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 Convocatòria de mitjans  
 

 
Demà divendres, amb arribada a la plaça Sant Joan 

 
I Cursa de Mobilitat escolar a Lleida 
 
· En l’organització de la iniciativa hi participen l’ATM de l’Àrea de Lleida, 
el departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Lleida i 
l'Associació per a la Promoció del Transport Públic 
 
· Hi prendran part una setantena d’alumnes dels instituts Joan Oró i 
Guindàvols de Lleida 
 
· La prova, en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura,  
pretén comparar temps, costos, consums i emissions de CO2 de diferents 
mitjans de transport en els mateixos recorreguts 
 
 
L'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Lleida, el departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Lleida i l'Associació per a la Promoció del 
Transport Públic organitzen demà divendres, dia 21, la I Cursa de Transports 
Escolar de Lleida. L’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. 
 
Prendran part de la primera edició de la cursa uns 70 alumnes dels 
Instituts de Secundària Joan Oró i Guindàvols, que sortiran de forma 
simultània dels seus respectius centres al voltant de les 10.00 hores.  
 
En la prova es compararan els costos, emissions de CO2, consum 
d’energia primària i temps de viatge del cotxe, autobús i bicicleta en la 
connexió d’aquestes escoles amb el punt d’arribada, que s’ubicarà a la 
plaça de Sant Joan de Lleida.  
 
L’accés als centres escolars es pot realitzar de forma autònoma per part 
dels alumnes, a peu, bicicleta o transport públic, o acompanyats pels 
pares en transport privat. Això genera una problemàtica especial en 
l’accés als centres escolars, pel fet que una gran quantitat de persones 
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es desplacen al mateix temps i es concentren al mateix punt de 
destinació. La Cursa de Transports Escolar afegeix, a la tradicional 
comparativa dels mitjans de transport urbà, la particularitat de viatjar en 
grup.  
 
 
A partir de les 10.30 hores, a la mateixa plaça de Sant Joan de Lleida, 
l’organització de la cursa en recollirà els resultats més destacats i 
informarà als mitjans de comunicació de les conclusions que se’n derivin.  
 
 
 
 

CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
Acte: I Cursa de transports escolar a Lleida 

Dia: Divendres, 21 
Hora: 10.30  
Lloc: Plaça de Sant Joan de Lleida 

 

 

 

(Els mitjans de comunicació interessats en cobrir el recorregut dels 

participants en la cursa podeu posar-vos en contacte amb l’ATM, a través 

del telèfon 616 034 601). 

 

 

 

Lleida, 20 de setembre de 2012 
 


