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Augmenten en més d’un milió
els cotxes que usen la xarxa
viària de la Diputació el 2018
La via LP-9221 de Lleida a la Portella és la que més
trànsit registra, amb 5.997 turismes de mitjana
En poc més de quinze
minuts, la Diputació va
celebrar ahir un nou ple,
on es va donar compte
del Pla d’Aforaments de
les carreteres de la xarxa
viària local titularitat de la
Diputació.
Lleida
J.CASTELLÀ
Segons aquest estudi, l’any passat
van passar per les carreteres de
la institució 131.831.683 cotxes,
una xifra lleugerament superior
a la de l’any 2017 (130.488.667).
Pel que fa a l’anualitat del 2018,
el Pla informa, en relació al volum
de trànsit de la xarxa local, que la
carretera LP-9221 de Lleida a la
Portella és la via que més trànsit
suporta, amb una intensitat mitjana de 5.997 vehicles per dia,
mentre que la L-522, de la N-260
(Congost d’Erinyà) a la N-260 (La
Pobla de Segur) és la que menys
trànsit suporta, amb una intensitat mitjana diària de només 14
vehicles. Per contra, l’informe exposa que el percentatge de vehicles pesats ha tingut una petita
disminució, passant del 3,94% de
l’any 2017 al 3,56% del 2018.
El diputat Josep Ibarz va valorar, després del ple, aquestes dades assegurant que demostren
que “la gent es queda al territori,

FOTO: Lídia Sabaté / Els diputats durant el ple d’ahir, que va durar poc més de quinze minuts
si una persona viu a comarques,
se’n va a Lleida però continua vivint a comarques”.
D’altra banda, el plenari també
va aprovar la modificació del conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i totes
les Diputacions, per a l’alienació
mitjançant subhasta pública de
béns embargats amb l’abstenció
de Ciutadans. La portaveu taronja
també es va abstenir, juntament
amb ERC i la CUP a la votació sobre l’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària per crèdits extraordinaris.

El PP demana a Perelló que
garanteixi “la neutralitat”
La situació política catalana, en
plena campanya electoral, va
tornar a ser present ahir durant
el ple de la Diputació, en el torn
de precs i preguntes. La portaveu del Partit Popular, Dolors
López, va demanar a la presidenta que respectés “la neutralitat” de la institució. López va
justificar aquest prec criticant el

discurs que Rosa Maria Perelló
va fer amb motiu del dia de Sant
Jordi. La popular considera que
“el discurs de la presidenta de la
corporació en un acte institucional ens hauria de representar
a tots”. En aquest sentit, cal recordar que la institució va canviar els llaços grocs de la façana
per flors grogues.

Conveni a la
Vall de Boí
per difondre
el romànic als
estudiants
El Centre del Romànic i el Camp
d’Aprenentatge de la Vall de Boí
signen un conveni de col·laboració per la difusió del conjunt
romànic entre estudiants. Amb
aquest acord es comprometen
a col·laborar i coordinar les seves accions per tal d’obtenir la
màxima efectivitat en les activitats que ofereixen, dissenyant i
planificant conjuntament projectes d’interès comú. La primera acció d’aquest acord és la
gratuïtat de les entrades a les
esglésies romàniques de la Vall
de Boí pels alumnes del Camp
d’Aprenentatge.

Comencen les
reformes per
millorar setze
carrers de la
Seu d’Urgell
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell
iniciarà dilluns vinent les obres
de millora de setze carrers de
la ciutat i el Camí del Salit. El
projecte, aprovat el passat mes
de setembre al ple, contempla l’asfaltatge de diverses vies
que encara tenen paviment de
llamborda, com és el cas d’alguns trams del carrer de Llorenç Tomàs i Costa o el carrer
del Monturull. Així mateix, la
intervenció també preveu la
substitució de paviment de formigó d’alguns carrers del centre de la ciutat.

Si te sales del camino, que
sea porque quieres.
Cambio de neumáticos con seguro incluido.
Tu SEAT te llevará donde tú quieras.

En tu Servicio Autorizado Oficial, tus neumáticos siempre estarán en plena forma. Ven a Automotor y
Servicios y renuévalos al mejor precio. Además, tendrás 3 años de garantía adicional desde la fecha
de entrega de tu SEAT o desde la renovación de tus neumáticos.
Neumáticos con dibujo inferior a 1,6 mm supone:
• Multa de 200€ por neumático.
• Posibilidad de inmovilización del vehículo.

Automotor y Servicios

Av. del Ejército, 44 Bis - 25194 Lleida - T. 973 288 092
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Per Setmana Santa no es para

Molts equips base lleidatans aprofiten l’aturada de lliga per
participar en diferents tornejos d’arreu del territori català
Diferents equips base
de la província de Lleida
han aprofitat l’aturada de
Setmana Santa per seguir
millorant en tornejos
organitzats en diferents
punts de Catalunya.
Lleida
REDACCIÓ
L’aturada per Pasqua és una bona oportunitat per descansar
i encarar amb força el tram final de temporada, però també
és una bona manera per seguir
millorant en els diferents tornejos. Aquests dies en els quals els
equips es concentren per participar en competicions més curtes
i de formats diferents serveixen
per trencar la dinàmica de partits de lliga de cap de setmana.
A més, el fet de passar uns dies
amb els companys també és una
bona manera de fer pinya.
Així doncs, els equips lleidatans es van anar repartint per tot
el territori català per participar
en tornejos com el Santa Eulàlia,
l’Alàs o el MareNostrum. Molts
d’aquests tornejos, a més, van
brindar la possibilitat de competir contra equips d’altres zones
d’Espanya i d’altres països.
Una altra opció per la qual van
optar alguns clubs és la d’organitzar campus de tecnificació per a
que, mitjançant exercissis concrets, es puguin treballar fases
més específiques del joc d’una
forma més amena.
Al llarg d’aquesta setmana, els
equips han anat tornant a la dinàmica normal d’entrenaments per
encarar el tram final de la temporada en la que, en molts casos,
s’ha de decidir tot.

FOTO: A. S. / L’Aleví ‘C’ de l’Atlètic Segre va guanyar el torneig Alàs

FOTO: Bordeta / L’Aleví B del Bordeta va quedar quart a l’Alàs

FOTO: FIF Lleida / El FIF va organitzar un campus de tecnificació

FOTO: CF Pardinyes / El Femení Sub13 del Pardinyes a Lloret de Mar

FOTO: Bordeta / El Benjamí ‘A’ del Bordeta al torneig MareNostrum

FOTO: Bordeta / El Benjamí del Bordeta al torneig de Tremp

FOTO: A. S./ El Prebenjamí de l’Atlètic Segre al Santa Eulalia

FOTO: FIF Lleida / El Benjamí del FIF al Santa Eulalia

FOTO: A. S. / L’Atlètic Segre va quedar segon a l’Interpenyes

