
 
 
 
 
    
 

 

 
 
 
 
 

    
 

 
La Federació d’Associacions de Comerciants de l’Eix Comercial de Lleida, es suma a 

la iniciativa de la Targeta Comerç de “la Caixa”. 
 

 

La Targeta Lleida Comerç de “la Caixa” es 
posa en marxa a l’Eix Comercial.  

 
Lleida, 9 de juny de 2010.-  
 
Àngel Ros, alcalde de Lleida, ha presidit la presentació de la targeta Lleida Comerç 
Eix, fruit del conveni entre la Federació d’Associacions de Comerciants de l’Eix 
Comercial i “la Caixa”. 
 
Han assistit per part de la Federació d’Associacions de Comerciants de l’Eix 
Comercial de Lleida, el Sr. Carles Fontova, president de l’Eix, per part de “la Caixa” 
el Sr. Enric Pujol, delegat general de “la Caixa” a Lleida, i per part de l’Autoritat 
Territorial de la Mobilitat el senyor Esteve Tomàs, director del Programa per la 
Mobilitat de la Generalitat. 
 
La Targeta Lleida Comerç  Eix de “la Caixa” té com a objectiu dinamitzar el comerç 
de l’eix comercial i dels seus associats, oferint productes i serveis exclusius que 
s’obtenen a través d’una targeta personalitzada, operativa en tot els comerços 
associats a l’eix comercial de Lleida.   
 
Aquesta targeta integrarà serveis i prestacions que ara obliga al usuari a disposar 
de diverses targetes: en una sola targeta s’oferirà, la compra en els comerços 
(fidelització), el transport públic (mobilitat), identificació en els serveis municipals, i 
la disponibilitat com a targeta financera de pagament i de disponibilitat d’efectiu.  
 
La Federació d’Associacions de Comerciants de l’Eix Comercial de Lleida va néixer 
l’any 1998 com una agrupació zonal de comerciants sense ànim de lucre. Des de 
els seus inicis ha treballat per dur a terme accions de dinamització i promoció 
comercial. Des de fa dos anys l'Eix ha elaborat un pla d'actuació que te com a 
objectiu assolir l'excel·lència comercial. 
 
Entre totes les línies estratègiques de que es composa aquest pla d'actuació, s'ha 
treballat en la posta en d’eines que ajudin a fidelitzar als clients del centre 
comercial, donant-los-hi allò que demanen. Una d’aquestes eines ha de ser la 
Targeta Comerç Lleida Eix de “la Caixa”. 
 



 
 
 
 
    
 

 

Actualment, aquesta entitat que agrupa pràcticament la totalitat de les empreses de 
l’Eix Comercial ha esdevingut un important revulsiu cultural i de dinamització 
comercial per aquesta zona.  
 
La Federació es manté constantment implicada en tot tipus d’iniciatives i activitats 
directament relacionades amb els interessos dels col·lectius que representa en 
particular, i de l’eix comercial, en general.  

 
 

Promocions i Servei Premi@ 
 
Entre les novetats que ofereix la Targeta Lleida Comerç, destaca el servei 
anomenat Premi@ de “la Caixa”. Aquest programa permet realitzar promocions 
comercials en funció de les característiques i vinculació del titular de la targeta amb 
els comerços, de forma immediata, a les compres en comerços a través dels 
Terminals Punt de Venda (TPV) de “la Caixa”. Així, el mateix tiquet que emet el 
TPV i que s’entrega al client informa, al mateix moment, de si el comprador ha 
obtingut un premi amb aquesta operació. 
 
Actualment, “la Caixa” és l’única entitat espanyola que ofereix aquesta tecnologia 
que facilita als comerços la captació de nous clients i fidelitzar als que ja té. 
 
 
Targeta Ciutat 
 
La Targeta Lleida Comerç de “la Caixa” també permetrà a l’Ajuntament la 
possibilitat d’oferir serveis i avantatges als ciutadans; ja que incorpora un codi de 
barres que podrà utilitzar-se, entre altres opcions, com a identificació per a accedir 
als equipaments públics locals. 
 
 
Incorporació de títols de transport de l’ATM 
 
La Targeta Lleida Comerç Eix, és la primera targeta financera de “la Caixa” que 
incorpora el xip sense contacte que permet la incorporació de títols de transport de 
l’ATM. Així tots els usuaris d’aquesta targeta podran carregar els títols integrats T-
10, T-10/30 i T-50/30 a l’oficina de l’ATM Lleida o punts de recàrrega autoritzats, per 
utilitzar-los en el bus urbà, bus interurbà i Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya. Ara per ara són més de 100 els municipis a les comarques de Les 
Garrigues, el Pla d’Urgell, La Noguera, el Segrià i Lleida Ciutat que estan integrats 
en l’ATM Lleida.  
 
 
 
 


