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L’ATM de l’Àrea de Lleida va donar a conèixer als municipis de la 
demarcació de Lleida, en una jornada celebrada el 14 de juny, les 
activitats que poden posar en funcionament en el marc de 
l’edició d’enguany de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
Segura, que se celebrarà del 22 al 29 de setembre. L’acte va ser 
presentat pels delegats del Govern a Lleida i a l’Alt Pirineu i Aran, 
Ramon Farré i Albert Alins, amb la participació de la directora dels 
Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat, Dolors Tella, i el gerent 
de l’ATM de l’Àrea de Lleida, José Luis Cunillera.
Aquest model d'organització de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible amb ajuntaments i consells comarcals com a vehicles 
administratius dinamitzadors i l'ATM com a ens coordinador de les 
adhesions és ja un referent d'èxit. L'any 2011 la província de Lleida 

va registrar el 30% de les adhesions de tota Catalunya. Recordem als municipis i organitzacions que vulguin adherir-
se que ens sol·licitin per correu electrònic les cartes d’adhesió a mmacia@atmlleida.cat

Jornada preparatòria de la Setmana de la Mobilitat Sostenible 
i Segura 2012 per a ajuntaments i consells comarcals

La nova targeta identificativa dels treballadors de 
l’Hospital de Santa Maria permetrà la incorporació 
dels títols integrats de l’ATM

Totes les novetats del concurs, bases i premis les trobareu 
a www.atmlleida.cat/concurscurts 

L’ATM de l’Àrea de Lleida ha convocat el II Concurs de 
curtmetratges “RECrea”, pel foment del transport 
públic i la mobilitat sostenible, en el marc d'una nova 
edició de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 
2012. Antonio Gómez, director de l'Aula Municipal de 
Teatre, Jorge Nieto, professor titular de la UdL i José Luis 
Cunillera, gerent de l'ATM de Lleida van donar el tret de 
sortida al concurs el passat 5 juny.
El concurs té dues categories, premi al millor curt i al millor 
guió. Com a novetat s’estableix un accèssit al millor curt 
d'animació. Es pot crear una història o videoclip 
d'animació amb temàtica de mobilitat sostenible, donant 
vida a tot tipus d'objectes, maquetes, ninots, ja siguin 
articulats o de plastilina, utilitzant la gravació de fotograma 
per fotograma.

L’ATM de l’Àrea de Lleida presenta la segona 
edició dels premis RECrea

Enllaços d’interès:
Cercador de serveis de transport integrats per municipi: http://www.atmlleida.cat/serveis-per-poblacio
Informació sobre LA NOVA targeta de bus: http://www.atmlleida.cat/lanova
ATENCIÓ! Termini de canvi de targeta prorrogat fins al 30 de setembre
Més informació: 900 106 848 · www.atmlleida.cat

L'ATM i l'Aula Municipal de 
Teatre han organitzat el curs: 
"Com fer un curtmetratge: de 
la idea a la projecció"
L'ATM i l'Aula Municipal de Teatre de Lleida han organitzat el 
curs que ha tingut lloc els dies 25, 26 i 27 de juny adreçat a 
les persones a les que els agrada el món audiovisual i la 
idea de fer el seu propi curtmetratge.
A partir d’una aproximació pràctica els estudiants tenen 
l’oportunitat ara de crear el seu propi curtmetratge i 
presentar els seu treballs candidats a la segona edició 
dels premis RECrea. A partir d’aquesta experiència, els 
participants del curs han tingut l’oportunitat de conèixer de 
prop els diferents processos de creació i elaboració d’un 
curtmetratge. El curs ha estat impartit pel professor Oscar 
Sánchez de la companyia Nurosfera, director de cinema i 
teatre, amb experiència com a director de fotografia, 
guionista i muntador de llargmetratges.

La iniciativa pretén posar a disposició dels treballadors una única targeta que incorpora diferents 
serveis d’ús diari, com el servei d'hoteleria, vending i també la incorporació dels títols integrats 
de l’ATM, amb l’objectiu de promoure l’ús del transport públic entre el personal de l’hospital. 
Aquesta acció, pionera en el sector salut, beneficiarà prop de 800 persones, entre personal mèdic, 
d’infermeria, d’administració i de serveis i neix dins el projecte del Pla de Mobilitat de la Ciutat Sanitària 
iniciat l’any 2009. L’entrada en vigor de la targeta serà durant el proper mes de juliol.

Butlletí de l’ATM de l’Àrea de Lleida - Número 16, juny de 2012

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