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L’ATM de l’Àrea de Lleida ha lliurat avui els 
premis del I Concurs de Curtmetratges ‘RECrea, 
explica’ns la teva experiència de mobilitat’ 
 
L’ATM de l’Àrea de Lleida ha lliurat avui els premis de la primera edició del 
Concurs de Curtmetratges “RECrea, explica’ns la teva experiència de 
mobilitat”, en un acte celebrat al Cafè del Teatre de l’Escorxador a Lleida. 
 
S’han projectat els sis curts finalistes, que es poden visualitzar ja a través del  
canal Youtube de l’ATM (www.youtube.com/atmlleida) i els membres del jurat, 
integrat pel director de l’Aula Municipal de Teatre, Antonio Gómez, i el 
professor del Grau de Comunicació Audiovisual de la UdL Pep Oriol, han 
proclamat els guanyadors les dues peces següents: 
 
- “Deixa’t portar!” d’Eduard Martí Castells, en la categoria al millor curt. 
 
- “Anònim” de Jasmina Sedó Pinós, en la categoria al millor guió.  
 
Els premis lliurats han estat una càmera de vídeo digital i un abonament 
mensual amb viatges il·limitats per al premi al millor curt; i una bicicleta i un 
abonament mensual amb viatges il·limitats per al premi al millor guió. 
 
En la cloenda de l’acte la directora dels Serveis territorials de Territori i 
Sostenibilitat, Ma. Dolors Tella, ha subratllat que l’objectiu de la primera 
convocatòria del concurs és el de sensibilitzar a la ciutadania envers la 
necessitat de fomentar l’ús del transport i la mobilitat sostenible, així com el de 
promoure la reflexió sobre el comportament ciutadà, en relació amb l’ús del 
vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb 
la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’emissió de gasos que 
provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics. 
 
Han assistit també a l’acte representants de l’Ajuntament de Lleida, el Consell 
Comarcal del Segrià i membres representants de la Comissió Consultiva de 
l’ATM, amb sindicats i operadors entre altres. 
 
El concurs de curtmetratges forma part de les activitats programades en el 
marc de la Setmana de Mobilitat Sostenible i Segura que, sota el lema ‘Estalvia 
benzina, regala aire net’, proposa una cerca de noves formes de mobilitat, 
allunyar-nos del domini del cotxe particular, cap a un transport més sostenible. 
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