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 Convocatòria de mitjans  
 

 

L’ATM de l’Àrea de Lleida presenta als municipis 
les activitats que poden realitzar en el marc de la 
Setmana per la Mobilitat Sostenible i Segura 2014 
 
L’ATM de l’Àrea de Lleida donarà a conèixer demà dimecres, dia 29, als 
alcaldes, regidors i tècnics municipals de les comarques de Lleida les activitats 
que poden organitzar amb motiu de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
Segura 2013, que, sota el lema ‘Fem el carrer més nostre’ se celebrarà entre el 
22 i el 29 de setembre. 
 
La presentació, que tindrà lloc a les 10.00 hores, a la sala d’actes de la 
Delegació del Govern, serà presidida pel delegat del Govern a Lleida Ramon 
Farré, amb la participació de la directora dels Serveis Territorials a Lleida de 
Territori i Sostenibilitat, Maria Dolors Tella; el secretari de l’Associació per a la 
Promoció del Transport Públic, Albert Obiols i la coordinadora de les adhesions 
a Lleida, Meritxell Macià. 
 
Entre les activitats que proposa l’ATM de l’Àrea de Lleida destaquen activitats 
relacionades amb el caminar, l’organització de pedalades o l’ús del transport 
públic, entre altres. 
 
 
Atenció als mitjans de comunicació 
 
A l’inici de l’acte, a les 10.00 h., s’atendrà els mitjans de comunicació per 
explicar-los l’objectiu de la presentació i les propostes adreçades als municipis 
perquè participin en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2014. 
  
 

CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
Acte: L’ATM de l‘Àrea de Lleida presenta als municipis les activitats 

amb les quals poden adherir-se a la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura 2014 
 

Dia: Dimecres, 7 
Hora: 10.00 h (Els mitjans gràfics poden prendre imatges a l’inici de la 

sessió) 
 
        · Atenció als mitjans a les 10.00 h. 
 

Lloc: Delegació territorial del Govern (c. Lluís Companys, 1. Lleida) 
 
Lleida, 6 de maig de 2014 
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