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L’ATM de l’Àrea de Lleida presenta als municipis
de l’Alt Pirineu i Aran, les activitats amb què
poden adherir-se a la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura 2015
L’ATM de l’Àrea de Lleida ha donat a conèixer avui a alcaldes/sses, regidors/es
i tècnics/ques dels municipis de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran les
activitats que poden posar en funcionament en el marc de l’edició d’enguany de
la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que se celebrarà enguany de
l’11 al 18 d’octubre.
L’acte ha estat presentat pel president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà,
Llàtzer Sibís; el cap de l’Oficina de la Delegació Territorial del Govern a l’Alt
Pirineu i Aran, Lluís Segalàs; la directora dels Serveis Territorials a Lleida i a
l’Alt Pirineu i Aran de Territori i Sostenibilitat, Maria Dolors Tella; i la
coordinadora de les adhesions a la província de Lleida, Meritxell Macià.
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, 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.
Com a ens coordinador d’aquestes activitats, l’ATM de l’Àrea de Lleida ha
proposat les següents:
1.- Activitats de caminar:
• Caminades saludables: recorreguts de 30 minuts, apropiades
bàsicament per a grups de gent gran.
• Caminades culturals: itineraris urbans per conèixer el patrimoni i la
història local.
• Caminades verdes: sortides de 2 a 3 hores en parcs, boscos i altres
zones rústiques, per exemple, per netejar-les.
• Com a novetat d’enguany s’amplia l’oferta de caminades amb la
incorporació de caminades adreçades a escolars.
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2.- Organització de pedalades
Activitats lúdiques, pensades per a totes les edats amb els objectius següents:
• Fomentar l’ús de la bicicleta com a vehicle sostenible i segur.
• Conscienciar sobre la importància del transport sostenible per millorar la
qualitat de l’aire.
• Promoure una mobilitat activa i saludable.
3.-Cursos de conducció eficient
Com a novetat d’enguany, els ciutadans podran gaudir de cursos de conducció
eficient per a vehicles tipus turisme subvencionats per l’Institut Català de
l’Energia (ICAEN), que permetran als conductors conèixer pautes per adoptar
una forma de conduir, tranquil·la, eficient, neta i més econòmica, amb una
reducció del consum de fins a un 20%.
4.- Activitats amb transport públic.
- Cursa de mobilitat interurbana per mostrar dades comparatives de costos amb
el vehicle privat personalitzades a cada municipi.
- Cursa de mobilitat escolar d’àmbit urbà per comparar costos econòmics i
ambientals en els desplaçaments diaris, realitzada per alumnes de diferents
centre de Lleida ciutat.
- Taller de fotografia “Fotografia la mobilitat sostenible”. L’ATM realitzarà un
taller de fotografia de 3 hores, el dia 7 d’octubre, per tal de donar les pautes
bàsiques per a realitzar fotografies amb qualitat.
En el transcurs de la sessió també s’ha presentat 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 el hashtag #mobilitat2015.
L’any 2014, la participació dels municipis lleidatans en la Setmana va créixer
per cinquè any consecutiu. L’increment respecte al 2014 va ser d’un 10%, 91
entitats adherides. En l’àmbit del Pirineu i Aran 15 municipis van consolidar la
seva participació i 1 més es va adherir per primer cop.
La implicació dels municipis en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
segueix una clara tendència a l’alça. L’any 2013 les entitats adherides foren 83
i el 2012, 69.
Lleida, 29 de juny de 2015
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