


 La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura (SMSS) rep l’impuls d’una 
comissió institucional formada per administracions, món associatiu i 
representants socials del sector de la mobilitat. 

 

 Aquesta comissió: 

 Proposa un catàleg d’accions comunes. 

 Impulsa una campanya de comunicació comuna. 

 Coordina les adhesions de les entitats i administracions. 

 

 La coordinació de la SMSS i el suport logístic es fa des de l’ATM de Lleida. 

Comissió institucional 



 Evolució de la participació 

Setmana de la Mobilitat 2013 



Caminades saludables 
 

Caminades culturals Caminades verdes 
 
 

Activitats que s’ofereixen als municipis 

Inspecció 
tècnica 
de bicicletes 
(ITB) 

Equipa la bici Pedalada 

Bici-missatge Omplim el municipi de bicis 



 Lliurament dels premis concurs escolar “Parada literària”  

 Cursa de mobilitat escolar 

 Cursa de transports interurbana 

 Dinamització de la ciutadania a través de les xarxes socials de l’ATM (anunci 

activitats + fotografies...) 

 Creació de l’agenda de la SMSS de l’Àrea de Lleida  

 Decàleg mobilitat sostenible amb mitjans de comunicació 

 Tallers i xerrades 

 
 

Promoció de la mobilitat sostenible 



Promoció de la mobilitat sostenible 
| L’educació i la sostenibilitat  20 de setembre    

 Lliurament premis ‘Parada Literària’ 
- 9 categories (alumnes, pares i professors) 
-  Lots de llibres 
-  Viatges familiars en el tren dels llacs 

 
Enllaç a http://www.atmlleida.cat/paradaliteraria/ 
on hi trobareu informació sobre la iniciativa. 
 

 
 
 

Cartell  
 

Acte lliurament premis 1a edició  
 



Promoció de la mobilitat sostenible 
| Dia de l’educació i la sostenibilitat  23 de setembre    

 Cursa de mobilitat escolar 
 

Sortida des de diferents centres fins a una 
destinació comú. 
 
•Bicicleta 
•Cotxe privat 
•Autobús 
•A peu 
 

Recollida costos temps, energètics, econòmics. 
 
 



Objectius 
 Publicitat de la tarifa integrada amb dades comparatives 
de costos amb el vehicle privat personalitzades per a cada 
municipi. 
 
Enguany potenciem les curses interurbanes 
 Quatre grans curses a cada àmbit integrat. Des dels 
ajuntaments participants fins a les seus de les respectives 
ATM. 
 Tots els municipis participants faran la sortida de forma 
simultània el mateix dia i a la mateixa hora. 
 

Participar és molt fàcil 
 Els ajuntaments només s'han de preocupar d'aportar un 
mínim de 2 participants: un en cotxe i l'altre en transport 
públic. 
 L'activitat no té cap cost per als ajuntaments. 

Cursa de transports interurbana    25 de setembre 



Cursa de transports interurbana    25 de setembre 

Cursa de transports interurbana 2012 - Lleida 



Novetats 

Lema de la SMSS 2013: Aire Net – Fes el pas! 
 
•Direcció General de Qualitat Ambiental 
 
- Activitats de mesura de la qualitat de l’aire 
- Unitats mòbils de vigilància de la contaminació atmosfèrica 
 
•Institut Català de l’Energia (ICAEN) 
 
- Cursos de conducció eficient a través de les Autoescoles 
- Demostracions de conducció eficient  



Descripció 
Publicació de fotografies sobre el transport i la mobilitat sostenible a la xarxa Instagram. 
 
Participants 
Majors de 16 anys. 
 
Objectius 

• Promoure la mobilitat sostenible: l’ús del transport públic, les caminades, les pedalades, 
etc. 

• Donar cobertura a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. 
 

Calendari 
Del 16 al 30 de setembre de 2013 
 
Etiqueta 
#mobilitat2013 
#mobilitat2013_lleida 
#mobilitat2013_lleida_gamon 

Concurs Instagram “Apunta’t al ClicMob!” 



Concurs Instagram “Apunta’t al ClicMob!” 



 La comissió ofereix una imatge paraigua 

per a totes les accions. 

 El lema d’enguany: Aire net, fes el pas! 

 Les imatges s’oferiran de manera oberta 

perquè puguin ser adaptades per cada 

municipi. 

 El material es pot descarregar des de  
www.mobilitat.net 

Comunicació 

Cartells personalitzables per ajuntaments, consells i entitats 

http://www.mobilitat.net/


Promoció de la mobilitat sostenible 
Fem participativa la sostenibilitat! 

 Comunicació 2.0 a través dels perfils socials de l’ATM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
             #mobilitat2013 

http://www.twitter.com/atmlleida
http://www.facebook.com/atmlleida1
http://www.youtube.com/atmlleida
http://www.flickr.com/photos/atmlleida


Promoció de la mobilitat sostenible 
Fem participativa la sostenibilitat! 

 Creació de l’agenda de la SMSS 2013 de la província de Lleida publicada al web de l’ATM 



 L’ATM de cada territori és qui canalitza la recollida de totes les adhesions a la 
SMSS. També serà el punt on se centralitzarà la inscripció per participar en les 
activitats coordinades, sens prejudici de la feina dels coordinadors i impulsors de 
les principals activitats. 

 

 A més dels ajuntaments, els consells comarcals i les institucions i empreses de 
transport poden adherir-se a la SMSS 2013. 

 

 En el cas de les comarques de Lleida la persona de contacte és: 

 
Meritxell Macià 
mmacia@atmlleida.cat 
Tel. 973 273 151 

Adhesions i coordinació 



Adhesions i coordinació 

Què cal fer per adherir-se? 
1. Enviar l’original de la Carta d’adhesió a la Setmana signada per l’alcalde/essa, 
president/a del Consell en paper a l’ATM (Pl. Espanya, 3 entresòl - 25002 Lleida) 
 
        Important!! 

- Data límit: 19 de juliol.  

- No és necessària la ratificació d’aquesta Carta pel Ple de l’Ajuntament. 

 

2. Fer alguna de les activitats que us oferim i una mesura permanent. 
 

A més dels ajuntaments i els consells comarcals, també poden adherir-se 
empreses i entitats dels territori i operadors de transport públic. 



Contacte de premsa: 
 
Meritxell Macià – ATM Lleida 
mmacia@atmlleida.cat 
616 034 601 

mailto:mmacia@atmlleida.cat
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