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Mobilitat

Millores de les parades de bus

• Instal·lació de bancs i marquesines noves per donar un servei més acurat als usuaris
La xarxa d’autobusos de Lleida té
actualment 243 parades, de les quals
107 disposen de bancs i 36 tenen marquesines, que també inclouen un espai
per poder-s’hi asseure. Cal dir que 11
d’aquestes parades tenen ambdós elements, marquesina i banc.
Aquestes actuacions tenen com a objectiu millorar el mobiliari urbà i donar
un servei millor als usuaris del transport
públic urbà.

L

’Ajuntament de Lleida ha millorat les parades d’autobús amb
bancs nous i marquesines noves.
Recentment s’han instal·lat bancs a diverses parades, com les de La Llotja o

el cementiri, on l’espai de la vorera ho
permet. Progressivament, en els darrers
anys s’han col·locat més de 50 bancs a
les parades d’autobús.

D’altra banda, la xarxa d’autobusos
urbans de Lleida continua guanyant viatgers des de la renovació de les línies
que va entrar en servei el setembre del
2014. A l’abril hi van pujar 519.084 persones, davant les 460.746 que ho van fer
el mateix mes del 2014, cosa que representa un augment d’usuaris del 12,66%.
L’increment acumulat de passatgers entre gener i abril del 2015 és del 8,79%. •••

Banc situat a la parada de davant de La Llotja. © Paeria

Educació i Infància

Els regidors Rafael Peris i Jesús Castillo participen en la presentació del nou programa. © Paeria

Programa Partenariat educatiu

• Per fomentar la col·laboració altruista de voluntaris en les activitats de la Paeria

E

l programa Partenariat educatiu municipal ja és una realitat. La iniciativa
vol contribuir a l’èxit educatiu de la comunitat fomentant la col·laboració altruista
de voluntaris en diferents activitats educatives organitzades per l’Ajuntament de Lleida. Així, estudiants, professionals, monitors
o jubilats, entre d’altres, que tinguin temps

lliure disponible poden esdevenir un partner educatiu.
La Regidoria d’Educació ofereix programes educatius en què els partners poden
desenvolupar la seva col·laboració com a
agent educatiu, amb formació i suport a
la seva tasca de servei comunitari en ac-

tivitats pròpies de la regidoria o en altres
accions, com ara centres educatius, de formació, ludoteques, etc. Els partners educatius aporten aprenentatge i donen suport
en el procés educatiu dels alumnes i en el
seu desenvolupament personal, alhora
que també entren en contacte amb altres
agents socioeducatius. •••
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