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Aposta perla integració per
fer viable el transport públic
Es trarsbordarrerts tarrbé ser en ura soLeó davart l'a la u d'LsLar s perl a cr s
modes de transport públic, fet
que a suposatla incorporacióde
nous transbordaments. Segons
Pere Padrosa "no és viable que
hi hagi doblament de circuits i
rutes en bus i tren ara que els recursos són escassos. El director general de Transports va recordar que el 85% de la població catalana es mou a l'area
metropolitana de Barcelona, pero que la Generalitat acaba destinan! "més recursos per cap ita
fora d'aquesta area, per potenciar la cohesió social". Tot i aixo, Padrosa veu complexa la posada en marxa d'una lfnia de rodal les a Lleida "ja que la
demanda és molt baixa" pero si
que ve u possibilitats a partir de
la integració deis busos i trens.
CANVI "AGOSARAT" A LLEIDA
la Universitat de Lleida va acollir ahir les Jornades Tecniques de I'Observatori de la Mobilitat Metropolitana

XAVIER LOZANO (ACN). LLE DA

El Govern i l'administraciólocal
busquen en la integració de xarxes detransport públic i !'aplicació deis transbordaments la viabilitatde la mobilitat urbana i interurbana davant la davallada
d'usuaris arran de la crisi i també deis pressupostos públics.
Aquest dijous la Universitat de
Lleida ha acollit les Jornades
Tecniques de I'Observatori de la
Mobilitat Metropolitana, on, en-

Observatori de la
Mobilitat
La L n vers t at de Lle da
acull jornades tecn ques
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La nova xarxa de bus
de Lleida. a debat
Camps defensa la dec s ó
"agosa rada" de canv

tre d'altres, es va presentar el pla
de mobilitat de la Paeria ara que
s'ha posat en marxa la reestructura de la xarxa d'autobusos.
Opinions coincidents entre
administracions. "El transport
públic ha de sereconomica i socialment sostenible", va direl director general de Transports de
la Generalitat.l'alcaldessa accidental de Lleida, Marta Camps,
ho va repetir. Els últims anys ja
han servil per integrar diferents

Marta Camps va defensar
"la valentia" la "decisió agosarada" de modificar la xarxa de
bu sos de Lleida tota de cop, després de 25 anys. Camps, que va
presentar el pla de mobilitat urbana de la Paeria amb l'objecti u
de reduir, en 4 anys, un 6% el
despla~ament privat a la ciutat,
va assegurar que la Paeria "esta moderadament satisfeta de
!'entrada en funcionament de la
nova xarxa, i que ara cal incrementar els 125.000 viatges setmanals".

Busquen un
homede75
anysqueha
desaparegut
Rast reger barris i f- arta
REDACCIÓ. LL~I ~A

Els equips d'emergencia busquen Francisco Aranda, un hame de 75 anys que va desapareixer aquest dimecres al matf a
Lleida, i que al tancament
d'aquesta edició encara no havi a estat localitzat.
l'home va ser vist per última
vegada a dos quarts de dotze
d'aquest dimecres i ja nova tornar a casa.
Cap a dos quarts de dotze de
la nit de dimecres els Bombers
van rebre l'avfs de la desaparició i cap a la una de la malinada es va fer una primera recerca
sense exit.
Ah ir al matf cap a les onze
s'ha repres la recerca amb un dispositiu format pels Bombers de
la Generalitat amb el Grup Canf
de Recerca, els Mossos d'Esquadra i la Policia local, que van rastrejar les zones del turó de Gardeny, la M itjana, Grenyana, el
polfgon industrial del Segre, la
Mariola i les partides de Torres
de San uf i Vallcalent.
l 'home té problemas d'orientació -i per aixo du ia el telefon mobil- i és diabetic.

Ros surt de I'IUCI després
de ser operat del cor
REDACCIÓ. BARCELONA/ LLEICA

l 'alcalde de Lleida abandona
I'UC i es recupera moltsatisfactoriament de la intervenció de
cor de dimarts.l'equip medie ha
fet constar que la seva evolució
"és molt satisfactoria" i ara restara ingressat uns 10 dies més.

Dinamitzadors
comercials pera 3 barris
REDACCIÓ. LLEI ~A

l'Ajuntament de Lleida ha contractar tres dinamitzadors comercials pera les zones comerdais de Balafia, Cappont i Pardinyes, que s'hi incorporaran a
la seva tasca per mitja del PI a
Oqp't.

La Paeria commemora
el Dia deis Arxius
REDACCIÓ. LL~I ~A
HERMiNIA 51RVEN T (AJUHTAMENT M llEIOA)

Els 128 alumnes del programa formatiu Treball als Barris reben els diplomes del curs
Els 128 alumnes del projecte Treball als Barrls van rebre ahlr els dlplomes de la formadO que han cursat. L'alcaldessa accidental,
Marta Camps, acompanyada del tinent d'alcalde, josep Presseguer, entre d'altres autoritats, va presidif ellliurament deis certiflcats lla cloenda del programa en un acte que es va celebrar a la Canonja de la Seu Vella.

l'Ajuntament de Lleida va commemorar ah ir el Dia deis Arxius
amb una projecció de pel-lfcules
antigues de Lleida, amb una selecció de films de loan Castelló
Rovira, de Bernat Films i del
Fons Muni cipal. l es imatges
més antigues són del 1934.

