
AJUNTAMENT DE TORREGROSSA

Segueix-nos a:

Butlletí de l’ATM de l’Àrea de Lleida - Número 23, febrer de 2014.     

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

El Segrià    Les Garrigues    El Pla d’Urgell    La Noguera    L’Urgell    La Segarra

L’ATM de Lleida s’adhereix a la 
xarxa “Cities for Mobility”

Enllaços d’interès:
Consulteu els horaris per municipi 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

Delegació del govern,  29 de maig 

L’ATM de Lleida s’adhereix a “Cities for Mobility”, una xarxa global 
formada per 631 entitats de 84 països que tenen en comú totes 
aquelles qüestions vinculades a la mobilitat urbana.

La xarxa està coordinada per la ciutat d’Stuttgart i promou la coope- 
ració internacional entre els governs locals, les empreses operadores 
de transport i altres vinculades al sector, els equips d’investigació i la

societat civil amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament de 
sistemes de transport eficient i sostenible entre els membres.

El principal objectiu de “Cities for Mobility” és el de proporcionar un punt 
de trobada per a l’intercanvi de coneixements, experiències i bones 
pràctiques entre els seus membres en temes relacionats amb la 
mobilitat urbana.

En marxa la tercera edició del 
concurs escolar Parada Literària

Els alumnes, pares i mares i professors dels centres educatius de la 
província de Lleida poden participar en la nova edició del concurs 
escolar "Parada Literària". 

Aquest concurs forma part d’un projecte pedagògic, integral i 
transversal que té com a objectiu fomentar l’ús del transport públic, 
la mobilitat en bicicleta i a peu, en definitiva la mobilitat sostenible i 
segura, entre tota la comunitat educativa –alumnes, pares i mares i 
professors– per desplaçar-se habitualment per la ciutat i, especialment, 
fins a l’escola i l’institut.

Aquesta és la tercera edició del ‘Parada Literària’, que manté la seva filosofia 
de participació a nivell de totes les etapes educatives i amb la implicació de 
les institucions que participen en l’educació: escola i família.

Com a novetat d’aquesta edició, els pares i mares podran participar en 
una nova categoria de fotografia. També trobareu tres nous espais a 
la web del concurs http://www.atmlleida.cat/paradaliteraria: 
l’apartat de material per descarregar, una secció de preguntes 
freqüents i un servei d’ajuda interactiu per enviar dubtes i 
consultes.

Data límit per participar: 14 de març de 2014.

Nous lectors de saldo a bord dels autobusos
Autobusos de Lleida ha instal·lat 43 lectors de saldo a bord dels autobusos de Lleida ciutat. 
Aquest terminal, ubicat al centre dels autobusos urbans de la ciutat de Lleida, permet als 
usuaris consultar de manera àgil el tipus de títol carregat en la seva targeta, el saldo de 
viatges pendents i la data de caducitat del títol.

El saldo vigent es mostra també en el display de les validadores cada cop que es fa una 
validació, o bé es pot consultar sol·licitant una lectura de la targeta als Centres d’Atenció al Client 
i als punts de la xarxa de recàrrega.

 

Fi del període de validesa dels títols carregats el 2013
Recordem que els títols adquirits durant l'any 2013 es podran consumir fins al 28 de febrer. Després del període de carència no es podrà iniciar cap títol 
adquirit el 2013. Els títols no consumits dins d'aquest període carència en cap cas es reemborsaran ni es bescanviaran.


