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Transport sostenible

III BIENNAL
INTERNACIONAL
D’HUMOR DE
CATALUNYA
“HUMORÀLIA 2003”

A LA CIUTAT, AMB
LA MEVA BICI!

Un altra de les activitats que es
desenvoluparà els dies 2, 3 i 4 d'octubre
dins de la III Bienal és "Caricaturistes a l'Eix",
en la qual nou dibuixants se situaran en
diferents indrets de l'Eix comercial per
caricaturitzar els vianants que vulguin quedar
immortalitzats de manera desenfadada per
la mà d'aquests artistes.

Sovint ens desplacem en mitjans de
transport que utilitzen combustibles fòssils
no renovables, responsables de la majoria
d’emissions de gasos contaminants i del
80% del soroll a les ciutats. A més, els
accidents de trànsit causen més de mil
morts (un 30% a les ciutats) i 32.000
ferits a l’any a Catalunya.
La bicicleta és un bon mitjà de transport
a la ciutat: ocupa menys espai, no
contamina, millora la salut de l’usuari (que
a més estalvia diners!)... A Lleida, encara
és més fàcil:
- El clima és temperat, les pluges escasses
i el relleu quasi pla.
- Les distàncies són curtes: menys de 20
minuts en bici per anar a tot arreu.
- L’entorn t’hi convida.

xifres que parlen...
- Actualment, roden pel món 1.000
milions de bicicletes (més del doble que
automòbils).
- A les principals ciutats holandeses,
alemanyes i dels països nòrdics, un 30%
dels ciutadans van en bici (fins i tot amb
temperatures sota zero!)
- A Lleida, es calcula que són 500 els
usuaris diaris de la bicicleta.

passa a l’acció...
- Utilitza la bici en els teus recorreguts
habituals per la ciutat.
- Fes servir el carril bici i el casc i, si
circules de nit, elements reflectants i llums.
- Aprofita la bici per conèixer l’entorn de
la ciutat, segur que hi ha molts indrets
que et sorprendran!
- Participa en el Dia sense el meu Cotxe
(22 de setembre) i en la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura.

digues la teva a...
Vols informació sobre algun tema?
Vols opinar?
Tens algun “truc sostenible” per
contar-nos?
Posa’t en contacte:
agenda21@paeria.es
Tel. 973 70 04 55

L'Associació Cultural Humoràlia ha organitzat
la III Biennal Internacional d'Humor de
Catalunya, Humoràlia 2003, que se celebrarà
a Lleida del 19 de setembre al 19 d'octubre
i que aplegarà nombroses activitats
relacionades amb el món de l'humor. Cal
destacar les nou exposicions que es
desenvoluparan en diverses sales de la
ciutat, dedicades a humoristes gràfics,
caricaturistes i il·lustradors nacionals i
estrangers.

Entre les activitats paral·leles a Humoràlia
2003, cal fer també especial menció a
l'actuació teatral que es desenvoluparà el
19 de setembre al teatre de l'Escorxador.
Esperando a... Godoy és una obra en què
l'humorista uruguaià Godoy presenta els
seus brillants i sarcàstics monòlegs.
Conferències, presentacions de llibres, tallers,
visites guiades i altres activitats completen
el programa de la cita amb l'humor a Lleida.

LES ENTRADES
PER ALS
CONCERTS DE
L’AUDITORI ES
PODEN ADQUIRIR
AL TEL.ENTRADA
A partir d’ara no farà falta traslladar-se a
l’Auditori Municipal Enric Granados per
adquirir les entrades per als concerts que
s’hi ofereixin. L'alcalde de Lleida, Antoni
Siurana, i Ramon Rué, director territorial
de Catalunya (zona oest) de la Caixa
d'Estalvis de Catalunya, han signat un
conveni de col·laboració per incorporar
el servei Tel.Entrada –integrat per les
oficines de Caixa Catalunya–, el telèfon
de venda 902 10 12 12 i la web
telentrada.com per vendre les entrades
de l'Auditori.
Es tracta de facilitar al màxim a l’usuari,
sense haver de moure’s de casa seva, la

compra dels abonaments per gaudir de la
música que es programa a l’Auditori
municipal.
Aquest sistema de venda es començarà a
aplicar la pròxima temporada de concerts
de l'Auditori, que s'inicia el dia 25 de
setembre amb l'actuació del conegut i
reputat tenor Jaume Aragall.
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