
ES PERLLONGARÀ LA GRATUÏTAT DEL PÀRQUING A PETICIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA

L’empresa concessionària de 

l’aparcament subterrani de 466 

places de la plaça Ricard Viñes, 

Dragados-Iridium, perllongarà 

la seva gratuïtat fins al proper 

diumenge 19 de setembre, amb 

l’objectiu de donar-lo a conèixer 

entre els ciutadans i ciutadanes 

i a petició de l’Ajuntament de 

Lleida. 

Durant aquests primers 

dies de funcionament, la nova 

infraestructura ha tingut una 

ocupació mitjana del 80%, tot i 

que alguns dies, com per exem-

ple aquest dimecres, ha arribat 

a fregar el 100%. A partir del 20 

de setembre la tarifa de l’apar-

cament es cobrarà a 0,0383 € 

per minut, l’hora a 2,30 € i el 

dia a 18 €. També cal destacar 

que, a més, hi haurà un abona-

ment mensual diürn (entre les 

7.00 hores del matí i les 16.00 

hores de la tarda) que costarà 

40 €, un abonament mensual 

nocturn a 42 € (19.30 h a 9.00 

h + 13.30 a 16.30 h de dilluns 

a  divendres i les 24 hores dels 

caps de setmana). L’abonament 

mensual de 24 hores costarà 85 

€. També hi ha un abonament 

comercial de 65 € en què es po-

drà aparcar de dilluns a dissab-

te de 9.00 hores del matí a les 

21.00 hores de la nit. A més, la 

concessionària Dragados-Iridi-

um ha arribat a un acord amb 

l’Associació de Comerciants de 

la Zona Alta per tal que els seus 

associats i clients gaudeixin de 

descomptes en les tarifes. 

El pàrquing de Ricard Viñes 
serà gratuït fins al dia 19
Després de la primera setmana on tampoc es cobrava per aparcar-hi, l’empresa 
concessionària assegura que la instal∙lació ha tingut una ocupació mitjana del 80%
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Les persones amb limitacions 

severes de moviment ho tin-

dran més fàcil per treballar 

amb ordinadors, gràcies a les 

millores en el ratolí virtual He-

admouse i el teclat virtual des-

envolupats pel Grup de Robò-

tica de la Universitat de Lleida, 

en el marc de la Càtedra Indra-

Fundación Adecco. Les noves 

versions redueixen els movi-

ments de cap necessaris per 

arrencar i utilitzar el sistema, 

ampliant el col·lectiu d’usuaris 

potencials. El Headmouse tam-

bé funciona en condicions de 

baixa il·luminació, inclou un 

sistema manual per indicar la 

posició dels ulls i incorpora un 

mode de funcionament basat 

en clics per a programes d’es-

combratge. 

AMB EL RATOLÍ VIRTUAL ‘HEADMOUSE’

Millores tecnològiques 
per discapacitat motrius

REDACCIÓ
LLEIDA

OBRES PÚBLIQUES

La Paeria adjudicarà aquest 

octubre les obres del nou 

ascensor i la passarel·la que 

connectaran la plaça de Sant 

Joan amb el Canyeret. Els 

treballs s’iniciaran enguany 

i estaran acabats durant els 

primers mesos del 2011. El 

paer en cap va destacar que 

aquestes instal·lacions per-

metran l’accessibilitat dels 

funcionaris i usuaris a les 

dependències judicials em-

plaçades al Canyeret 

L’ascensor de la 
plaça Sant Joan 
s’adjudicarà a 
l’octubre 
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LLEIDA6 DIVENDRES 10 DE SETEMBRE DE 2010

DETINGUT PER FURT. Els Mossos van detenir la 
tarda de dimecres Gregorio B. L., de 39 anys i veí 
de Lleida, en ser enxampat ‘in fraganti’ forçant un 
cotxe que es trobava estacionat a Alfred Perenya.

SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ. Aquest matí 
s’inaugura la Setmana del Llibre en Català que 
acollirà, entre altres, lectures dramatitzades als au-
tobusos, tertúlies, dedicatòries o recital de poemes.

DJ BRASILERA. La coneguda DJ brasilera Fernanda 
Martins serà avui a ‘La Diada Sound Festival 2010’, 
a Chic Lleida. L’estrella internacional de la música 
electrònica actuarà de cap d’un cartell amb 8 DJ’s.

RAMON GABRIEL

Cremen matolls a 
les immediacions 
del CAP del barri  
de Cappont

Un incendi de matolls va generar 

ahir al migdia l’alarma al barri 

de Cappont, després que s’origi-

nés a poca distància del CAP del 

barri de Cappont, una zona que 

també s’utilitza generalment per 

a aparcament de vehicles. Tot i 

l’espectacularitat de les flames, 

l’incendi va poder ser extingit en 

només uns minuts. 

INCENDIS

Albesa 99.4

Alguaire 96.5

Almenar 107.7

Corbins 107.1

Rosselló 107.5


