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Agents
cívics: 29.000
actuacions
en sis mesos

ELS AGENTS PROMOUEN ELS VALORS CÍVICS. © ELENA VALLÈS

Els agents cívics de Lleida, figura creada el febrer d’enguany,
han fet 28.667 actuacions a la via pública en els primers sis
mesos de funcionament. Els agents cívics tenen la missió
bàsica de vetllar pel compliment de l’Ordenança de Civisme
Municipal mitjançant una tasca informativa i educadora que
promou els valors socials i ciutadans entre els veïns i les
veïnes del municipi a fi d’assolir una convivència harmònica.
Les principals accions dels agents han estat relacionades
amb passos de vianants (5.295) i la tinença d’animals de

companyia (3.381). També han actuat en casos relacionats
amb l’Ordenança de Civisme, llançament de deixalles a la via
pública, jugar a la pilota al carrer i anomalies a la via pública,
entre altres àmbits. Igualment, han fet actuacions i visites
a centres educatius de la ciutat i s’han adreçat als ciutadans
per a informacions generals.
Els agents cívics actuen com a auxiliars de la Guàrdia Urbana,
amb qui treballen coordinadament, sense tenir, però, el
poder sancionador dels agents de la policia local.
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MíNGUEZ VA PRESIDIR LA PRESENTACIÓ DE LA TARGETA. © H.S

Entrada conjunta per
als monuments a 9 ¤
Fins al 30 de setembre es pot adquirir la targeta
Lleida Cultural Pass, que, amb un únic pagament de
9 euros, permet accedir a la Seu Vella, el Museu de
Lleida, el Castell del Rei-la Suda i el castell templer
de Gardeny. L’entrada conjunta es pot comprar a
l’Oficina de Turisme de Lleida del carrer Major i als
quatre centres monumentals. A més, amb la targeta
Lleida Cultural Pass també s’ofereix informació de
la resta d’elements patrimonials i culturals de la
ciutat als quals es pot accedir de manera gratuïta,
com són el Museu Morera, La Panera o les Adoberies, entre altres.

La Ruta del Vi
de Lleida creix
La Ruta del Vi de Lleida doblarà el nombre d’establiments
certificats amb la incorporació de 31 negocis nous (restaurants, allotjaments, cellers, agències, oficines de turisme,
bars de vins, empreses de guies turístics i espais d’oci
temàtics) com a socis d’aquest organisme autònom. El
regidor de Turisme, Fèlix Larrosa, tindrà el càrrec de vicepresident de l’associació en representació de l’Ajuntament
de Lleida. Està previst que els nous membres associats
s’afegeixin de manera efectiva a la ruta el mes de novembre.

