
Entra i descobreix el moviment
Cultura & Sostenibilitat

L’aventura acaba de començar!
Let’s moving!

Butlletí de l’ATM de l’Àrea de Lleida - Número 19, febrer-març de 2013.     

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

Durant la gravació del vídeo amb professors d’escoles de dansa de les Terres de Lleida

Diferents escenaris de rodatge, amb la participació de ‘Los Vivancos’

L’ATM de Lleida i la Fundació 
Teatre de la Llotja promouen en un 
vídeo la cultura i la sostenibilitat

Cultura & Sostenibilitat

3 dies de rodatge i la participació de més de 150 persones han culminat 
amb la gravació del YtGHR�SURPRFLRQDO�¶&XOWXUD�	�6RVWHQLELOLWDW·, que 
s'ha dut a terme en diferents escenaris de les ciutats de Lleida i Balaguer. 

El vídeo promocional compta DPE� OD� FROÃODERUDFLy� HVSHFLDO� GH� OD�
FRPSDQ\LD�GHOV�JHUPDQV�EDOODULQV� ¶/RV�9LYDQFRV·, que actuaran al 
Teatre de la Llotja de Lleida el proper 11 de maig. 
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Segueix-nos a:

Creix l’ús dels títols integrats a l’àmbit de 
l’ATM de Lleida 

   

(O�6HJULj����/HV�*DUULJXHV����(O�3OD�G·8UJHOO����/D�1RJXHUD����/·8UJHOO����/D�6HJDUUD

Butlletí de l’ATM de l’Àrea de Lleida - Número 19, febrer-març de 2013.

El 50% dels viatges entransport públic es fan amb
targetes de l’ATM.

El transport públic a l’àmbit
integrat mou cada dia35.000 persones.

80.532 targetes en circulació.La utilització dels títols socials
creix un 7,6%.

        
  Balanç a desembre de 2012

Sabies que...

(QOODoRV�G·LQWHUqV�
Cercador de serveis de transport integrats per municipi: KWWS���ZZZ�DWPOOHLGD�FDW�KRUDULV
Informació del Sistema Tarifari Integrat:�KWWS���ZZZ�DWPOOHLGD�FDW�JDPPD�GH�WLWROV
0pV�QRWtFLHV�GH�O·$70�D��KWWS���ZZZ�DWPOOHLGD�FDW�QRWLFLHV
0pV�LQIRUPDFLy��������������Ã�ZZZ�DWPOOHLGD�FDW

El 50% dels usuaris de transport públic viatgen amb títols integrats, segons el darrer 
EDODQo�UHDOLW]DW�SHU�O·$70��GHVHPEUH�������HQ�UHODFLy�DO�����TXH�KR�IHLD�DO�������$TXHVWD�
dada creix en els serveis de bus interurbans, en els que 8 de cada usuaris utilitzen 
WDUJHWHV�LQWHJUDGHV�GH�O·$70��

'·DOWUD�EDQGD�HO�YROXP�G·DERQDPHQWV�HPHVRV�SHU�O·$70�GH�/OHLGD�KD�FUHVFXW�QRWDEOHPHQW�
GXUDQW�O·H[HUFLFL�������IUXwW�GHO�SURFpV�GH�WUDQVLFLy�GHO�WtWRO�PXQLFLSDO�7����GH�/OHLGD�FLXWDW�
DOV�WtWROV�LQWHJUDWV�GH�O·$70��/D�PLWMDQD�GH�WDUJHWHV�QRYHV�HPHVHV�FDGD�PHV�GXUDQW�
�����VH�VLWXD�SURS�GH�OHV�������WDUJHWHV�HQ�UHODFLy�D�OHV�����WDUJHWHV�GH�PLWMDQD�GH�
O·DQ\�DQWHULRU�

/D�GHPDQGD�GHOV�WtWROV�VRFLDOV�WDPEp�KD�FUHVFXW�XQ������O·DQ\�������SDVVDQW�GHOV�������
GH� ����� DOV� ������ GH� O·DQ\� SDVVDW�� 5HFRUGHP� TXH� DTXHVWV� WtWROV� VyQ� HOV� TXH� WHQHQ�
GHWHUPLQDGHV�ERQLILFDFLRQV�GHVWLQDGHV�D�SHUVRQHV�HQ�VLWXDFLy�G·DWXU��IDPtOLHV�QRPEURVHV�
L�PRQRSDUHQWDOV�L�LQIDQWV�PHQRUV�GH����DQ\V��

+DQ�SDUWLFLSDW�WDPEp�GLYHUVHV�HVFROHV�GH�O·$VVRFLDFLy�GH�&HQWUHV�3ULYDWV�GH�'DQVD�GH�OHV�
Terres de Lleida: /D�'DQVD�(VWXGL��(VSDL�'DQVD��)DFWRULD�'��=RQD�0DNLQJ�2I��&RPSDQ\LD�
GH�'DQVD�0RQWVH�0LUHW�L�'DQFHVFDSH�

/D�)XQGDFLy�7HDWUH�OD�/ORWMD�L�O·$70�GH�/OHLGD�IRPHQWDUDQ�
D� WUDYpV� G
DTXHVW� YtGHR� HOV� YDORUV� GH� OD� FXOWXUD� L� OD�
VRVWHQLELOLWDW�� $TXHVWD� DFFLy� QHL[� IUXwW� GH� O·DFRUG� GH�
FROÃODERUDFLy�VLJQDW�DO�PDUo�GH������SHU�SDUW�GH�OHV�GXHV�
HQWLWDWV��DPE�O·REMHFWLX�GH�GLIRQGUH�L�SURPRFLRQDU�OD�PRELOL�
WDW�VRVWHQLEOH�D�WUDYpV�G·DFFLRQV�FXOWXUDOV�L�GH�SDUWLFLSDFLy�
ciutadana.

L'estrena del vídeo es durà a terme el proper 16 de març 
en un acte públic en el qual s'explicarà tot el projecte.

(V� SRW� YLVXDOLW]DU� XQD� DYDQo� GHO� YtGHR� D� WUDYpV� GHO�
FDQDO�<RXWXEH�GH�O·$70�
KWWS���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y ,P�(8\]��W���

WDW�VRVWHQLEOH�D�WUDYpV�G·DFFLRQV�FXOWXUDOV�L�GH�SDUWLFLSDFLy�
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