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Imatges 2a cursa escolar de mobilitat a Lleida

La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, dels dies 22 al 29 de setembre ha estat celebrada pel municipis 
lleidatans que sota el lema “Aire Net. Fes el pas!” cerca noves formes de mobilitat i alleugerir el domini 
absolut del cotxe particular en favor d’un transport més sostenible.

A l’Àrea de Lleida, durant aquesta setmana, 56 municipis, 9 consells comarcals i 18 entitats han realitzat 
més de 140 activitats lúdiques que s’han dut a terme als diferents municipis adherits amb l’objectiu de 
conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d’una nova mobilitat, que eviti els efectes negatius derivats de l’ús 
inadequat del cotxe a les ciutats.
La xifra d’entitats participants ha crescut un 20% 
respecte l’edició de 2012 i s’assoleix el màxim 
històric amb 83 entitats adherides a la provín-
cia de Lleida. D’altra banda els municipis 
lleidatans adherits han implantat un total de 
256 mesures permanents de mobilitat 
sostenible i segura, xifra que suposa un 
increment del 33% respecte l’edició anterior.

Des de l'any 2011 l'ATM té una especial 
implicació en l'organització de la Setmana de la 
Mobilitat com a ens que coordina les adhesions 
de municipis i entitats a la demarcació de Lleida. 

Creix en un 20% a Lleida la participació a la Setmana de 
la Mobilitat Sostenible i Segura

80 alumnes de secundària del Joan 
Oró, La Mitjana i el Maria Rúbies 
participen en la 2a cursa escolar de 
mobilitat de Lleida
80 alumnes dels instituts Joan Oró, La Mitjana i Maria Rúbies van participar 
a la cursa de mitjans de transport escolar que organitza l’ATM amb coordi-
nació amb la PTP i l’Ajuntament de Lleida i el suport del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, i que segona vegada s’ha emmarcat dins de la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

L’objectiu d’aquesta activitat és treballar de forma pedagògica i amena les 
avantatges dels mitjans més sostenibles per desplaçar-nos per la 
ciutat. Per aquest motiu la cursa ha sortit des de cada centre fins a la plaça 
Sant Joan, amb els diferents mitjans de transport: a peu, en bici, en bus i en 
vehicle privat. Un cop arribats allà, s’ha realitzat una comparativa dels 
diferents mitjans en el temps utilitzat, els diners invertits i les 
emissions de gasos contaminants provocades.

La bici ha estat el mitjà de transport guanyador en tots els trajectes de la 
cursa, amb una velocitat mitjana de 10 km/h. El trajecte amb cotxe privat ha 
resultat 4 vegades més car que amb el bus i suposa el doble d’emissions de 
CO2.
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Guanyadors del Concurs Escolar ‘Parada Literària’

Imatges del lliurament de premis de la 2a edició del Concurs Escolar ‘Parada Literària’

Expressió artística.
“Ens movem en colors: dibuixa el transport públic”.
Grup 1 (Cicle Mitjà) 3r i 4rt. Dibuix sobre el món del transport de persones.

Núria Martin de l’Escola Països Catalans.
Accèssit Grup 1. Expressió plàstica lliure sobre la mobilitat sostenible.

Paula Tomàs del Col·legi Claver de Lleida.
Grup 2 (Cicle Superior) 5è i 6è. Expressió plàstica lliure sobre la mobilitat sostenible.

Mariona Fígols de l’Escola Pia de Tàrrega.

Expressió literària. Prosa. 
“Cròniques de bord: el transport públic en 40 línies”.

Grup 3 (1r Cicle d'ESO). Mateo Guiu de l’IES L’Olivera de la Granadella.
Grup 4 (2n Cicle d'ESO). Xavier Vicente de l’IES l’Olivera de la Granadella 

Expressió literària. Prosa. 

Grup 5 (Batxillerat i Cicles Formatius). Roger Mateu de l’IES Maria Rúbies de Lleida

Expressió escrita.
“Redacció lliure sobre la mobilitat sostenible”

Grup 6 (alumnes de la formació de persones adultes). Declarat desert.

Prosa. “Carta a un conductor d’autobús”
Grup 7 Prosa (mares i pares d’educació infantil i primària).

Carolina Somalo Escola La Mitjana de Lleida.
Grup 8 (mares i pares d’educació secundària). Declarat desert.

