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LLEIDA CELEBRA
LA SETMANA
DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE

Mobilitat sostenible

A LA CIUTAT,
AMB COTXE?

L’Ajuntament de Lleida celebrarà del 8 al 14
de novembre la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura amb un interessant
programa de conferències i jornades. Els
actes començaran el dia 8 —declarat Dia
del Transport Públic— amb una jornada de
portes obertes a la seu d’Autobusos de
Lleida (Av. Blondel, 46), on es presentaran
les millores en el servei de transport urbà.

treball

El dia 9 hi haurà una jornada tècnica sobre
els plans de gestió de la mobilitat sostenible
a la ciutat, que es farà entre les 9.30 i les
14 hores a la sala Jaume Magre, mentre
que el dia 11 tindrà lloc un seminari sobre

L’IMT OFEREIX
102 CURSOS DE
LLEURE I MILLORA
PROFESSIONAL

L’Institut Municipal de Treball (IMT) oferirà
durant el període 2004-2005 un total de
102 cursos de millora professional i de
lleure, que abracen àmbits com els
d’informàtica, empresa, comunicació,
salut, medi ambient i consum.

el Camí Escolar. Es tracta d’una reunió de
treball amb representants de centres tècnics
i educatius, que explicaran experiències del
camí escolar a centres de Barcelona. Aquest
mateix dia hi haurà una sessió sobre les
dificultats i les millores a l’espai públic per
a persones amb mobilitat reduïda.
El dia 12 es farà una reunió amb les
associacions de veïns per preparar les bases
del concurs de bones pràctiques per la
mobilitat sostenible, que es convocarà durant
el 2005. El dia13, jornada dedicada als
vianants, es faran recorreguts per mesurar
la distància a peu entre els casals socials
de la ciutat i diferents equipaments
(hospitals, universitat, Paeria i estació de
ferrocarril) i comprovar que aquests trajectes
són fàcilment practicables a peu. La trobada
serà davant de l’Ajuntament a les 18 hores.

l’empresa, la comunicació, la salut o el
medi ambient. La majoria dels cursos són
homologats amb crèdits de lliure elecció
de la Universitat de Lleida.
L’IMT ofereix també tallers d’ocupació
adreçats a persones de 25 anys o més en
situació d’atur i amb especials dificultats
d’inserció laboral. Aquests tallers
s’organitzen des del 1999.

La regidora de Treball, Pilar Castillo, va
presentar la programació de cursos, dels
quals 77 són de millora professional i 25
de lleure. Entre les novetats de la
programació destaquen cursos
semipresencials amb suport digital
centrats en el networking, la gestió
ambiental a l’empresa i la gestió del temps.
La resta de propostes se centren en àrees
ja consolidades com la informàtica,
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Anar a treballar, sortir de festa, anar a
comprar.., fem molts desplaçaments per
la ciutat amb cotxe. Els seus avantatges:
la rapidesa i el desplaçament “porta a
porta”. Ara bé, sovint les vies es
congestionen, els carrers s’omplen de
vehicles estacionats i cada cop es fa més
difícil circular i aparcar. Els punts forts
d’aquest mitjà de transport queden llavors
en dubte, alhora que la ciutat esdevé
menys agradable a causa dels sorolls i
als fums dels cotxes. Trobar bones
alternatives al transport privat esdevé la
clau per a una ciutat sostenible.

xifres que parlen...
- En hores punta, la velocitat mitjana
de circulació dels vehicles a les ciutats es
pot reduir fins a 10 km/h, amb bicicleta
fàcilment es circula a 13 km/h.
- Conduint el nostre cos consumeix 160
cal/h; amb bici, 240 cal/h, i caminant de
pressa, 320 cal/h.

passa a l’acció...
- Als desplaçaments diaris busca
mitjans de transport alternatius al cotxe:
- La bicicleta està de moda! Utilitza-la i
estalviaràs diners en combustible i gimnàs!
- Informa’t d’horaris i recorreguts de trens
i d’autobusos; són els mitjans més eficients
per a trajectes de mitjana i llarga distància.
- I si finalment agafes el cotxe, fes-ne un
ús racional, respecta les normes de
circulació i els vianants.
- Del 8 al 14 de novembre se celebra a
Lleida la Setmana de la Mobilitat
Sostenible. Estigues atent a les propostes
que s’hi facin i participa-hi!

digues la teva a...

Un dels tallers ocupacionals de l’IMT.

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

