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Ambient

Setmana de la Mobilitat Sostenible

• La programació s’inicia amb la caminada i la bicicletada popular del 21 de setembre

L

a ciutat de Lleida ha
celebrat del 18 al 25 de
setembre la Setmana
de la Mobilitat Sostenible i
Segura per 15è any consecutiu sota el lema “Fem el
carrer més nostre”.

El divendres 3 d’octubre
se celebrarà un any més
la tradicional Cursa de la
Mobilitat Escolar de l’Àrea
de Lleida amb bicicleta, a
peu, amb bus i amb cotxe,

El programa d’activitats
s’ha iniciat amb una caminada popular a trenc d’alba
de 15 km des del Baluard
de la Reina del Turó de la
Seu Vella al monument a
l’avinguda Ton Sirera (diumenge 21).

La Cursa de la
Mobilitat Escolar amb
bicicleta, a peu, amb
bus i amb cotxe es
dedica als estudiants

El mateix dia ha tingut
lloc lloc la bicicletada popular per la ciutat de Lleida, amb sortida i arribada
al parc de la Mitjana, una
pedalada festiva de 10 km
pels carrers de la ciutat per
promoure l’ús de la bici.

La bicicletada, un dels actes més multitudinaris. © H. S.

amb arribada a les 10.30 h a
plaça de Sant Joan.
Altres actes inclosos dins
de la Setmana són la presentació del nou carril bici
al centre de la ciutat i dels
resultats de l’estudi sobre
l’ús de la bicicleta a Lleida i

la presentació de les millores en el marc del projecte
Entorns Escolars Segurs,
acte en el qual diferents
alumnes faran activitats relacionades amb la mobilitat sostenible. La Setmana
vol estimular un comportament ciutadà, en relació

amb l’ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible,
amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció
d’accidents de trànsit i la
reducció d’emissió de gasos
que provoquen l’efecte hivernacle. •••

La Mitjana enamora els lleidatans

• Per dur-hi a terme nombroses activitats de natura, esport i lleure

E

Visita guiada dins de les Ecoactivitats. © H. S.

l parc de la Mitjana és
un dels espais de la
ciutat més utilitzats
pels lleidatans per dur-hi
a terme propostes de natura, esport i lleure. Entre
gener i juliol del 2014, més
de 40.000 persones han
visitat l’espai natural urbà
per mitjà d’activitats or-

ganitzades al parc o per
compte propi, una xifra que
fa que es consolidi com un
dels punts més freqüentats de la ciutat de Lleida.
La Mitjana, amb una extensió de 90 hectàrees, va registrar l’any 2013 la visita de
més de 85.000 persones. •••
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