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 Convocatòria de mitjans  

 

L’ATM i l’Ajuntament de Lleida amb la 

col·laboració de l'Associació per a la Promoció 

del Transport Públic, organitzen demà la IV Cursa 

Escolar de Mobilitat a Lleida  
 

 La prova pretén comparar temps, costos, consums i emissions de 

CO2 de diferents mitjans de transport en els mateixos recorreguts. 

 

 Cursa d’àmbit urbà amb sis rutes des de diferents barris de la ciutat 

 

 Hi participaran 170 alumnes de secundària, cicles formatius i 

universitaris. 

 

L'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Lleida i l’Ajuntament de Lleida, en 
col·laboració amb l'Associació per a la Promoció del Transport Públic 
(PTP), es complauen en convidar-vos a la IV Cursa Escolar de Mitjans de 
Transport de Lleida. Aquesta activitat es realitza en el marc de la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, i té per objectiu conscienciar 
la societat sobre els avantatges de l’ecomobilitat en matèria de 
sostenibilitat ambiental, seguretat vial, sanitat i estalvi econòmic. 
 
Més de 150 alumnes dels Instituts Joan Oró, Castell dels Templers, 
Maria Rúbies, Torre Vicens, INEFC i Infermeria, prendran part en la 
quarta edició d’aquesta cursa. En la prova es compararan els costos, 
emissions de CO2, consum d’energia primària, temps i, per primer cop 
l’impacte en la salut, d’un viatge a peu, en cotxe, en autobús i en bicicleta 
en la connexió d’aquests centres educatius amb la plaça de Sant Joan de 
Lleida. Per tal de garantir la seguretat dels alumnes que vagin amb 
bicicleta, seran acompanyats per agents de la Unitat Ciclista de la 
Guàrdia Urbana. 
 
La Cursa de Transports Escolar afegeix, a la tradicional comparativa dels 
mitjans de transport urbà, la particularitat de viatjar en grup. Es preveu 
donar la sortida als alumnes de forma simultània al voltant de les 09:20 
hores, que aniran arribant al punt de meta sobre les 09.50 – 10.00 h 
 
Els mitjans de comunicació interessats en cobrir aquesta activitat, ja sigui 
a la destinació (Pl. de Sant Joan) o acompanyant alguns participants de 
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la Cursa des del punt d’origen i amb els diferents modes, han de 
contactar amb l’organització al telèfon 616 034 601. Al final d’aquesta 
activitat l’organització lliurarà una taula comparativa amb els resultats 
d’aquesta activitat.  
 
A les 10.15 h la directora de Territori i Sostenibilitat a Lleida, Ma. Dolors 
Tella, Joan Segura, representant territorial de l'Esport a Lleida i el 
president de la PTP, Ricard Riol anunciaran els resultats de les curses i 
es farà una atenció als mitjans de comunicació. També participaran a 
l’acte regidors de l’Ajuntament de Lleida. 
 
 

CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
Acte: IV Cursa escolar de mobilitat a Lleida 

Dia: Divendres, 16 
Hora: 10.15 h  
Lloc: Plaça de Sant Joan de Lleida 

 

 

Lleida, 14 d’octubre de 2015 

 


