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L’ATM de Lleida presenta la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura als ajuntaments i
consells comarcals de l’Alt Pirineu i Aran
L’ATM de l’Àrea de Lleida va presentar ahir a ajuntaments i consells comarcals
de l’Alt Pirineu i Aran les activitats que podran fer durant la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura, que enguany se celebrarà del 16 al 22 de
setembre sota el lema ‘Mobilitat Intel·ligent. Economia Potent’.
En el transcurs de l’acte, que va tenir lloc al Centre de Suport de l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya a Tremp, la delegada del Govern a l’Alt
Pirineu i Aran, Maria Rosa Amorós, i la directora dels serveis territorials de
Territori i Sostenibilitat, Maria Dolors Tella, van animar els assistents a
participar en la Setmana i a implicar el màxim d’entitats del territori en aquesta
iniciativa, que van definir de “transversal” per les implicacions que la mobilitat té
sobre la salut, el medi ambient, l’educació i el benestar dels ciutadans.
L’ATM de l’Àrea de Lleida, que és membre de la Comissió Institucional de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, actua per encàrrec del
Departament de Territori i Sostenibilitat com a coordinadora al seu àmbit
territorial de les diferents activitats que es duguin a terme, per tal d’agilitzar i
facilitar als municipis la seva posada en funcionament i resoldre les qüestions
tècniques i operatives que puguin sorgir.
Entre les activitats que s’han proposat als ajuntaments destaca la recuperació
del Dia sense Cotxes, que a Europa se celebra el 22 de setembre. L’objectiu
d’aquesta iniciativa, consistent en el tall d’un vial o àrea al trànsit motoritzat, és
conscienciar la població de la importància de disminuir la pol·lució en els nuclis
urbans i dels avantatges que això comporta pel medi ambient i la salut.
Aprofitant el tancament al trànsit, es proposa fer activitats sobre mobilitat
sostenible i permetre que els ciutadans i entitats es facin seu l’espai públic, com
per exemple el Parking Day, consistent en la transformació de places públiques
d’aparcament en espais per realitzar tallers o jardins.
A banda, es mantenen les activitats estrelles de la Setmana com són les
caminades (saludables, culturals, verdes o escolars) i les pedalades. El
departament de Territori i Sostenibilitat ofereix als municipis unitats mòbils de
vigilància de contaminació atmosfèrica i l’equipament tècnic pel control de
vehicles bruts, així com visites guiades a les estacions de vigilància i previsió
de la contaminació atmosfèrica (Sort i Sant Esteve de la Sarga).
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En el transcurs de la sessió també es va presentar la campanya de
comunicació que recolzarà i donarà difusió a les accions generals de la
campanya i aquelles específiques que faci cada municipi. El seguiment de la
Setmana a les xarxes socials es podrà fer amb l’etiqueta #mobilitat2016.
L’acte va comptar amb la participació de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, que
de la mà de la seva tècnica de Medi Ambient, Ester Canturri, va detallar la
participació del consistori en la Setmana i l’aplicació de mesures permanents,
incloses en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible aprovat l’any 2012. Entre
altres activitats, l’Ajuntament organitza caminades saludables per a la gent
gran, caminades escolars en què la Guàrdia Urbana dóna consells sobre
seguretat vial i sortides amb burricleta. Pel que fa a les accions fixes, va
destacar l’ampliació de voreres i la pacificació de diverses zones del nucli urbà.
L’any 2015, la participació dels municipis, consells comarcals i entitats
lleidatanes en la Setmana va créixer per sisè any consecutiu. L’increment
respecte al 2015 va ser d’un 25% amb 114 entitats adherides. La implicació
dels municipis en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura segueix una
clara tendència a l’alça. L’any 2014 les entitats adherides foren 91 i el 2013, 83.
L’adhesió és gratuïta i les activitats i material de suport que s’ofereix també.
Poden adherir-se ajuntaments, consells comarcals, associacions, empreses i
entitats diverses. Per adherir-se cal posar-se en contacte amb l’ATM de Lleida
a través del telèfon 973 27 31 51 o enviant un correu electrònic a
mmacia@atmlleida.cat.

Lleida, 26 de maig de 2016.
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