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cials i promoure la mobilitat
dels vehicles en aquestes zo-
nes.

Altres municipis
Altres municipis de Lleida,

com Solsona,Alcarràs oAgra-
munt, entre d’altres, ja han im-
plantat aquesta mesura a les
zones comercials amb el ma-

teix objectiu de facilitar la mo-
bilitat i afavorir l’aparcament
als usuaris. En el cas d’Alcar-
ràs hi ha habilitades 22 places
d’aparcament limitat a tren-
ta minuts.

En aquest sentit, la ciutat de
Solsona també disposa de pàr-
quing gratuït en horari comer-
cial però sotmès a un màxim
de dos hores d’aparcament.
Agramunt disposa d’un total
de 120 places d’aparcament
restringit al centre de la loca-
litat.Altres poblacions de Llei-
da també s’han plantejat en
alguna ocasió aquest sistema.
No obstant, la majoria opten
per fer pagar.

SANCIONS

L’ordenança preveu
multes d’uns 6 euros
per infringir el sistema
de rotació de vehicles

Seixanta pàrquings de temps
limitat en dos places de Ponts
Mesura consensuada amb el comerç local i hi haurà una
ordenança || Places gratuïtes amb un màxim de 90 minuts

EQUIPAMENTS COMERÇ

E. FARNELL
❘ BALAGUER ❘ L’ajuntament de
Ponts posarà en servei d’aquí
a un mes al voltant de seixan-
ta places d’aparcament limi-
tat gratuït a les zones comer-
cials de la plaça del Planell i
del Lleó de la localitat. Per
aquest motiu, el consistori ja
ha iniciat la redacció de l’or-
denança sobre l’estacionament
regulat de vehicles a la via pú-
blica, que preveu implantar
per primera vegada places
d’aparcament amb restricci-
ons horàries al centre de la
ciutat. En aquestes àrees
d’aparcaments els usuaris po-
dran deixar-hi el vehicle du-
rant un temps màxim d’una
hora i mitja, encara que con-
tinuaran sent gratuïtes. El con-
sistori estudia sancions d’uns
6 euros.

La mesura pretén donar res-
posta a la demanda dels co-
merciants de la zona per regu-
laritzar l’aparcament als sec-
tors que acullen els eixos co-
mercials. La mesura haurà de
permetre més rotació de ve-
hicles. El projecte s’ha consen-
suat amb els comerciants de
la zona, que també seran els
encarregats de disposar als
usuaris els rellotges horaris.

L’alcalde, Francisco García,
va apuntar que la mesura vol
facilitar que els usuaris (tam-
bé forans) puguin aparcar sen-
se dificultat a les àrees comer-

La plaça del Lleó de Ponts, on s’implantaran les places limitades.
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❘ ESTARÀS ❘ El propietari de laTor-
re de Gàver d’Estaràs, Isidre
Salat, ja ha tornat a casa amb
l’alta mèdica i amb ganes d’ar-
xivar l’assalt violent que es va
cometre a casa seua i en què
va rebre un tret al pit que el
va tindre hospitalitzat a laVall
d’Hebron durant més d’una
setmana. Dels fets que van tin-
dre lloc prefereix no fer-ne co-
mentaris “fins que es resolgui
el cas”. “De moment estem en
mans de les investigacions dels
Mossos”, va afegir. El 18
d’agost tres individus van en-
trar a punta d’escopeta a la
Torre de Gàver, van colpejar
i emmordassar les dos perso-
nes grans i la dona de la ca-
sa. Posteriorment, hi va arri-
bar Isidre Salat, contra qui van
disparar i van fugir. El propi-
etari va ser traslladat a l’Hos-
pital de laVall d’Hebron, men-

El veí d’Estaràs ferit de bala
en un assalt torna a casa

SUCCESSOS ASSALT

La torre on es va cometre l’assalt a punta d’escopeta a Estaràs.
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tre que les altres víctimes de
l’assalt van ser ateses a l’Hos-
pital d’Igualada. Es tracta
d’una masia situada a peu
d’una carretera poc transita-

da, fet que facilita que es co-
metin robatoris.Aquest és el
segon assalt violent que té lloc
en aquesta masia en els últims
sis mesos, informa X.S.

❘ SORT ❘ Endesa ha finalitzat els
treballs per millorar una lí-
nia de mitjana tensió a Sort,
una inversió de prop de
60.000 euros amb l’objectiu
de garantir la qualitat i con-
tinuïtat del subministrament
elèctric als usuaris del nucli
urbà de Sort i de les pobla-
cions d’Altron, Bernui, Lles-
sui i Saurí.Així ho va anun-
ciar ahir la companyia elèc-
trica, que va apuntar que els
treballs han consistit en la
renovació d’1 quilòmetre de
cablatge, amb la instal·lació
d’un nou cable de més pres-
tacions i seguretat.

Així mateix, s’han substi-
tuït set suports de fusta de-

teriorats per l’acció de les
aus per altres de metàl·lics,
i s’ha instal·lat un nou aïlla-
ment polimèric, fabricat a
base de fibra de vidre i sili-
cona.

D’altra banda, els treballs
han servit per instal·lar di-
ferents elements de segure-
tat en la línia per reduir al
màxim possibles accidents
per col·lisions o l’electrocu-
ció d’aus. En aquest sentit,
la companyia ha instal·lat
fundes aïllants i dispositius
per evitar que els ocells es
posin a la línia.Aquesta ac-
tuació s’engloba en el pla de
millora de la xarxa elèctri-
ca al Pallars Sobirà.

Endesa millora la
seguretat d’una línia de
mitjana tensió de Sort
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Decomissen joies a la duana per valor de 8.500 euros
❘ LA FARGA DE MOLES ❘ La Guàrdia Civil va intervindre dimarts a
la duana de la Farga de Moles joies per valor de 8.500 euros
que portava un veí de Barcelona en un maletí. El valor mà-
xim per a aquests productes és de 900 euros.

Revisen la zona de l’incendi de farratge d’Ivars
❘ IVARS D’URGELL ❘ Dos dotacions dels bombers van tornar ahir
a la zona de l’incendi que dilluns va calcinar paques de far-
ratges a Ivars, ja que algunes continuaven cremant. Per la se-
ua part, es va donar per extingit el d’Almacelles.

Fuita de gas per obres en una escola deBalaguer
❘ BALAGUER ❘ Els operaris que treballen en unes obres al pati
de l’escola Mont-roig de Balaguer van causar ahir una fuita
de gas en una canonada, sense causar desallotjats.

Fraga allarga una setmana la temporada de piscines
❘ FRAGA ❘ Les piscines municipals de Fraga, al recinte de L’Es-
tacada i al barri de Miralsot, prolongaran una setmana la tem-
porada d’obertura respecte a la data prevista inicialment per
al tancament, el dia 1 de setembre.

Tallat el túnel de Vielha per l’avaria d’un camió
❘ VIELHA ❘ El túnel deVielha va estar tallat ahir al matí durant
20 minuts després que s’avariés un camió. En un primer mo-
ment es va pensar en un incendi però va resultar ser la rup-
tura del turbo, que va provocar molt vapor.

Obertura de comerços a Tàrrega per la Fira
❘ TÀRREGA ❘ Els comerços deTàrrega podran obrir en festiu amb
motiu de la Fira delTeatre (vegeu la pàgina 44) els dies 6 i 7,
i determinats establiments podran obrir el 8.
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