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leida celebra aquest mes de setembre la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i el Dia sense Cotxes, iniciatives que formen part d’una
campanya d'àmbit europeu que vol promoure la recuperació dels
carrers i les places per a la ciutadania, la utilització del transport
alternatiu i la disminució de la contaminació atmosfèrica i acústica.

Entre el 16 i el 28 de setembre, l’Ajuntament de Lleida –en col·laboració
amb una vintena d’entitats ciutadanes– desenvoluparà un ampli ventall
d’activitats relacionades amb la mobilitat. El dia 22 tindrà lloc l’acte central
de la campanya, el Dia sense Cotxes.
 Dimecres, 17 de setembre
Acte d’adhesió a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i al Dia sense Cotxes
per part de les entitats cíviques de la ciutat, que rebran un diploma en el qual
consta un decàleg de comportament sostenible que es comprometen a promoure.
Saló de Plens de la Paeria, 19 h.
 Diumenge, 21 de setembre
Bicicletada popular per la ciutat
Bicicletada popular. Començarà a les 11 hores amb sortida i arribada a la
plaça de la Pau-avinguda del Segre (vegeu plànol).
 Dilluns, 22 de setembre
DIA SENSE EL MEU COTXE
Tancament de diversos carrers al trànsit privat (vegeu plànol). De 8 a 20 h.
Gimcana escolar de mobilitat sostenible. Rambla d’Aragó, de 9 a 17 h.
Caminada popular de la gent gran (vegeu plànol). Sortida del casal Democràcia
a les 10 h.
Ludoteca i ronda de pallassos i música. Rambla d’Aragó, 17 h.
 Del 22 al 28 de setembre
Inspecció Tècnica de Bicicletes (ITB)
Durant tota la setmana, del 22 al 28 de setembre, hi haurà revisió gratuïta
de bicicletes a diverses botigues especialitzades. Es revisarà l’estat bàsic de les
bicicletes i es donaran instruccions per a un manteniment òptim.
 Dimarts, 23 de setembre
La mobilitat en bicicleta a la ciutat de Lleida
Presentació pública de l’estudi “La mobilitat en bicicleta a la ciutat de Lleida”,
elaborat per Sylvie Magnette, participant del programa de Voluntariat Europeu.
Palau de la Paeria, 12 h.
Reunió amb els usuaris de la bicicleta, amb el Centre Excursionista de Lleida,
amb els clubs ciclistes i amb les entitats ecologistes per presentar l’anterior
estudi i recollir actuacions a emprendre. Sala Jaume Magre, 19 h.
 Dimecres, 24 de setembre
La mobilitat en vehicle a la ciutat de Lleida
Conferència sobre “La mobilitat sostenible” a càrrec d’Ole Thorson. Sala
Jaume Magre, 19 h.
Trobada amb les entitats veïnals i ecologistes per debatre sobre mobilitat
sostenible a la ciutat. Sala Paulo Freire, 20 h.
 Dijous, 25 de setembre
La mobilitat sostenible i l’Agenda 21
Plenari del Infants i Adolescents: lectura d’un manifest sobre la mobilitat
sostenible i segura. Saló de Plens del Palau de la Paeria, 17 h.
Reunió de treball del grup de mobilitat de l’Agenda 21. Sala P. Freire, 19 h.
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