
La Paeria preveu un estalvi de 
2,5 milions d’euros aquest any 
en la despesa corrent munici-
pal. Així ho va assegurar ahir 
l’alcalde de la ciutat, Àngel Ros, 
després d’assegurar que el pla 
d’estalvi que duu a terme la Pa-
eria ja dóna els seus resultats. 
Ros va explicar algunes de les 
polítiques que s’apliquen a la 
ciutat per reduir la despesa i va 
destacar dues línies d’actuació 
en l’àmbit energètic. “La sub-
hasta entre companyies elèc-
triques pel subministrament 
d’electricitat a la ciutat pel que 
fa a edificis i enllumenat; i les 
mesures de reducció de la in-
tensitat lumínica en els barris 
menys habitats”, va dir. A més, 
en el conjunt de la ciutat, s’ha 
reduït la intensitat a partir de 

la nit.
D’aquesta manera, l’alcalde 

de Lleida va xifrar l’estalvi que 
suposen aquestes dues mesu-

res que ascendeix a 850.000 
euros: 400.000 corresponen 
a la subhasta de companyies 
elèctriques i 450.000 euros a la 

reducció de la intensitat lumí-
nica.

Aquestes mesures energèti-
ques per reduir la despesa s’afe-
geixen a altres generals que ja 
s’apliquen a l’Ajuntament i que 
durant el 2010 han suposat un 
estalvi d’1,7 milions. Per tant, 
es preveu que durant aquest 
2011 la Paeria estalviï 2,5 mili-
ons.

plaques solars al camp 
d’esports

Ros va fer aquestes decla-
racions durant la seva visi-
ta al parc solar que la Paeria 
està instal·lant a la coberta del 
Camp d’Esports. Aquest siste-
ma fotovoltaic, amb un total de 
483 panells que estan connec-
tats a la xarxa elèctrica, produ-
iran anualment l’energia que 
consumeixen 50 habitatges. 

La Paeria estalvia 2,5 milions
850.000 euros són de l’àmbit energètic i la resta, de despeses corrents  

canvi de companyia elèctrica

aVarIa teleFÒNIca. Centenars de llars del centre 
de la ciutat de Lleida es van quedar durant part 
del dia d’ahir sense servei de telefonia arran d’una 
avaria.

Versos satÍrIcs. Josep Ramon Correal ha gua-
nyat el I Concurs de Rodolins i Versos Satírics de 
la Fecoll. Un total de 17 obres s’han presentat a 
aquesta primera edició del Memorial Jordi Plens. 

INceNdI. Bombers i Guàrdia Urbana van actuar 
ahir la matinada en un incendi que es va produir 
en un habitatge del grup d’edificis Voravia de Balà-
fia. No hi va haver cap ferit. 
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ros va visitar ahir el parc solar de la coberta del camp d’esports 
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udl

Finançament per 
a 10 projectes  
d’investigació i 
recerca de la udl

10 projectes de recerca han obtin-
gut finançament en la convocatò-
ria UdL-Impuls. Aquesta inicia-
tiva té com a objectiu potenciar 
la col·laboració en projectes de 
R+D+i d’empreses amb grups 
d’investigació de la UdL. Ban-
co Santander finançarà durant 
5 anualitats la iniciativa amb 
200.000 euros l’any. 

banco santander

Una dona de 47 anys va envair 
dilluns a la nit un carril d’obres 
degudament senyalitzat amb 
cons al Passeig de Ronda en 
sentit a la plaça Europa. Els 
fets van tenir lloc quan passa-
ven deu minuts de les deu de 
la nit. La dona no va veure els 
senyals i va envair el carril fins 
xocar i tirar a terra una motoci-
cleta de la Guàrdia Urbana que 
estava estacionada al final del 

carril amb les llums d’emer-
gència enceses. Els agents van 
fer la prova d’alcoholèmia a la 
conductora, que va donar posi-
tiu penal.  

Furt I accIdeNt
Per altra banda, la Guàrdia 

Urbana va detenir ahir a la ma-
tinada dues persones que havi-
en robat un cotxe i que després 
van tenir un accident a l’avin-
guda Flix. Van intentar fugir 
però no ho van aconseguir. 

la conductora anava en estat ebri

envaeix un carril d’obres 
i xoca amb moto policial
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economia

Les matriculacions de ve-
hicles a la demarcació de 
Lleida van caure més del 
44% al febrer en relació al 
mateix mes del 2010, passant 
de les 617 unitats a les 343. 
Així, en el que portem d’any 
s’han venut 703 vehicles 
mentre que l’any passat van 
ser 1.124, el que representa 
un descens del 37%, segones 
les dades de Faconauto. 

les vendes de 
cotxes cauen un 
44% al febrer
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La Diputació de Lleida va 
presentar ahir la posada en 
funcionament del programa 
d’instal·lació d’espais lúdics i 
de salut als municipis del ter-
ritori impulsat per l’ens. 

Així, es tracta d’espais pú-
blics adreçats a promoure 
l’activitat física i els hàbits 
saludables entre la gent gran 
dels municipis lleidatans amb 
l’objectiu que treballin la mo-
bilitat i la coordinació, així 
com el treball aeròbic. Per 

aconseguir-ho s’instal·la un 
complert circuit dissenyat per 
treballar les principals parts 
del cos. 

En aquesta 1a fase del pro-
grama s’han inclòs 58 munici-
pis de les comarques lleidata-
nes i 60 parcs. La corporació ja 
ha iniciat el procediment per 
fer el concurs d’adjudicació 
de la 2a fase, amb una partida 
pressupostària de 900.000 eu-
ros. En total, 158 municipis de 
la demarcació han sol·licitat 
acollir-se a aquest programa 
de l’ens. 

58 municipis disposaran 
de parcs lúdics i de salut
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la diputació va presentar ahir aquest projecte 

diputació

impulsat per la diputació

litigi

La consellera de Cultura 
d’Aragó, María Victoria 
Broto, va recordar al Bisbat 
de Lleida que ha de retornar 
l’art sacre, arran  de la notí-
cia que el Bisbat de Lleida 
deixa la via civil en rebre 
una ordre del Vaticà. 

recorda que han 
de tornar l’art

redaccIó
lleida

a alemanya

El Parc Científic i Tecno-
lògic Agroalimentari de 
Lleida és present per 7a edi-
ció consecutiva al CeBIT de 
Hannover (Alemanya), una 
de les fires de tecnologia, 
informació i comunicació 
més importants del món. 

el pcital es 
promociona
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