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

En marxa la segona edició del
concurs escolar “Parada literària”
El passat 23 d’abril els directors dels serveis territorials dels dos departaments, Miquel Àngel Cullerés i Ma. Dolors Tella, van donar a conèixer la
iniciativa, en el marc de celebració de la diada de Sant Jordi.
La iniciativa pretén fomentar la mobilitat sostenible i segura entre tota
la comunitat educativa. Els participants poden concórrer amb
redaccions, composicions poètiques, cartes al director, articles d’opinió i
expressions plàstiques al voltant de la mobilitat sostenible. Els treballs
es poden lliurar a cada centre educatiu fins el proper 21 de juny.
Consulteu les bases, fases i premis del concurs a l’adreça:
www.atmlleida.cat/paradaliteraria
En l’organització del concurs hi col·laboren el Gremi de Llibreters,
Autocars Gamón i el Tren dels Llacs, amb el suport de les Federacions
d’Associacions de Pares i Mares d’alumnes d’educació infantil, primària i
secundària.

Tallers de lectura d’escriptors lleidatans a bord d’un autobús d’època
Per acompanyar la presentació del concurs “Parada literària” l’ATM Àrea de Lleida i el
departament d’Ensenyament van organitzar durant tot el matí uns tallers de lectura en què
escriptors lleidatans llegien diversos fragments d’obres seves a grups d’alumnes de primària
i secundària. L’escenari: un autobús històric de l’any 66.

Diferents escenaris de rodatge, amb la participació de ‘Los Vivancos’
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Un gran mosaic per la "Cultura & Sostenibilitat" llueix al teatre de la Llotja

El pati de butaques del Teatre de la Llotja de
Lleida va acollir el dissabte 11 de maig una
activitat inaudita no celebrada abans a les
seves instal·lacions. Amb la participació de
tot el públic del teatre, vam aconseguir
dibuixar el cor de la marca "Cultura &
Sostenibilitat" que va lluir momentàniament per promoure la cultura i la
sostenibilitat.
Les 994 persones que van assistir com a
públic a l'espectacle dels Vivancos van
trobar a les butaques cartolines de colors
amb les que després van formar el mosaic.

Es tracta d’una acció promocional vinculada al projecte del “Moviment Cultura & Sostenibilitat” impulsat per l’ATM i el Teatre de la Llotja. Recordem que ambdues entitats són les promotores del moving
“Cultura & Sostenibilitat”, un vídeo per promocionar l’ús del transport públic i la cultura que es va presentar
el passat mes de març protagonitzat per la companyia dels 7 germans ballarins “Los Vivancos” i de
diverses escoles de dansa lleidatanes.
Podeu veure el vídeo del making of a través del canal Youtube de l’ATM: www.youtube.com/atmlleida

Les X Jornades de l’Observatorio de la
Movilidad Metropolitana tenen cita a Lleida
els dies 5 i 6 de juny

Sabies

que...

El 50%
d
públic e els viatges en
tr
s
de l’ATM fan amb targ ansport
etes
.
El trans
p
integra ort públic a l’à
t
mbit
32.000 mou cada dia
person
es.
84.196
targete
s en cir
culació
.
La plan
a web d
e l’ATM
cada m
es 6.90
0 visite rep
s.
Balanç
1r trime
stre 201
3

L’ATM de Lleida està treballant de manera coordinada amb la Universitat de Lleida per acollir
les X Jornades de l’Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM), que es
realitzaran per primer cop a Lleida durant els dies 5 i 6 de juny i que estaran presidides
per l’ATM de Lleida, membre de l’OMM des de l’any 2008. Participaran en les jornades els
consorcis i autoritats de mobilitat de tot l'Estat i esdevindran un fòrum per debatre i extreure'n
les conclusions dels reptes de futur en matèria de mobilitat. L’esdeveniment es realitzarà a
la Sala Víctor Siurana del Rectorat.
Podreu consultar tota la informació (programa, ponents, etc.) relacionada amb les jornades
a través de la web: http://www.observatoriomovilidad.es/es/jornadas/135-lleida.html.
També podeu descarregar el formulari d’inscripció (jornada gratuïta) a través de l’apartat de
documentació de la nostra web.

Enllaços d’interès:
Cercador de serveis de transport integrats per municipi: http://www.atmlleida.cat/horaris
Informació del Sistema Tarifari Integrat: http://www.atmlleida.cat/gamma-de-titols
Més notícies de l’ATM a: http://www.atmlleida.cat/noticies
Més informació: 900 106 848 · www.atmlleida.cat
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