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Ciutadana

Ciclistes de la Urbana, al servei de la ciutat
• Du a terme unes 20.000 actuacions des que es va crear
La Unitat Ciclista de la Guàrdia Urbana
de Lleida ha efectuat 19.937 actuacions
des que es va crear fa quatre anys. Del
total d’intervencions, 1.240 van ser per
donar resposta a les queixes per molèsties al veïnat; 1.201, pel compliment de
les ordenances de civisme o les intervencions en seguretat viària, i 1.057 per
actuacions en els entorns escolars als
horaris d’entrada i sortida. També s’han
practicat 5.167 identificacions de sospitosos o 896 intervencions sobre avaries
de gas, d’aigua, etc.
La tinenta d’alcalde i regidora de Seguretat Ciutadana, Sara Mestres, va posar en relleu el treball de la unitat ciclista
i va recordar que s’ha passat de 2 a 6
agents, que es caracteritzen per la seva
proximitat i dedicació a les persones.
Educació viària
Una altra de les tasques que promou
la Guàrdia Urbana, juntament amb
l’Ajuntament de Lleida, és el programa
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escolar d’educació viària, en què durant
el curs 2014-2015 participaran prop de
12.500 alumnes de 58 centres educatius. El projecte pretén, des d’un doble
vessant teòric i pràctic, transmetre els
coneixements necessaris per identificar

i valorar adequadament els elements de
circulació i posar-ho en pràctica i viureho en primera persona. A més, uns 2.404
nens i nenes de Lleida participen aquest
curs escolar en el Parc Infantil de Trànsit
de la Guàrdia Urbana. •••

• Exposició al Museu de la Paeria fins al 17 de maig
El Club Banyetes celebra enguany 10
anys, amb dos actes centrals que són
una exposició i una festa d’aniversari. La
mostra sobre la dècada del club, que es
pot visitar fins al 17 de maig al Museu de
la Paeria, és organitzada en 10 apartats
per mitjà de plafons explicatius: el caragol Banyetes, els amics, el programa de
tele, la música, els dissenys, les festes, el
Nadal, les publicacions, els espectacles
musicals i la solidaritat. Hi ha vitrines
amb productes de marxandatge del
club i també es projecta un videoclip
del 10è aniversari i altres programes de
televisió del club.
Una festa a la plaça de la Paeria
va servir per inaugurar l’exposició. A
l’esdeveniment hi van assistir el Banyetes, els seus amics (Eureka, els Eskatakids i altres personatges del club) i desenes de nens i nenes. L’horari de visita
a l’exposició és de dilluns a dissabte, de
10.30 a 14.00 h, i els diumenges, d’11.00
a 14.00 h. A més, els grups escolars hi
poden fer visites guiades els dimecres i
els divendres de 10.30 a 11.30 h.

La Llotja acull la festa del
desè aniversari i l’estrena
de l’espectacle “L’impostor”

D’altra banda, la Festa del Club Banyetes va tenir lloc el 25 d’abril a la
plaça de La Llotja, amb la participació
de nombrosos infants, que van gaudir
de moltes activitats, jocs, tallers i el nou
espectacle “L’impostor”. •••

Club Banyetes

El Club Banyetes compleix 10 anys

L’exposició dels 10 anys del Club Banyetes es pot contemplar al Museu de la Paeria. © Paeria
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