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Els municipis de Lleida celebren la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura 
 
Des del proper dimecres 22 fins al 29 de setembre Catalunya celebra un any 
més la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que, sota el lema ‘Estalvia 
benzina, regala aire net’, proposa una cerca de noves formes de mobilitat, 
allunyar-nos del domini del cotxe particular, cap a un transport més sostenible.  
 
Canviar el nostre mode de transport pot significar viure en una ciutat millor i 
respirar un aire de més qualitat i més saludable. Agafar el transport públic 
col·lectiu per anar a la feina, moure’s en bicicleta per la ciutat o caminar per 
anar de compres en comptes d’agafar el cotxe pot jugar un paper molt 
important en la salut. 
 
Èxit en les adhesions a la Setmana de la Mobilitat a Lleida 
 
A l’Àrea de Lleida, durant aquesta setmana, 53 municipis, 2 consells comarcals 
i 6 entitats de les comarques de Lleida faran nombroses activitats amb l’objectiu 
de donar un nou pas per a la conscienciació social sobre la necessitat d’una 
nova mobilitat urbana, que minimitzi els efectes negatius de l’ús del cotxe. 
 
L’ATM de l’Àrea de Lleida juntament amb les 60 entitats adherides, entre les 
quals hi ha ajuntaments, consells comarcals, empreses operadores i altres 
organismes públics, han preparat més de 140 activitats lúdiques que es duran a 
terme al llarg d’aquesta Setmana. Moltes d’aquestes activitats tenen un 
caràcter permanent per tal d’aconseguir una mobilitat més sostenible i segura. 
 
El nombre d’adhesions i el nombre d’activitats organitzades respecte a l’edició 
2010 de la Setmana comporten una valoració positiva de la participació 
d’ajuntaments i consells comarcals. Cal recordar que l’any passat van ser 9 les 
entitats adherides i 15 les activitats que es van dur a terme. 
 
Els objectius principals de la Setmana són els següents: 
 
- Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, 
compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la 
protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’emissió de gasos que 
provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics. 
 
 - Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i 
informar-la sobre les seves diferents modalitats. 
 
 - Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport 
públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics. 
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- Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu 
patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat. 
 
- Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús irracional del transport 
motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que 
generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i 
cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.  
 
 
Activitats organitzades 
 
Entre tots els actes que es celebraran, cal destacar com a novetat la Cursa per 
la Mobilitat Interurbana, que organitza l’ATM juntament amb l’Associació per a 
la Promoció del Transport Públic (PTP) i 20 municipis, l'objectiu de la qual és 
comparar el temps, però també els costos ambientals i socials (accidents, canvi 
climàtic, contaminació atmosfèrica...), que els diferents modes de transports 
(bus, tren, bici i vehicle privat) necessiten per a realitzar un mateix recorregut. 
 
Cal remarcar també les pedalades i caminades, amb un total de 41 pedalades, 
organitzades la majoria entre els dos últims caps de setmana de setembre i el 
primer d'octubre. I pel que fa a les caminades, hi ha un total de 58 caminades 
organitzades repartides segons la seva temàtica en caminades saludables, 
verdes i culturals.  També s’organitzaran tallers i jornades educatives i de 
sensibilització de la ciutadania. 
 
Teniu més informació sobre la Setmana de la Mobilitat Sostenible, i una agenda 
amb les activitats al web de l’ATM www.atmlleida.cat i a les xarxes socials de 
l’ATM.  
 
L’ATM també recollirà les fotografies i vídeos que ajuntaments, entitats i 
qualsevol persona que participi en els actes facin arribar a l’adreça 
comunicacio@atmlleida.cat. Es penjaran les imatges i vídeos de la jornada al 
Facebook, Flickr, Twitter i Youtube de l’ATM. Es sortejarà entre els participants 
10 abonaments mensuals de transport públic (T-MES).  
    
Presentació dels curts finalistes i entrega de premis de ‘RECrea’ 
 
L’ATM de l’Àrea de Lleida realitzarà l’entrega de premis als guanyadors del “I 
Concurs de Curtmetratges ‘RECrea’, explica’ns la teva experiència de mobilitat”  
en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible per promoure el transport 
públic i fomentar la mobilitat sostenible.  
 
El concurs, amb convocatòria oberta a tothom, té l’objectiu de sensibilitzar a la 
ciutadania envers la necessitat de fomentar l’ús del transport i la mobilitat 
sostenible. 
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Per garantir la qualitat tècnica i artística dels treballs, l’ATM ha comptat amb el 
suport i la col·laboració de la Universitat de Lleida mitjançant els coordinadors 
de la titulació del Grau de Comunicació i Periodisme Audiovisuals i els 
responsables de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida.  
 
L’acte de lliurament de premis es farà el proper 27 de setembre al Cafè del 
Teatre de l’Escorxador en el qual es projectaran els curts finalistes. Se’n 
lliuraran dos: una càmera de vídeo digital i un abonament mensual amb viatges 
il·limitats per al primer premi; i una bicicleta i un abonament mensual amb 
viatges il·limitats per al segon premi.  
 
El jurat comptarà amb la presència de dos membres vinculats professionalment 
al món de la producció audiovisual i la interpretació: el professor de Producció i 
Realització Audiovisual a la Universitat de Lleida en el Grau de Comunicació i 
Periodisme Audiovisuals, Pep Oriol, i el director de l’Aula Municipal de Teatre 
de Lleida, Antonio Gómez. 
 
L’ATM té un una pàgina web www.atmlleida.cat/concurscurts dedicada 
íntegrament al concurs, en la qual es poden consultar les bases del concurs, 
els premis, els patrocinadors i col·laboradors i la informació d’última hora 
relacionada amb el concurs. 
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Presentació del Pla de Millora d’Informació a les estacions d’autobusos 
 
En el marc de la Setmana de la Mobilitat, l’ATM de l’Àrea de Lleida engega el 
Pla de Millora d’Informació a les estacions d’autobusos, com a culminació del 
Pla de Millora d’Informació a l’usuari, endegat l’any 2010. Aquest Pla consisteix 
en la identificació, a les estacions d’autobusos i tren repartides al territori 
integrat, dels serveis de transport públic integrat. Aquesta actuació té com a 
objectius principals millorar la qualitat i la promoció del sistema de transport a 
l’Àrea de Lleida. 
 
En aquest sentit, s’identificaran totes les estacions amb cartells informatius que 
contenen informació dels modes de transport, zonificació, mapa de línies, títols, 
telèfon gratuït d’informació a l’usuari i quadres d’horaris, ,juntament amb els 
esquemes del recorregut de tots els serveis que fan parada a cada estació. 
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Les estacions existents en l’àmbit geogràfic de l’ATM de l’Àrea de Lleida, i on 
es col·locaran els nous cartells informatius, són les següents: 
 
- Estació d’autobusos de Lleida 
- Estació d’autobusos de Balaguer 
- Estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de Balaguer 
- Estació d’autobusos de les Borges Blanques 
- Estació d’autobusos de Mollerussa 
- Estació d’autobusos de Tàrrega 
- Estació d’autobusos de Cervera 
 
Lleida, 20 de setembre de 2011 