Prosa. “Article d’opinió sobre la mobilitat sostenible”.
Grup 9 (mestres i professors). Declarat desert.

2a edició del
CONCURS ESCOLARPARADA

LITERÀRIA
Més de 300 alumnes participen en la 
segona edició del Concurs Escolar 
‘Parada Literària’
L’ATM de l’Àrea de Lleida lliura els premis de la segona edició del Concurs 
Escolar “Parada Literària”, en un acte celebrat a la Biblioteca Pública de Lleida en 
què van participar 70 alumnes de primària de les escoles guanyadores.

‘Parada Literària’ forma part d’un projecte pedagògic, integral i transversal 
que té com a objectiu fomentar l’ús del transport públic, la mobilitat en 
bicicleta i a peu, en definitiva la mobilitat sostenible i segura entre tota la comuni-
tat educativa –alumnes, pares i mares i professors– per desplaçar-se habitual-
ment per la ciutat i, especialment, fins a l’escola i l’institut.

En l’obertura de l’acte, la directora dels Serveis territorials de Territori i Sostenibili-
tat, Ma. Dolors Tella va agrair a les escoles i instituts la seva participació en 
aquesta segona edició i va destacar l’increment de participació tant en 
nombre d’escoles com en treballs que hi han participat. Per la seva banda, el 
director dels serveis territorials de Cultura, Josep Borrell, va subratllar que 
l’objectiu d’aquest concurs és el de sensibilitzar a les escoles i instituts per tal que 
es difonguin i treballin de manera pedagògica i amena els hàbits, valors i avantat-
ges de la mobilitat sostenible.
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AJUNTAMENT DE TORREGROSSA

Segueix-nos a:

Ecostudi guanya el concurs “Apunta’t al Clic 
Mob!” en l’àmbit territorial de Lleida

Enllaços d’interès:
Cercador de serveis de transport integrats per municipi: http://www.atmlleida.cat/serveis-per-poblacio
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

Viatjar en cotxe és fins a 8      
vegades més car que fer-ho en 
transport públic
Vuit municipis lleidatans van participar durant la Setmana de la Mobilitat a 
la  tercera edició de la Cursa de Transports interurbana de l'Àrea de 
Lleida, prova que té per objectiu comparar el temps, costos, 
consums i emissions de CO2 de diferents mitjans de transport en 
uns mateixos recorreguts.

L'ATM, en col·laboració amb l'Associació per a la Promoció del Transport 
Públic (PTP) i els ajuntaments lleidatans participants, amb el suport del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, van organitzar la III Cursa de 
Transports de l'Àrea de Lleida. Enguany el bus ha competit amb el 
cotxe privat des de 8 municipis fins a la capital del Segrià. Els ajunta-
ments que van participar són: Alfarràs, Alpicat, Balaguer, Mollerussa, 
Maldà, Rosselló, Tàrrega i Torrefarrera.

Addicionalment la bicicleta va participar també a les curses amb sortida 
des de d’Alpicat i Torrefarrera, guanyant a Alpicat i trigant només sis 
minuts més que el cotxe a Torrefarrera. 

També hi van participar dos models vehicles elèctrics de Renault, el ZOE 
i el Fluence Z.E., cedits pel concessionari Renault Autansa de Lleida, 
que han sortit des de Mollerussa.

Enguany, la ciutadania també ha pogut 
participar en el concurs fotogràfic 
‘Apunta’t al Clic Mob!’ a través de la 
xarxa social Instagram. Els participants 
han publicat imatges sobre el transport i la 
mobilitat sostenible amb l’etiqueta 
#mobilitat2013

El guanyador en la categoria de l’àmbit 
territorial de Lleida que ha incorporat
 l’etiqueta georeferenciada
#Mobilitat2013_ATMlleida ha estat 
Ecostudi, SL. El premi és un abonament 
anual de l’ATM amb viatges mensuals 
il·limitats per l’any 2014.

El Segrià    Les Garrigues    El Pla d’Urgell    La Noguera    L’Urgell    La Segarra

Butlletí de l’ATM de l’Àrea de Lleida - Número 22, octubre de 2013.

Imatges 3a Cursa de Transports interurbana de l’Àrea de Lleida

Lliurament del premi als represenants d’Ecostudi, S.L. Fotografia guanyadora


