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

L’ATM present a la jornada
de Salut Pública PINSAP a
Lleida
El Pla Interdepartamental de Salut Públic (PINSAP) és el
conjunt d’iniciatives impulsat pel Govern amb la implicació de
tots els Departaments i els ens locals amb el propòsit de
“mobilitzar i responsabilitzar els diversos àmbits de
govern per millorar els nivells de salut per mitjà de
l’actuació sobre els seus principals determinants, tant
estructurals com d’estils de vida”, seguint el plantejament
fet per l’OMS de “Salut en totes les polítiques”.
Dijous 20 de novembre s’han presentat a la Seu Vella
algunes de les iniciatives que s’estan portant a terme en el
territori de Lleida, dues d’elles impulsades per l’ATM. La
vinculació de Territori i Sostenibilitat amb el PINSAP com a
Departament actiu també en temes de salut es reflecteix
d’una banda a través de l’impuls de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, Segura i Saludable i d’una altra a través del
projecte “Escola Sostenible: Mobilitat Sostenible Segura i
Saludable” endegat aquest setembre en coordinació amb els
Departament d’Ensenyament, entenent l’escola com un
centre atraient de mobilitat obligada.
La Setmana de la Mobilitat Sostenible, Segura i Saludable de
la qual l’ATM de Lleida n’exerceix la coordinació territorial,

promocionant durant aquesta Setmana i amb altres activitats de caràcter permanent,
a través de caminades, pedalades, curses de transport i tallers diversos, la mobilitat a
peu, en bicicleta o en transport públic. Aquests modes de transports, que es
plantegen com a modes alternatius que afavoreixen una mobilitat més activa i
per tant, saludable i que alhora ens allunyin del domini absolut del cotxe
particular que provoca un efecte contaminant nociu per a la salut de les persones.
Amb la mateixa filosofia però treballant la mobilitat vinculada a l’escola neix el web
col•laboratiu “Escola Sostenible: Mobilitat Sostenible Segura i Saludable” amb
l’objectiu de facilitar la integració de la mobilitat sostenible a nivell curricular,
una eina amb la qual escoles, centres de recursos pedagògics, Territori i Sostenibilitat, Ensenyament i ATM de Lleida poden publicar i compartir continguts i recursos
per treballar i difondre els valors de la mobilitat sostenible, segura i saludable.

En marxa la 4a edició del concurs
escolar Parada Literària
Ja està oberta la convocatòria de la 4a edició del concurs escolar ‘Parada Literària’ en
què alumnes, mares i pares i professors poden concórrer amb redaccions,
cartes al director, articles d’opinió, dibuixos i fotografies al voltant de la mobilitat sostenible, segura i saludable.
Aquest concurs 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 comunitat educativa –alumnes,
pares i mares i professors– per desplaçar-se habitualment per la ciutat i, especialment, fins a l’escola i l’institut.
Recordem que en la 3a edició van participar 826 alumnes de dferents centres de la
província de Lleida. El lliurament de premis es realitzarà el dia de Sant Jordi.
Les bases del concurs estan publicades a www.atmlleida.cat/paradaliteraria. La
data límit de presentació de treballs és el 24 de febrer de 2015.
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Nou punt de venda i recàrrega de l'ATM a la Paeria de
Cervera
El passat dilluns 3 de novembre es va posar en marxa un nou punt
de venda i recàrrega de l’ATM a la Paeria de Cervera. El nou centre
d'atenció al client (CAC) està ubicat a la Pl. Major, 1 de Cervera, als
baixos de l’Ajuntament, amb horari de dilluns a divendres, de 9 a
14 hores.
Aquest serà un punt clau de venda i recàrrega de targetes a la
capital de la Segarra. L’objectiu de la Paeria de Cervera és facilitar
l’adquisició de les targetes als seus ciutadans per tal que aquests
se’n beneficien dels importants descomptes en el preu respecte el
bitllet senzill.
Es podran adquirir tots els títols anònims ordinaris (T-10, T-10/30 i
T-50/30) i recarregar tots els títols, inclosos la T-MES i la T-70/90 i
els bonificats (famílies nombroses i monoparentals i aturats). El
pagament només es podrà realitzar en efectiu.

Publicada la memòria
anual del 2013 de l'ATM
de Lleida
La memòria anual d’activitats de l’ATM de Lleida conté
la informació amb relació a la planificació i gestió del
transport públic i a la promoció de la mobilitat
sostenible a l'àmbit de l'ATM.
Ja es pot consultar a través de l'apartat de publicacions
de www.atmlleida.cat la seva edició digital.

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

AJUNTAMENT DE TORREGROSSA

El Segrià

Les Garrigues

El Pla d’Urgell

La Noguera

L’Urgell

La Segarra

