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Viatjar en autobusos urbans, interurbans i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Més de 800 alumnes participen en la 3a
edició del Concurs Escolar ‘Parada Literària’
En el marc de la Diada de Sant Jordi 2014, l’ATM de l’Àrea de Lleida ha lliurat els premis de la
tercera edició del Concurs Escolar “Parada Literària”, en un acte celebrat a l’Institut d’Estudis
Ilerdencs de Lleida. En aquesta edició l'increment de la participació ha estat molt important,
amb 826 treballs presentats.
L'acte ha comptat amb la presència del director de l'IEI, Josep Maria Solé i Sabaté; de la
vicepresidenta de l'IEI, Rosa Pujol; de la directora dels serveis territorials de Territori i
Sostenibilitat, Maria Dolors Tella i del director dels serveis territorials d'Ensenyament,
Miquel Àngel Cullerés.
Els guanyadors dels treballs de les categories d’expressió escrita han llegit les seves pròpies
obres i els treballs participants en la categoria d’expressió plàstica estaran exposats a l’àrea
infantil de la Biblioteca Pública fins al 7 de maig.
A l’acte de lliurament dels premis hi han assistit més de 150 participants en el concurs,
pares i professors dels centres, així com els representants dels patrocinadors que han
donat suport a aquesta tercera edició del concurs.
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Expressió artística.
“Ens movem en colors: dibuixa el transport públic”.
Grup 1 (Cicle Mitjà) 3r i 4rt. Dibuix sobre el món del transport de persones.
Berta Solsona, alumna de 4rt de primària de l’Escola Vedruna de Balaguer.

Grup 2 (Cicle Superior) 5è i 6è. Expressió plàstica lliure sobre la mobilitat sostenible.
Blau Novell, alumna de 6è de primària del Col·legi El Carme de Lleida.

Expressió literària. Prosa.
“Cròniques d'a bord: el transport públic en 40 línies”.
Grup 3 (1r Cicle d'ESO). Ferran Siscart, alumne de 1r d’ESO de l’IES d’Alcarràs.

Grup 4 (2n Cicle d'ESO). Mar Fillat, alumna de 3r d’ESO del Col·legi El Carme de Lleida.

Expressió literària. Prosa.
“Quin model de mobilitat reflecteix la publicitat?”.
Grup 5 (Batxillerat i Cicles Formatius).
Aida Berengué, alumna de 2n de batxillerat de l’INS Lo Pla d’Urgell de Bellpuig.

Expressió escrita.
“Redacció lliure sobre la mobilitat sostenible”.

Grup 6 (alumnes de la formació de persones adultes).
Casimir Campmajó, alumne del Centre de Formació d’Adults de Mollerussa.

Fotografia “Com ens movem?”

Grup 7 (mares i pares d’educació infantil i primària).
Elena Garcia, mare d’alumnes de l’Escola Pràctiques II.

Prosa. “Article d’opinió sobre la mobilitat sostenible”.
Grup 9 (mestres i professors).
Montserrat Aloy, professora del Centre de Formació d’Adults de Tàrrega.

Delegació del govern, 29 de maig

Tallers de lectura d’escriptors lleidatans per a alumnes
de primària, secundària i
batxillerat
Per acompanyar el certamen ‘Parada Literària’ i amb l’objectiu
de participar un any més de la Diada de Sant Jordi a l’Eix
Comercial de la ciutat, l’ATM de Lleida i el departament
d’Ensenyament han organitzat també uns tallers de lectura en
què escriptors lleidatans han llegit fragments d’obres
seves a diversos grups d’alumnes de primària, secundària
i batxillerat.
Aquestes lectures s’han efectuat a bord d’un autobús històric de
l’any 1966 que ha estat ubicat al C/ Vila de Foix. Han participat
en aquests tallers de lectura: Josep Borrell, Emili Bayo,
Àngels Claramunt, Tonyi Castillo, Francesc Culleré, Ricard
Bertran i Montserrat Aloy.
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L’ATM i la Fundació Teatre de la
Llotja lliuren els premis del sorteig efectuat entre els usuaris
de transport públic integrat de
Lleida
La directora dels Serveis territorials de Territori i Sostenibilitat,
Ma. Dolors Tella, i el director de la Fundació Teatre de la Llotja,
Jesús Costa, han lliurat, els premis als guanyadors del
sorteig que han organitzat l’ATM Àrea de Lleida i la
Fundació Teatre de la Llotja entre els usuaris de transport
públic que utilitzen títols integrats.
Els premis consisteixen en 3 entrades dobles per a tres
espectacles diferents al Teatre de la Llotja. Des del passat
26 de març i fins al dia 23 d’abril, data del sorteig, els usuaris
van tenir a disposició les butlletes de participació als autobusos
de la xarxa integrada, als centres d’atenció al client i a la Llotja.
Han pres part en el sorteig prop de 4.000 usuaris.
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Es compleixen 6 anys d’integració tarifària a l’Àrea de
Lleida
La integració tarifària permet utilitzar tota la xarxa integrada de
transport públic amb una única targeta i realitzar transbordaments
gratuïts entre els diferents modes de transport. El sistema tarifari
integrat compleix 6 anys i ja són 96.000 persones que es
mouen per l'àrea de Lleida amb una targeta integrada de
l'ATM.
El passat 31 de març es van complir 6 anys d'integració tarifària a
l'àrea de Lleida. Des de la posada en servei del sistema tarifari
integrat, el 31 de març de l’any 2008, s’han venut prop de
100.000 targetes i s’ha realitzat quasi un milió d’operacions
de recàrrega. Actualment 7 de cada 10 usuaris del transport
públic utilitzen títols integrats, que els permeten viatjar en tots els
modes de transport: bus urbà, bus interurbà i ferrocarrils de la
Generalitat. Cada any es registren a l’àrea integrada prop de 8
milions de viatges en transport públic, amb un índex
d’intermodalitat del 9,5%.

Enllaços d’interès:
Consulta nous horaris d’estiu a: http://www.atmlleida.cat/horaris
Informació del Sistema Tarifari Integrat: http://www.atmlleida.cat/gamma-de-titols
Més notícies de l’ATM a: http://www.atmlleida.cat/noticies
Més informació: 900 106 848 · www.atmlleida.cat
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