
Imatges I Cursa escolar de Mobilitat a Lleida

Els municipis lleidatans han celebrat la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que 
ha tingut lloc entre els dies 22 al 29 de setembre. Un total de 54 municipis, 5 consells 
comarcals i 10 entitats de les comarques de Lleida han realitzat nombroses 
activitats amb l’objectiu de donar un nou pas per a la conscienciació social sobre la 
necessitat de noves formes de mobilitat més sostenibles.
La implicació dels municipis en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura segueix 
una clara tendència a l’alça. L’any 2010 les entitats adherides foren 9 i les activitats 
dutes a terme, 15. L’any 2011, van ser 53 els municipis adherits i 7 entitats més del territori. 
El nombre d’adhesions i el nombre d’activitats organitzades respecte a l’edició 2011 de la 
Setmana comporten una valoració positiva de la participació d’ajuntaments i consells 
comarcals, superant un any més la participació de l’edició anterior.
El director general de Transports i Mobilitat, Ricard Font, en l’acte de presentació de la Setmanava va destacar que la ciutadania comparteix cada cop més els valors 
de la mobilitat sostenible. D'altra banda la directora dels serveis territorials de Territori i Sostenibilitat a Lleida, Maria Dolors Tella, va fer una valoració positiva de la 
setmana destacant la consolidació d’aquesta i l'èxit de participació, no només en nombre d'activitats i ens adherits, sinó també en la qualitat de les activitats que 
s'organitzen.
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 dels municipis i entitats a 
la demarcació de Lleida. 

Els municipis de Lleida celebren la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible i Segura

70 alumnes de Guindàvols i Joan Oró 
participen en la I Cursa escolar de 
mobilitat a Lleida
70 alumnes dels instituts Guindàvols i Joan Oró van participar el passat 21 
de setembre en la cursa de mitjans de transport escolar que van organit-
zar l’ATM, l’Agenda 21 de l’Ajuntament de Lleida i l’Associació per a la 
Promoció del Transport Públic, i que per primera vegada s’ha emmarcat 
dins de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

La cursa va sortir des de cada centre fins a la plaça Sant Joan, amb els 
diferents mitjans de transport: a peu, en bicicleta, en bus i en vehicle 
privat. Un cop arribats allí, es va fer la comparativa entre els mitjans del 
temps utilitzat, els diners invertits i de les emissions de gasos contaminants 
provocades.

La bici va ser el mode triomfador en els dos casos, amb un temps de 18' des 
de l'INS Guindàvols i de 10' des de l'INS Joan Oró. El bus competeix 
clarament amb el cotxe i amb només una cinquena part del seu cost. Els 
centres participants van destacar la importància que a les escoles i instituts 
es difonguin i treballin de manera pedagògica i amena els hàbits, valors i 
avantatges del transport sostenible per desplaçar-se per les ciutats.
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Viatjar en autobusos urbans, interurbans i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
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Guanyadors del Concurs Escolar ‘Parada Literària’

Imatges del lliurament de premis de la I Edició del Concurs Escolar ‘Parada Literària’

300 alumnes participen en la primera 
edició del Concurs Escolar ‘Parada 
Literària’

L’ATM va lliurar el propassat 24 de setembre els premis de la primera edició 
del Concurs Escolar “Parada Literària”, en un acte celebrat a la Biblioteca 
Pública de Lleida en el que van participar un centenar de nens i nenes de 
Primària.
Prop de 300 alumnes de primària i secundària de diferents centres del 
territori lleidatà han participat en aquesta primera convocatòria del 
certamen, organitzat per l'Autoritat Territorial de la Mobilitat i els departa-
ments d'Educació i Cultura. L'objectiu del concurs ha estat que els infants i 
joves reflexionessin al voltant de la seguretat, la sostenibilitat i l'eficiència 
en el transport.
Un total de 8 treballs han estat premiats en les diferents categories 
artístiques i literàries. En la cloenda de l’acte, la directora dels Serveis 
territorials de Territori i Sostenibilitat, Ma. Dolors Tella, 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 els valors i 
avantatges de la mobilitat sostenible.
Per la seva banda, el director dels Serveis territorials d’Ensenyament, Miquel 
Àngel Cullerés, va agrair a les escoles i instituts la seva participació en 
aquesta primera edició i va fer una crida a totes aquelles que no hi han 
participat a que ho facin en la segona edició, que en breu es començarà a 
organitzar. El director dels Serveis territorials de Cultura, Josep Borrell, que 
ha estat el president del jurat, va destacar la dosi d’imaginació dels 
participants i la qualitat dels textos.
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AJUNTAMENT DE TORREGROSSA

Segueix-nos a:

L’ATM lliura els premis del II Concurs de Curtme-
tratges ‘RECrea, explica’ns la teva experiència de 
mobilitat’

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 privat és fins a 5 vegades més car que 
en transport públic
Vuit municipis lleidatans van participar dimarts 25 de setembre en la 2a edició de la Cursa de Transports 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.
La cursa ha servit per determinar que per moure's per poblacions properes, com Alpicat, el mitjà idoni és la 
bicicleta. El participant que anava amb bicicleta va arribar 7 minuts abans que el cotxe i va estalviar 6 € i 1.200 
grams de CO2. D'altra banda, pels trajectes de recorregut més llarg, el bus competeix clarament amb el cotxe 
privat. Així a Alfarràs per exemple, el bus va tardar només 8 minuts més que el cotxe, però va estalviar 11 € i 
un 50% de consum energètic.

Com a novetat de l’edició 2012 d’aquesta cursa de 
mitjans de transports, cal destacar la participació de 
dos models de vehicle elèctric de Renault que van 
sortir de Tàrrega i Mollerussa, el Kangoo Z.E. i el 
Fluence Z.E., cedits pel concessionari Renault 
Autansa de Lleida.

Antonio Gómez, director de l’Aula Municipal de Teatre i president del jurat; David Casero, en 
representació del grup Telefonia i Comunicació i José Luis Cunillera, gerent de l’ATM, van lliurar el dia 
27 de setembre els premis de la de la segona edició del Concurs de Curtmetratges “RECrea”.
Les guanyadores en la categoria al millor curt han estat Mireia Cañadas, Lídia Pàmies i Ester 
Villalta per l’obra “The passengers”. El premi lliurat és un smartphone d’última generació lliurat per 
Telefonia i Comunicació i una targeta T-MES de l’ATM amb viatges il·limitats per a cadascuna de les 
tres coautores.
El concurs de curtmetratges forma part de les activitats programades en el marc de la Setmana de 
Mobilitat Sostenible i Segura que, sota el lema ‘Mou-te en la direcció correcta’, proposa una cerca de 
noves formes de mobilitat, allunyar-nos del domini del cotxe particular, cap a un transport més 
sostenible.
El curt guanyador es pot visualitzar a través del canal Youtube de l'ATM.
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El Segrià    Les Garrigues    El Pla d’Urgell    La Noguera    L’Urgell    La Segarra
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9.000.000 de viatgers anuals

es mouen en transport públic

per l’Àrea de Lleida

El 45% dels viatges en transport

públic es fan amb targetes de

l’ATM.

Més de 70.000 targetes en

circulació.

La nostra plana web ha rebut

57.000 visites l’any 2012

El telèfon 900 atén més de

500 trucades cada mes.

Sabies que...
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Lliurament dels premis de la II Edició del Concurs de Curtmetratges ‘RECrea’


