
    
 

n Nota de premsa n 

 
Es tracta d’una acció promocional en el marc de l’acord de col·laboració 
signat entre les dues entitats per promoure la mobilitat sostenible i la 
cultura. 
 

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, avui, 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: 
Cantajuego (sessió 14 d’abril a les 12.00 hores), La Tabernera del Puerto 
(sessió 27 d’abril a les 19.00 hores) i Los Vivancos (sessió 11 de maig a les 
21.30 hores). 
 
Des del passat 18 de març i fins al dia 8 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 3.000 usuaris. 
 
Es tracta del segon sorteig d’entrades que organitzen l’ATM Àrea de Lleida i la 
Fundació Teatre de la Llotja en virtut del marc de l’acord signat a principis 
d’abril de l’any 2012 amb l’objectiu de difondre i promoure, a través de diverses 
activitats culturals, els valors de la mobilitat sostenible i de fidelitzar els usuaris 
del transport públic integrat.  
 
Cal destacar que un altra de les actuacions fruit d’aquest acord és la del vídeo 
promocional “Cultura & Sostenibilitat” gravat amb Los Vivancos i diverses 
escoles de dansa de les terres de Lleida, presentat el passat 16 de març a 
l’IMAC i que compta ja amb més de 2.500 visites a Youtube 
(http://www.youtube.com/watch?v=Bs_zm8rrGP0 ) 
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