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La Unitat Ciclista de la Urbana es consolida
• E ls agents que circulen amb bicicleta han fet 11.000 actuacions en els darrers dos anys
Del conjunt d’actuacions
que s’han fet, destaquen
les relatives al trànsit –
com ara denúncies per
mal estacionament–, per
l’incompliment de les ordenances de civisme, les que
s’han fet entorn a les escoles, les que donen resposta a
les queixes per molèsties al
veïnat o les intervencions en
avaries, de l’aigua o del gas,
entre d’altres.
Ciclistes de la Guàrdia Urbana a la plaça Blas Infante. © H. Sirvent

La Unitat Ciclista de la
Guàrdia Urbana ha fet en els
dos anys de funcionament
–des d’abril del 2011 fins
al març del 2013– un total
de 10.944 actuacions. Actualment aquesta unitat és
formada per quatre agents
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després que la Paeria ampliés el servei el setembre
del 2012 amb la incorporació de dos agents més, que
circulen amb bicicleta per
la ciutat, amb especial incidència en aquells espais de
difícil accés amb vehicle.
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Destaquen les
denúncies per mal
estacionament o
per l’incompliment
de les ordenances
de civisme
L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, va ressaltar l’alt servei

ciutadà que presta la Unitat
Ciclista i la bona rebuda que
ha tingut entre la ciutadania,
que s’ha familiaritzat ràpidament amb aquest agent de
proximitat.
La Unitat Ciclista va crearse complint un dels compromisos del Pacte Social per la
Ciutadania, signat amb els
sindicats UGT i CCOO, i que
té l’objectiu d’impulsar mesures de caràcter social per
a Lleida.
Amb aquest servei també es pretén promoure una
política de mobilitat responsable, fent pedagogia del
medi ambient i del transport sostenible, alhora que
es dóna més seguretat als
ciutadans. •••
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Els escolars aprenen educació viària
•H
 i han participat uns 10.000 alumnes de 5 a 14 anys de 45 centres escolars de Lleida
Un total de 9.964 alumnes de 5
(P-5) a 14 anys (2n d’ESO) de 45 centres escolars de Lleida han participat
aquest curs en el conjunt d’actuacions
d’educació viària que coordina la
Guàrdia Urbana. La part teòrica i pràctica s’ha fet al Parc Infantil de Trànsit
de la Policia Local instal·lat al Turó de
Gardeny. El circuit és equipat amb
sistema semafòric i senyals de trànsit amb la finalitat que els alumnes
puguin posar en pràctica el que han
après a l’aula.

Per conèixer les normes
de circulació de vianants
i adquirir hàbits de
comportament correctes en
l’ús de les vies públiques
Els objectius del programa d’educació viària són conèixer les normes
de circulació de vianants i adquirir

Parc Infantil de Trànsit de la Policia Local al Turó de Gardeny. © H. Sirvent

hàbits de comportament correctes
en l’ús de les vies públiques urbanes
i interurbanes, aprendre a identificar
els elements de les vies i les classes,
utilitzar adequadament i amb sentit
de responsabilitat els transports pú-

blics i col·lectius, identificar i conèixer els elements i els principis de
funcionament de la bicicleta i valorar
la importància que té el respecte de
les normes i dels senyals de trànsit i
conèixer el seu significat. •••
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