 Convocatòria de mitjans 
Es tracta de la primera acció promocional en el marc de l‘acord signat a
principis d’abril per a la promoció de la mobilitat sostenible

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 l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, lliuraran demà dijous, 19 d’abril, 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 consistiran en 6 entrades dobles per a tres espectacles diferents:
Operetta (sessió 22 d’abril a les 18.00 h.), Antología de la Zarzuela (sessió 28
d’abril a les 17.00 h.) i Grease (sessió 19 de maig a les 18.00 h.).
L’acte de lliurament tindrà lloc a les 18.45 hores, al Teatre de la Llotja. També
hi assistiran el gerent de l’ATM Àrea de Lleida, José Luis Cunillera, i el director
de la Fundació Teatre de la Llotja, Jesús Costa.
Des del passat 3 d’abril i fins al dia 17, 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 més de 3.000
usuaris.
Es tracta de la primera de les accions promocionals que l’ATM Àrea de Lleida i
la Fundació Teatre de la Llotja duran a terme en el marc de l’acord signat a
principis d’abril 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.

Acte:
Dia:
Hora:
Lloc:

CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Lliurament dels premis del sorteig entre els usuaris de transport
públic integrat de Lleida
Dijous 19
18.45
Teatre de la Llotja
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