
La Urbana sanciona un miler 
de conductors en tres mesos 
per anar a més de 30 km/h
Són el 9% dels 10.679 vehicles que el radar mòbil 
de la policia controla des del desembre al febrer
La Guàrdia Urbana va 
controlar 10.679 vehicles 
amb el radar mòbil de 
velocitat a zones limitades 
a 30 km/h des de l’1 de 
desembre de 2020 al 28 de 
febrer de 2021, dels quals es 
van denunciar 970, el 9,1%.
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La limitació de velocitat a 30 

km/h va entrar en vigor el 30 

d’octubre de l’any passat. Durant 

un mes es va senyalitzar i infor-

mar la ciutadania, per començar 
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embre. Amb aquesta nova mesu-

ra, el 87 % de les vies de la ciutat 
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velocitat de circulació limitada a 

30 quilòmetres per hora. N’han 

quedat excloses les 26 vies prin-

cipals, com el Passeig de Ronda, 

la rambla d’Aragó o les avingudes 

de Blondel i Prat de la Riba, entre 

d’altres, amb limitació a una velo-

citat superior, generalment de 50 

km/h, en disposar de dos carrils 
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Tal com van anunciar des de 

la Direcció General de Trànsit 
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Circulació de l’Estat limita la velo-

citat en tots els carrers de zones 

urbanes a 30 quilòmetres per ho-

FOTO: Tony Alcántara / El carrer Almeria, al barri de Magraners, té limitada la velocitat a 30 km/h
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La sanció per circular en les 

zones 30 a la ciutat de Lleida a 
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km/h, 300 euros i 2 punts del car-
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400 euros i 4 punts. 

Durant el mes de febrer, a les 

zones limitades a 30 km/h, es 

van controlar 3.779 vehicles, dels 

quals es van denunciar per ex-
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mitjana registrada va ser de 36,5 

km/h. A les zones limitades a 50 

km/h, es van controlar 5.345 ve-

hicles, amb 222 denúncies i una 

velocitat mitjana de 46,8 km/h. 

En zones limitades a 60 km/h, es 

van controlar 585 vehicles, amb 

22 denúncies i una velocitat mit-

jana de 59,3 km/h. Finalment, es 
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zones limitades a 80 km/h, sense 

registrar cap denúncia per excés 

de velocitat.

Un equip del INS Manuel de 

Montsuar de Lleida, capitanejat 

per la professora del centre, Ma-

ribel Serrano, ha estat el guanya-

dor de la fase local de Lleida de 

la Lliga de debat de secundària 

i batxillerat de la Xarxa Vives 
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ga 22 universitats dels territo-

ris de parla catalana de quatre 

estats europeus. Enguany, per 
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mitjançant sales virtuals, amb 

debats d’una durada màxima 
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collit Kevin Navas, Carlota Va-
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co Vicente per representar la 
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Un equip del Manuel de 
Montsuar guanya la Lliga 
local de debat de l’ESO

FOTO: XVU / Els quatre components de l’equip de l’INS Manuel de Montsuar 

La PAH atura  

el desnonament 

d’una família 

de Lleida al 

carrer Pallars

Els Estats Units 

concedeix a 

Lleida.net una 

nova patent

L’AAVV Secà   
ofereix atenció 
presencial tots 
els dimecres

La PAH va aconseguir atu-

rar temporalment un des-
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del carrer Pallars de Lleida, 
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mes, que havia de tenir lloc 

avui a primera hora del ma-
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voltor” pretenia deixar al 

carrer dues persones amb 

situació de vulneralbilitat. 
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lia havia demanat a Serveis 

Socials l’informe de vulne-

rabilitat i que se’ls va negar 
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no se’l concedirà. 

Els Estats Units ha atorgat a 

Lleida.net la seva sisena patent 
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permetrà a la companyia llei-

datana comercialitzar durant 

dues dècades, en exclusiva per 

als EUA, un servei que permet 

comunicar-se electrònicament 
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que té validesa davant tots els 

tribunals i administracions de 

la Unió Europea.

L’Associació de Veïns del Secà 

de Sant Pere obre les portes del 

local social els dimecres, de les 
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rir la possibilitat de fer-se socis 
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A més, s’insta els veïns i els ciu-

tadans de Lleida en general que 
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l’associació organitza al llarg de 

ﾉげ;ﾐ┞く Dげ;ﾉデヴ; H;ﾐS;が ﾉげWﾐピデ;デ ﾗヴ-
ganitzarà el 20 de març una sar-

dinada en el marc del Dia del 

Pare, que es desenvoluparà a 

les instal·lacions de la petanca 
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