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Perllongació de la línia d’autobús 8 de Balàfia

• L ’itinerari connecta ara amb l’estació de RENFE i el Pont Vell per guanyar més usuaris
L’itinerari de la línia 8 d’autobusos
de Lleida, que parteix del barri de Balàfia, ha perllongat el seu recorregut
per connectar amb l’estació de RENFE
i el Pont Vell, passant per Alcalde Porqueres, el Clot de les Granotes, Prat de
la Riba, Salmeron i Rambla de Ferran.
Així, la línia passa igualment per Alcalde Porqueres, plaça Europa i Clot
de les Granotes, però en arribar a la
parada de l’Ensenyança, discorre fins
a l’Ambulatori i després continua fins
a la parada de l’Auditori, estació de
RENFE, Audiència i la parada Pont Vell.
Des d’allí inicia el retorn cap a Balàfia,
passant per les parades d’Audiència,
estació de RENFE, Prat de la RibaPríncep de Viana, Ambulatori i torna
a connectar a l’Ensenyança amb el recorregut anterior.
Així mateix es mantenen les extensions actuals fins a Gualda, els centres
escolars de l’Escola de Sant Jordi i l’IES

L’itinerari de la línia 8 permet connectar Balàfia amb el centre de la ciutat. © Ramon Gabriel

Manuel de Montsuar, el Club Natació
Lleida i les Germanetes dels Pobres
per donar servei a aquests veïns de
l’Horta i els escolars d’ambdós centres
perquè arribin més llocs del centre de
la ciutat.

Els diumenges es modifiquen les
connexions amb el Mercat de Torrefarrera, ajustant la línia a les hores de
màxima afluència. La línia 8 (Avinguda
Alcalde Porqueres-Pont Vell) no circula els dissabtes. •••

• È ric Montardit, un estudiant del Col·legi Episcopal, s’endú el guardó literari
Èric Montardit, del Col·legi Episcopal,
ha guanyat el primer premi del 8è Premi de Redacció “Puja a l’autobús”, amb
la redacció “L’autobús: el futur”. La Regidoria d’Educació i Infància i Autobusos Lleida-Grup Moventis convoquen
conjuntament el guardó, que s’adreça
a l’alumnat de 3r de primària de Lleida.

Aquest concurs literari va sorgir fa
vuit anys a partir de l’activitat “Puja
a l’autobús”, que forma part del programa educatiu municipal Educació
a l’Abast. El projecte consisteix en una
visita guiada amb autobús per diferents indrets de la ciutat i les cotxeres
a càrrec d’un tècnic d’Autobusos de

Lleida, que explica als alumnes el funcionament de l’autobús, a més de les
normes cíviques en la utilització del
transport públic.
Un total de 872 nens i nenes de 23
centres educatius públics hi han participat durant aquest curs. •••

Educació i Infància

Premi de redacció “Puja a l’autobús”

Els alumnes visiten diferents
indrets de la ciutat i les
cotxeres i al mateix temps
aprenen les normes cíviques
El segon premi del certamen l’ha
aconseguit Sergi Clavé, del Col·legi Mirasan, amb la redacció “La ciutat al teu
abast amb l’autobús”, i el tercer premi
ha estat per a Carla Castellví, de l’Escola
Frederic Godàs, amb l’escrit “Puja a
l’autobús i no faràs embús”. També
s’han concedit dos accèssits, per a Álvaro Pérez i Marc Cervera, tots dos del
Col·legi Sagrada Família.

El regidor Jesús Castillo va presidir l’acte de lliurament dels premis a l’Auditori. © Defoto
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