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

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 2014
L’objectiu de l’edició d’enguany de la iniciativa, que duu el lema “Fem el carrer més
nostre!”, 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.
L’any 2013, la participació dels municipis lleidatans en la Setmana va créixer un
20%, amb 83 entitats adherides.

Delegació del Govern a Lleida, 7 de maig

En l’edició de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura del 2013 van ser 83
les entitats que es van adherir a la iniciativa i van organitzar activitats diverses.
Entre aquestes, 56 adhesions es corresponen a ajuntaments, 18 a entitats de la
societat civil (ampes, escoles, operadors de transport, i associacions, entre altres) i
9 a adhesions de consells comarcals. En les més de 130 activitats lúdiques organitzades a la demarcació hi van prendre part prop de 7.000 persones.
Poden adherir-se a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura els ajuntaments,
consells comarcals, entitats, associacions, escoles i empreses de la província.

Informa’t per adherir la teva entitat trucant al telèfon 973 273 151
o enviant un correu electrònic a mmacia@atmlleida.cat
Més informació a: www.mobilitat.net

Sala d’actes del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, 27 de maig

Guanya un any de
transport públic!
L’ATM realitzarà un càsting entre
usuaris habituals del transport
públic que vulguin participar
explicant-nos la seva experiència
de mobilitat. La data límit per
inscriure’s al càsting és el 20 d’agost.
Al portal web: www.atmlleida.cat/
transportpublicgratis trobareu les
bases del concurs.
El guanyador obtindrà tot un any de
transport públic gratis.
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diària i....
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integrat.

INSCRIU-TE AL CÀSTING ABANS DEL 20 D’AGOST
TRUCANT AL 900 106 848
PER MÉS INFORMACIÓ:

www.atmlleida.cat/transportpublicgratis

#transportpublicgratis

Butlletí de l’ATM de l’Àrea de Lleida - Número 25, juny de 2014

Un viatge amb el “Mago Pop”
El “Mago Pop”, premi nacional de màgia, que ve a actuar el
26 de setembre al teatre de la Llotja, col·laborarà en una acció
de promoció del transport públic, dins la Setmana de la
Mobilitat.
Aquest mes de juliol realitzarem un tastet del seu espectacle a bord de diferents línies d’autobús, on els usuaris del
transport públic podran parlar amb ell, gaudir dels seus trucs i
fer-se fotografies.
El vídeo de la jornada es difondrà a les xarxes socials durant
l’estiu, fins a la Setmana de la Mobilitat i el dia de l’espectacle hi
haurà un sorpresa que encara no es pot desvetllar amb el públic
assistent, vinculada a la Setmana de la Mobilitat.
Aquesta acció s’emmarca en l’acord de col·laboració amb el
teatre de la Llotja, entitat adherida a la Setmana de la Mobilitat
2014.

Cultura & Sostenibilitat

Actualització de la informació
dels horaris de transport públic
integrat
L’ATM ha actualitzat la informació horària de tota la xarxa de
transport
públic
integrat
a
la
seva
plana
web
www.atmlleida.cat/horaris; marquesines, estacions i parades
urbanes a Lleida ciutat.

Segueix-nos a:

Enllaços d’interès:
Més notícies de l’ATM a: http://www.atmlleida.cat/noticies
Més informació: 900 106 848 · www.atmlleida.cat
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