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MESURES DE
TRÀNSIT PER
FACILITAR L’ACCÉS
AL CENTRE EN EL
PERÍODE DE NADAL

L’Ajuntament de Lleida desenvoluparà des
del 12 de desembre fins al 5 de gener la
campanya de Nadal 2003, destinada a
facilitar la circulació rodada per la ciutat
i l’accés de vehicles i de vianants a les
zones comercials en aquest període de
trànsit especialment dens. Els principals
eixos de la campanya seran la regulació
de l’aparcament i l’increment del control
de la disciplina viària.

noves tecnologies

Pel que fa al primer apartat, l’Ajuntament
crearà àrees d’aparcament gratuït a Av.
Tarradellas, al Camp d’Esports i a d’altres
indrets. D’altra banda, també és previst
habilitar àrees provisionals de zona blava
a la plaça Blas Infante i a d’altres espais
per concretar, que funcionaran entre les
16 i les 21 h, de dilluns a dissabte.

Aparcament provisional habilitat per l’Ajuntament de Lleida a la plaça Blas Infante.

D’altra banda, la Guàrdia Urbana
incrementarà el control d’utilització de les
zones de càrrega i descàrrega i dels
estacionaments en doble fila. La policia
local incideix en una sèrie de consells per
millorar el trànsit:
– No aturar-se a les cruïlles.
– No estacionar en doble fila.

– Conduir sense pressa.
– Evitar dies i hores punta.
– Respectar el pas de vianants.
– Utilitzar transports públics
– Utilitzar els aparcaments subterranis.
– Preveure on estacionarem el vehicle.
– Ús correcte de la zona blava.
– Atendre els suggeriments que fa la
Paeria en els mitjans de comunicació.

EN MARXA
LES CARTES
TELEMÀTIQUES
ALS REIS MAGS

L’Ajuntament de Lleida ha posat en
funcionament un any més el servei de
correu telemàtic amb els Reis d’Orient.
Gràcies a aquesta iniciativa, totes les
persones que ho desitgin (infants, joves,
adults o avis) poden escriure la seva
carta per mitjà d’Internet des de l’1 de
desembre fins al 5 de gener.
Els usuaris poden enviar les cartes des
d’un ordinador personal amb connexió
a Internet, des dels terminals gratuïts
de la xarxa municipal de telecentres i
des dels terminals gratuïts instal·lats al
saló Cucalòcum i als baixos del Palau
de la Paeria.
Les adreces d’aquest servei són:
www.lleida.org/cartanadal
www.paeria.es
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Un jurat format per membres del Col·legi
de Periodistes seleccionarà les dotze
millors cartes telemàtiques als Reis. El
primer i segon premis consistiran en
una llibreta d’Ibercaja amb 200 euros.
Els organitzadors han previst també 10
premis més consistents en material
informàtic de tipus divers. A més a més,
tots els participants rebran un obsequi

com a confirmació que els Reis d’Orient
han rebut la seva carta.
Accés-Institut Municipal d’Informàtica,
en col·laboració amb Ibercaja, SEMIC
i SVT, desenvolupa aquesta iniciativa
des del 1989. La participació dels
ciutadans acostuma a ser molt elevada
i cada any es reben unes 3.500 cartes.

