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Mobilitat

Estrena de 8 autobusos híbrids
• Combinen el motor de combustió amb l’elèctric i redueixen les emissions de CO2
La flota d’Autobusos de Lleida incorpora durant el mes de desembre 10 vehicles nous,
dels quals 8 són híbrids. Aquests darrers combinen el motor de combustió amb l’elèctric,
redueixen les emissions de CO2 i aconsegueixen un 30% d’estalvi en combustible.
Els autobusos urbans híbrids nous són tots
accessibles amb pis baix, cosa que facilita que
hi puguin pujar amb més facilitat les persones amb problemes de mobilitat (gent gran,
infants petits...). El 100% de la flota, formada
per 46 unitats, ja era accessible, però s’incorporen millores.
Els vehicles nous són 5 autobusos híbrids
Volvo i 3 més Vectia, a més d’un de convencional Mercedes-Benz i un altre Solaris, que
incorporen tecnologia no contaminant. La inversió en les unitats noves és de 3.605.437 €.

Un dels autobusos urbans de tecnologia híbrida i totalment accessible. © H. Sirvent

ha tingut un increment d’usuaris
L’alcalde de Lleida, Àngel
important, un 11% en el primer
Ros, va dir que “amb la reEl 100% de la
any de renovació i un 2% en el
novació de flota fem una
flota dels busos
segon, “fet que suposa més
aposta pel medi ambient,
per la sostenibilitat i per
urbans, formada per d’un 13% d’increment de
viatgers, que és una xifra imanar en punta tecnològica
46 unitats, ja és
portant”.
buscant cada vegada més
accessible
un estalvi i un respecte pel
Pel que fa a les prestacions que
medi ambient”.
incorpora la flota d’autobusos, l’alcalde va destacar la bona acceptació de la
El paer en cap va recordar també que el
transport públic en aquests dos darrers anys wifi gratuïta, que fan servir diàriament entre

1.000 i 1.500 persones, com també la utilització de la targeta T-Temps, un document
de transport gratuït adreçat a les persones
més grans de 65 anys. Actualment disposen
d’aquest passi 17.000 persones d’un col·lectiu
que suma 25.000 lleidatans i lleidatanes. •••

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

Noves Tecnologies

Canvia l’app per pagar la zona blava amb el mòbil
• L’aplicació informàtica que permet fer recàrregues de parquímetre es diu ara elparking
L’aplicació informàtica que permet fer recàrregues de parquímetre al mòbil ha canviat
de nom. Fins ara es deia EysaMobile i ara és
elparking. Els usuaris de l’app només cal que
descarreguin la nova eina des del telèfon en
la plataforma corresponent.La nova aplicació, que és gratuïta, ofereix millor rendiment,
ús més senzill i serveis addicionals.

L’app inclou nombrosos serveis. © Paeria

Una de les principals novetats és que pot
utilitzar-se també per cercar, reservar i pagar
les estades en pàrquings públics gestionats
per l’aplicació. Elparking, a més, continua
donant totes les facilitats que tenia l’aplicació EysaMobile com ara la comoditat, ja que

es pot augmentar el temps d’estacionament
des de qualsevol lloc sense necessitat de tornar al parquímetre a treure un tiquet nou ni
haver-lo de deixar al cotxe i, també, es pot
consultar quant temps d’estacionament li
queda al vehicle. És ràpida perquè només es
pagarà pel temps que s’ha fet servir l’aparcament. És senzilla ja que no cal sortir del cotxe
per treure el tiquet d’estacionament i no cal
preocupar-se per tenir canvi. •••
Més informació:
Tel. 973 21 17 78 /
91 826 02 77
www.eysamobile.com
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