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Mobilitat

Zona blava gratuïta per als bons conductors
• En el primer any de funcionament de la campanya s’han expedit 15.743 targetes ‘Hores Blaves’
Els conductors sense sancions
de trànsit continuaran gaudint
durant l’any 2016 d’hores gratuïtes per aparcar a la zona blava. La campanya de la Paeria
ofereix 12 hores i mitja d’aparcament gratuït cada tres mesos si no es tenen sancions. Cal
dir que els lleidatans i les lleidatanes van gaudir de 425.575
hores sense cost durant el seu
primer any de funcionament i
es van expedir 15.743 targetes
“Hores Blaves”. El 29 de febrer
es va tancar un nou període

d’avaluació que dóna dret a
gaudir de les 12 hores i mitja
d”’hores blaves”. Els següents
períodes d’avaluació que computaran aquest any seran de l’1
de març al 31 de maig, de l’1 de
juny al 31 d’agost i de l’1 de setembre al 30 de novembre. Qui
tingui dret a gaudir d’aquesta
bonificació haurà de recarregar
la targeta a les oficines d’EYSA
(plaça Blas Infante, 2), de dilluns
a divendres, de 9 a 14 h i de 17
a 20 h. Allà també s’expedeix el
document. •••

Horta

Pla per potenciar una Horta més sostenible
• El projecte també proposa la millora de la mobilitat i la creació d’oportunitats empresarials i ocupació
La recuperació de l’entorn natural i productiu de l’Horta és el pilar bàsic per al
creixement de Lleida com a ciutat sostenible. Aquest és l’objectiu que planteja
l’Ajuntament de Lleida en el projecte “Lleida i Horta: Una estratègia de transformació urbana a través de la valorització de
l’entorn periurbà i rural” que ha presentat
a la convocatòria “Desarrollo urbano sostenible integrado” dels Fons Feder del Ministeri de Foment. Les prioritats d’aquest
programa, que amplia el treball que s’es-

tà duent a terme amb el Pla Operatiu
de l’Horta, se centren en la millora de la
connectivitat en l’entorn rural (mobilitat,
accessibilitat i ús de les TIC); aconseguir
una ciutat més sostenible; una Horta més
productiva que serveixi com a rebost de
Lleida; aprofitar els recursos energètics
de l’Horta, com la biomassa o les plaques
fotovoltaiques, i assegurar el creixement
econòmic amb els models empresarials
del futur per crear oportunitats i ocupació
per a tota la població. •••

Paisatge de l’Horta de Lleida. © Paeria

Projecció Exterior

Isidre Esteve renova com a ambaixador de Lleida
• Per difondre els valors turístics i culturals de la ciutat en els esdeveniments esportius d’arreu del món
El pilot Isidre Esteve va signar el conveni
de patrocini amb l’Ajuntament de Lleida
per continuar essent ambaixador de Lleida
i contribuir a la difusió nacional i internacional dels valors turístics i culturals de la
ciutat. Aquesta col·laboració s’emmarca en
les accions de la campanya “Lleida Sport
& Emotion”, que promou potenciar Lleida
com a seu d’esdeveniments esportius i vincular els ambaixadors a les línies de treball
de promoció turística de la ciutat.

Signatura de la renovació del conveni. © H. S.

L’acord estableix que Turisme de Lleida
patrocina i ajuda els esportistes en la difu-

sió de l’activitat professional. Així mateix, el
document preveu que l’esportista patrocinat és representant de Lleida en les campanyes i els esdeveniments organitzats on hi
participi Turisme de Lleida, la cessió de la
seva imatge per a les campanyes de comunicació i presència en els esdeveniments
públics de Turisme de Lleida i la inclusió
dels elements publicitaris de Lleida en el
seu equipament esportiu. A més d’Isidre
Esteve, també són ambaixadors de Lleida
el golfista Carles Pigem, el motorista Àlex
Màrquez, el piragüista Saúl Craviotto i el jugador de pàdel Xavi Colomina. •••

Ajuntament de Lleida • La Paeria

7

