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Increment del nombre d’usuaris dels autobusos
• La flota es renovarà amb 10 vehicles nous, 8 dels quals seran híbrids
de l’any, una tendència que ja observada
en el nombre d’usuaris de l’any 2015 respecte al 2014, en què el creixement va ser
de l’11% (hi va haver 6.213.000 passatgers).

Usuaris de la línia 7 davant la Paeria. © Paeria

Els viatgers dels autobusos de Lleida creixen gairebé un 3% en els primers 9 mesos

Segons el paer en cap, Àngel Ros, aquestes xifres ratifiquen la confiança dels ciutadans en el transport públic. “Una xarxa –va
dir Ros– ja consolidada en què s’han anat
incorporant petits canvis, com el que estem
estudiant per fer arribar el transport públic
a la zona nova del barri de Cappont, que
queda al costat de l’església de la Sagrada
Família, on ha crescut molt la població”.

El gerent d’Autobusos de Lleida, Carlos
Soldevilla, va dir que d’aquí a final d’any es
renovarà la flota de transport públic amb 10
autobusos nous, 8 dels quals seran híbrids.
Cal destacar que nou dels 10 autobusos
seran estàndard de pis baix (8 amb motorització híbrida i 1 dièsel) i un serà un autobús
mini accessible de motorització dièsel. •••

Més informació:
Autobusos de Lleida
Tel. 973 27 29 99

Turisme

Un 10,7% més de viatgers al Bus Turístic
• El servei ha comptabilitzat 12.306 persones en les rutes verda i històrica
La temporada del Bus Turístic s’ha tancat
amb un balanç altament positiu, ja que
s’han comptabilitzat 12.306 persones davant de les 11.113 de l’any 2015, xifra que
suposa un increment de 1.193 usuaris, un
10,7% més que en el darrer exercici. Del total de viatgers, 1.300 van utilitzar el servei
per pujar al Castell dels Templers i visitar
l’equipament patrimonial.
Cal destacar les dades positives del mes
d’agost, amb un total de 4.659 usuaris, davant els 4.195 de la temporada passada.

El dia de més afluència d’aquest servei va
ser el 12 d’agost, amb 275 viatgers. El Bus
Turístic va començar a circular per primavera, coincidint amb la Setmana Santa, i va
finalitzar el passat dia 16 d’octubre.
El servei turístic ha ofert dues rutes durant l’estiu: la verda, als matins, i la històrica, les tardes. Aquesta darrera també ha
tingut les sortides nocturnes dels divendres i els dissabtes. El recorregut del Bus
Turístic comença davant de la Paeria i té
una durada aproximada d’una hora. •••

Parada al Castell dels Templers. © Paeria

Avís

Convocatòria del V Premi Candi Villafañe
• El termini per presentar les candidatures finalitza el 30 de desembre de 2016
L’Ajuntament de Lleida convoca la V edició dels Premis Candi Villafañe, que promouen la igualtat d’oportunitats i la no
discriminació. El guardó, de caràcter biennal i d’àmbit estatal, és un reconeixement
als projectes i les actuacions que fomenten la igualtat d’oportunitats en diferents
àmbits, com ara la infància i l’adolescència, la igualtat de gènere, la gent gran, les
persones amb discapacitat física, psíquica
o sensorial, les persones excloses socialment o amb risc d’exclusió, etc. En aquesta edició s’estableix una única modalitat:
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pròxims dos anys (2016-2018). La dotació
econòmica serà de 5.000 euros i el termini
de presentació de sol·licituds finalitza el
30 de desembre de 2016, a les 14 h.

projecte d’intervenció a fer, en procés o
finalitzat. Ha de ser una actuació inèdita
que s’hagi dut a terme o s’hagi de fer en els

Es poden presentar al premi les entitats
del tercer sector d’acció social, de solidaritat, de cooperació al desenvolupament,
com també les fundacions, les administracions locals i els centres educatius i
universitaris que presentin un projecte
d’intervenció en igualtats d’oportunitats i
que actuïn dins l’àmbit estatal. •••

