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Carrers tallats al trànsit privat
Carril reservat per a
transport públic i urgències
Parades d’autobús
recomanades

La Rambla Ferran acollirà un any més diverses activitats de sensibilització.

LLEIDA ACULL EL
22 DE SETEMBRE
EL DIA EUROPEU
SENSE COTXES

El 22 de setembre, Lleida s’adhereix
novament, per cinquè any consecutiu, al
Dia Europeu Sense Cotxes. Aquesta
celebració té com a objectiu dedicar un
espai a l’acció i a la reflexió en temes de
mobilitat sostenible a tots els nivells
(ciutadania, entitats i administració) i serveix
per plantejar les implicacions que té la
mobilitat quotidiana pel que fa al medi
ambient i a la gent.
A partir dels compromisos adquirits amb la
signatura de la carta d’adhesió al Dia
Europeu Sense Cotxes, l’Ajuntament de
Lleida ha plantejat activitats de col·laboració
amb diferents agents socials de la ciutat,
com la caminada popular i els actes escolars
que serviran perquè els ciutadans i
ciutadanes expressin les seves idees
sobre els desplaçaments per la urbs.
També hi ha la possibilitat que les entitats i
els centres educatius utilitzin alguns dels
carrers pròxims a l’escola o institut per ferhi activitats relacionades amb la mobilitat
sostenible, tancant-los al trànsit.
Així, la Rambla d’Aragó quedarà tancada al
trànsit de cotxes de 9.30 a 13 hores, però
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Carrers afectats per les
activitats de la jornada

hi circularan normalment les línies d’autobús.
En aquest lloc, s’hi faran activitats
organitzades i pensades per sensibilitzar els
participants sobre l’opció de deixar el cotxe
a casa.
Genèricament, el Dia Europeu Sense Cotxes
ha de servir per reflexionar sobre l’ús
irracional del cotxe, que comporta l’emissió
de gasos contaminants que afecten la nostra
salut, l’augment del soroll a la ciutat, la
pèrdua de temps per buscar aparcament,
l’ocupació de l’espai públic i el perill
d’atropellament, entre altres.

El 22 de setembre
la Rambla d’Aragó
estarà tallada als cotxes
de les 9.30 a les 13 h
A efectes pràctics, la jornada serveix perquè
l’usuari practiqui l’exercici de deixar el cotxe
a casa i trobi maneres alternatives de moure’s
per la ciutat, a fi que apliqui, més endavant,
l’experiència.
Els ciutadans de Lleida podran reflexionar
i informar-se sobre aquests temes en dues
dates: d’una banda, durant el Dia Europeu
Sense Cotxes i, de l’altra, durant la Setmana
Catalana de la Mobilitat Sostenible i Segura,
a la qual Lleida està adherida i que se
celebrarà entre els dies 8 i 14 de novembre.

L’alumini és un metall molt utilitzat a la
vida quotidiana: el trobem en vehicles,
en edificacions, en medicina, en envasos
(llaunes i safates) i embolcalls (paper
d’alumini), etc.
La producció d’alumini, a partir de la
bauxita, és un procés molt contaminant
(amb l’emissió de gran quantitat de
substàncies molt tòxiques i perilloses per
a la salut) i que comporta un alt cost
energètic.
Per tant, caldria tractar l’alumini com un
material valuós i usar-lo només en
objectes duradors.

xifres que parlen...
- Cada any al món es consumeixen
112.000 milions de llaunes d’alumini, les
quals tenen un període d’ús molt curt i
acaben a l’abocador o escampades als
boscos i als camps.
- Quan reciclem l’alumini estalviem el 95%
d’energia respecte a la seva fabricació a
partir de materials verges.

passa a l’acció...
- Evita tant com puguis el paper
d’alumini, les llaunes i els brics
- Utilitza la carmanyola per guardar o
transportar aliments
- Usa envasos de vidre o de plàstic
reciclable...
- Si n’has fet servir, llença les llaunes i els
brics al contenidor d’envasos (el de color
groc).

digues la teva a...
Vols informació sobre algun tema?
Vols opinar?
Tens algun “truc sostenible” per
contar-nos?
Posa’t en contacte:
agenda21@paeria.es
Tel. 973 70 04 55

