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Campanya als barris sobre l’ús del bus urbà

•O
 ficina als centres cívics per facilitar la venda de targetes multiviatge
L’Ajuntament de Lleida ha engegat
accions als barris per difondre l’ús
del transport públic i per facilitar la
compra i la recàrrega de les targetes
multiviatge de l’autobús urbà, amb
l’objectiu d’incrementar i fidelitzar els
usuaris del bus. L’acció, que es durà a
terme durant un mes a cada barri, s’ha
iniciat al Centre Cívic de Pardinyes, on
fins al 28 de juny s’ha instal•lat una oficina per expedir i recarregar les targetes multiviatge.
La campanya consisteix en la
instal•lació d’una oficina als centres
cívics dels barris per facilitar que les
persones interessades a adquirir les
targetes multiviatge d’autobús ho
tinguin més a l’abast i, així, no s’hagin
de desplaçar fins a l’oficina d’atenció
ciutadana d’Autobusos de Lleida de
l’avinguda Madrid.
Amb l’objectiu d’incrementar el
nombre d’usuaris del transport pú-

Es vol augmentar i fidelitzar els ususaris de l’autobús. © Hermínia Sirvent

L’acció, que ha començat
a Pardinyes, té l’objectiu
d’incrementar els usuaris
del transport públic
blic, la Paeria fa, paral•lelament, una
altra campanya als barris i també en
centres concorreguts (hospitals, cen-

tres d’atenció primària, col•legis, instituts, etc.), en els quals es repartiran
uns tríptics específics amb informació
de línies i trajectes que connecten
aquests punts neuràlgics amb diverses destinacions de la ciutat. Als barris, els tríptics detallen les línies i les
parades de què disposen els usuaris, a
més de les explicacions de com anar a
diferents llocs de la ciutat. •••

• L a Paeria du a terme les obres de reparació dels desperfectes de manera subsidiària
Les voreres del carrer Laureà Figuerola i de l’avinguda Marimunt, del
barri de Balàfia, s’estan arranjant. La
Paeria està duent a terme els treballs
de manera subsidiària després de
requerir sense èxit a l’empresa constructora que reparés els desperfectes de les obres d’urbanització que
en el seu moment va fer en una promoció d’habitatges d’aquesta zona
d’expansió de la ciutat.

desperfectes. El març del 2012 va reiterar el requeriment i un mes més
tard el va publicar al Butlletí Oficial
de la Província, davant de la impossibilitat de comunicar-ho directament.
El juny del 2012, la Paeria va comprovar que les voreres continuaven
igual i per això ha assumit la reparació subsidiàriament.

En aquesta situació també es troben
dos punts més de la ciutat, que són el
tram de vorera de l’avinguda Barcelona entre Jaume II i Guillem de Beziers,
a Cappont, i el vial de servei del polígon Lleida Park, paral·lel a la N-240
davant dels Magraners. En ambdós
casos s’arranjaran els desperfectes a
les voreres i les calçades. •••

Urbanisme

Arranjament de voreres a Laureà Figuerola

Al carrer Laureà Figuerola s’estan
reconstruint les voreres deformades i
enfonsades, amb una superfície total
de 400 m2 .
Inspecció municipal
El febrer del 2010, una inspecció
municipal va detectar en aquest carrer i a l’avinguda Marimunt enfonsaments d’importància considerable
que van provocar la ruptura de rajoles. L’abril d’aquell any l’Ajuntament
va requerir a l’empresa que va
construir la vorera que arreglés els

La zona arranjada té una superfície total de 400 m2. © S. C.
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