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L’ATM de l’Àrea de Lleida   
presenta als municipis les   
activitats amb què poden 
adherir-se a la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura 
2013 

Més de 100 persones par- 
ticipen en la X Jornada    
Tècnica de l’Observatori de 
la Mobilitat Metropolitana

Presentació de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2013

Sala Víctor Siurana – Universitat de Lleida
OMM 6 de juny

Delegació del govern,  29 de maig 

 Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, 28 de maig   

L’objectiu de l’edició d’enguany de la iniciativa, que du el lema 
“Aire net - Fes el pas!”, pretén contribuir a implantar en la 
ciutadania l’hàbit de la mobilitat sostenible durant tot l’any.

El gruix de les activitats que es proposa organitzar entre el 
22 i el 29 de setembre seran caminades i pedalades en 
diverses modalitats i curses de transport. En l’edició del 
2012, 67 ajuntaments i entitats van dur a terme 130 activitats, 
en què hi van prendre part més de 6.000 persones.

L'ATM de l'àrea de Lleida ha donat a conèixer a alcaldes/esses, 
regidors/es i tècnics/ques dels municipis de la demarcació de 
Lleida les activitats que poden posar en funcionament. Ho ha fet 
en dues sessions informatives celebrades al Consell Comarcal 
de l'Alta Ribagorça i a la Delegació Territorial del Govern a 
Lleida, els dies 28 i 29 de juny respectivament.

El dia 6 de juny es va celebrar a Lleida, la X Jornada Tècnica de 
l’Observatori de la Mobilitat Metropolitana (OMM), que va 
organitzar i presidir l’ATM, en coordinació amb la Generalitat de 
Catalunya i la Universitat de Lleida. L’eix temàtic de la jornada 
va girar entorn la gestió integrada de l’urbanisme i la mobili-
tat en ciutats intermèdies.

Van assistir a la jornada més d'un centenar de persones, entre 
les quals hi havia tècnics i responsables d’urbanisme, mobilitat 
i medi ambient del conjunt de l'Estat, estudiants, consultors de 
mobilitat i urbanisme i diverses empreses del sector de la 
mobilitat entre altres.

Podeu gaudir de les ponències de les jornades en vídeo 
accedint a: http://www.atmlleida.cat/es/ponenciasOMM 



AJUNTAMENT DE TORREGROSSA

Segueix-nos a:

L’ATM participa en el “Lleida 
International Forum; Ciutats 
Intermèdies – Polítiques i Plani-
ficació Urbana Estratègica”

L’ATM llança una nova targeta 
biodegradable 
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Informa’t de com adherir-te trucant al telèfon 973 273 151 
o enviant un correu electrònic a comunicacio@atmlleida.cat, abans del 19 de juliol 

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2013.
75 dies restants!
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Enllaços d’interès:
Consulta nous horaris d’estiu a: 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

L’ATM de Lleida presenta una nova targeta 100% biodegra- 
dable, fabricada en plàstic reciclable sense PVC, reduint 
així l’impacte negatiu en l’ecosistema.

Aquesta targeta serà a partir d’ara, el suport per a la càrrega 
dels títols integrats, mantenint els atributs de flexibilitat, 
resistència, durabilitat i qualitat en la impressió. 

L’ATM ratifica amb aquesta acció la seva aposta vers el foment 
de la sostenibilitat. La nova targeta es podrà adquirir als punts 
de la xarxa de recàrrega a partir d’aquest mateix mes de 
juliol.

Lleida va acollir els dies 28, 29 i 30 de juny un workshop de la 
Xarxa Mundial de Ciutats, Governs Locals i Regionals (UCLG) 
en què es va debatre sobre les ciutats intermèdies. 

L’ATM va intercanviar experiències amb alcaldes, docents i 
experts internacionals i va exposar als assistents el seu rol com a 
eina de gestió de la mobilitat i cohesió territorial, mitjançant els 
sistema tarifari integrat.

L’acreditació dels assistents va ser una targeta integrada de l’ATM 
de Lleida personalitzada amb el logotip de l’esdeveniment.

Lleida, 28 de juny. Visita a la Seu Vella amb els participants del Lleida International Forum


