 Convocatòria de mitjans 

El vehicle elèctric se suma a la II Cursa de
Transports interurbana que organitza l’ATM a
l’Àrea Lleida
 La prova pretén comparar temps, costos, consums i emissions de
CO2 de diferents mitjans de transport en els mateixos recorreguts.
 2 models diferents de cotxe elèctric participaran en les curses amb
sortides des de Mollerussa i Tàrrega.

L'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Lleida, 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, organitzen demà dimarts, dia 25, la II Cursa de
Transports de l'Àrea de Lleida.
La Cursa de Transports és una comparativa cívica en què diverses
persones es desplacen simultàniament entre dos punts per comparar els
temps de viatge, costos directes, consum energètic i emissions de CO2
que generen dos o més mitjans de transport en el seu recorregut.
A la II Cursa de Transports de l'Àrea de Lleida es realitzarà una
comparativa entre cotxe i autobús des de 10 municipis fins a la capital del
Segrià. Els Ajuntaments participants són: Alfarràs, Alpicat, Balaguer,
Mollerussa, Maldà, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sidamon, Tàrrega, i
Torrefarrera. Addicionalment, es contemplarà la participació de la
bicicleta des d’Alpicat i la de 2 vehicles elèctrics des de Mollerussa i
Tàrrega cedits pel concessionari Renault Autansa de Lleida.
La sortida de les curses es farà des de la porta dels respectius
Ajuntaments entre les 8.00 i les 9.30 hores, i arribaran successivament a
Lleida entre les 8.30 i les 10.30 hores. El punt de recepció de tots els
participants serà la Plaça de l'Escorxador de Lleida, on es preveu fer una
lectura dels resultats més destacats a les 10.45 hores, amb la presència
del gerent de l’ATM Àrea de Lleida, José Luis Cunillera, Xavier Lujan i
Albert Obiols, representants de la PTP i representants d’Autansa.
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S’informarà als mitjans de comunicació de les principals conclusions
derivades dels resultats aportats pels participants en la cursa de
transports. Els vehicles elèctrics s’exposaran a la Pl. Escorxador en
finalitzar la cursa.
Els mitjans de comunicació interessats poden
participants de la Cursa des dels diferents municipis.

acompanyar

els

Per qüestions organitzatives us demanem ens confirmeu, si esteu
interesats i a quin municipi anireu, a mmacia@atmlleida.cat o a
616034601 ( Meritxell Macià )
CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Acte: II Cursa de transports de l’Àrea de Lleida
Dia: Dimarts, 25
Hora: 10.45 hores
Lloc: Plaça de l’Escorxador de Lleida

Lleida, 24 de setembre de 2012

Àrea de Comunicació
ATM Àrea de Lleida
mmacia@atmlleida.cat
www.atmlleida.cat
616 034 601 (Meritxell Macià)

Pàg. 2 de 2

