiològiques al carrer (64); i
no respectar l’horari de tan-

Sardanes per rememorar els dos anys que es va desplomar el campanar i part de l’església.

Rosselló espera reobrir
l’església a finals de març

Convoca actes per aconseguir diners per finançar les obres del
terra i les parets || Després de la caiguda de fa dos anys
M.M.B.

❘ ROSSELLÓ ❘ Els veïns de Rosselló
es van congregar ahir a la plaça
de l’Església per commemorar els dos anys de la caiguda
del temple, el 29 de gener del
2016. Segons la responsable
de l’Associació Mariana de la
població, organitzadora de l’esdeveniment, Vicenta Guàrdia,
després del toc de campanades
gravades a Os de Balaguer, es
va dur a terme una lectura d’un
poema, un manifest, es va fer

una ballada de sardanes i es
va pintar un grafiti. L’acte va
finalitzar amb una xocolatada i
venda de samarretes. Guàrdia
va indicar que els veïns de la
població encara s’estan acostumant a la nova imatge del
temple.
“Té una estructura en la qual
prima l’horitzontalitat i contrasta amb la part antiga, però
caldrà assumir aquest canvi”,
va indicar. Va ressenyar que en
la venda de samarretes d’ahir,

se’n van vendre unes 50 a 10
€, i és per sumar fons destinats
a les obres del terra i per pintar les parets. Va remarcar els
problemes d’humitat del terra,
pendents de reparar. L’objectiu
és que l’església pugui obrir-se
al públic a finals de març. Queden pendents noves reunions
entre l’ajuntament i el bisbat de
Lleida per concretar les noves
actuacions, valorades en uns
6.000 €, i la reconstrucció del
campanar.

SUCCESSOS FOCS

Sufoquen
dos incendis
a Copa d’Or i
Noguerola

L.S.

cament de parcs, jardins o
espais públics com les piscines (13).
També es van obrir 146
expedients per infr ingir
l’ordenança de protecció, tinença i venda d’animals, 110
respecte a animals no perillosos i 36 pels potencialment
perillosos.
Les infraccions lleus més
habituals són no presentar
el certificat veterinari quan
hi ha accidents provocats per
animals (35), incomplir l’obligació d’inscriure l’animal al
registre (30), portar el gos a
la via pública sense lligar (19)
i no recollir les seues defecacions (17).

Altre cop sense llum el carrer Júpiter de la Mariola
❘ LLEIDA ❘ Els fanals del costat esquerre del carrer Júpiter van
deixar de funcionar aquest cap de setmana. L’associació veïnal de la Mariola va informar que segurament avui seran
reparades, segons els va comunicar la Guàrdia Urbana. La
setmana passada els fanals del costat dret també van deixar
de funcionar després que en robessin el cable de l’interior.

Una firma comercialitza en exclusiva una impressora
❘ LLEIDA ❘ L’empresa lleidatana Intech3D, instal·lada a CEEILleida, crea produccions en 3D que fabrica una singular
impressora i que comercialitza en exclusiva aquesta firma.
La nova impressora permet construir peces de grans dimensione com fars, taules i maquinària agrícola.

La UdL, pendent d’impartir un nou grau
❘ BARCELONA ❘ Les universitats públiques catalanes preveuen
iniciar més d’una vintena de graus nous de cara al curs vinent
que estan pendents de l’aprovació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) i el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). La Universitat de Lleida està
pendent de l’aprovació del nou grau d’Enginyeria Digital,
que durarà quatre anys.

Un hotel de Vielha, el més econòmic per a TripAdvisor
❘ LLEIDA ❘ El portal TripAdvisor ha guardonat 176 hotels espanyols en els seus Travellers’Choice que ha distingit amb 251
premis distribuïts en 10 categories. A la del més econòmic
ha guanyat El Ciervo, a Vielha, com el primer d’Espanya i
el novè d’Europa.

Crema de matalassos
i un contenidor
❘ LLEIDA ❘ Els bombers de la Generalitat van sufocar dos incendis
dissabte a la nit i la tarda d’ahir
a Lleida ciutat. El primer es va
originar en un pis de la plaça
Noguerola quan passaven pocs
minuts de dos quarts de dotze
de la nit.
Fins al lloc, un habitatge
deshabitat, es van desplaçar
quatre dotacions dels bombers,
que van sufocar les flames en
pocs minuts. També van acudir
policia i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM), encara que finalment
cap persona no va resultar
afectada. El segon dels focs va
tenir lloc ahir a la tarda a la
zona d’expansió de Copa d’Or.

Mig miler de multes
per incivisme a Lleida
ciutat el 2017

Prevenció per evitar els abusos als esplais
❘ BARCELONA ❘ La Direcció General de Joventut ha decidit reforçar la prevenció dels abusos sexuals als esplais i als caus
havent-hi una persona responsable a cada centre recreatiu
que ajudi a evitar-los.

Tres ferits en accidents de trànsit a Ponent
El contenidor, en flames, ahir a la tarda a Copa d’Or.

Per causes que es desconeixen,
un contenidor que es trobava
situat al carrer Laforet va començar a cremar.
Després de l’avís, que es va
rebre a les 18.21 hores, una
dotació dels bombers es va
desplaçar al lloc, i va donar
per controlada la situació poc
abans de les set de la tarda.

D’altra banda, els bombers
també van treballar ahir en
un servei al carrer Segrià per
una antena que havia caigut
a la teulada d’un edifici de la
comunitat de veïns de la Sagrada Família. Dos dotacions van
acudir a l’avís per assegurar
l’objecte o retirar-lo segons el
perill.

❘ TALARN ❘ Tres persones van resultar ahir ferides lleus en accidents a la via de Ponent. Van ocórrer a l’N-II a Granyanella,
a la C-13 a Talarn i a la C-12 a Menàrguens. A més, hi va
haver retencions a la C-14 entre Ponts i Organyà.

Avaria en un pas a nivell del camí de Granyena
❘ LLEIDA ❘ La Urbana va haver de regular ahir el trànsit en el
pas a nivell del camí de Granyena després que una de les
barreres es fes malbé a les 12.30 hores. Una patrulla es va
desplaçar per garantir la seguretat durant el pas d’un tren a
les 13.30 hores. Posteriorment va ser reparada.

