 Comunicat de premsa 

Catalunya celebra la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura
Des del dissabte 22 fins el proper 29 de setembre Catalunya celebra un
any més la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Durant aquesta
setmana es faran nombroses activitats en prop de cent municipis catalans
amb l’objectiu de donar un nou pas per a la conscienciació social sobre la
necessitat d’una nova mobilitat urbana, que eviti els efectes negatius
derivats de l’ús inadequat del cotxe a la ciutat.
L’any 1999 es va constituir una Comissió Institucional, formada per diferents
entitats públiques i privades catalanes per tal de promoure l’ús del transport
públic sostenible i respectuós amb el medi ambient entre els diferents
ajuntaments i coordinar accions conjuntes. L’origen de la Setmana de la
Mobilitat Sostenible es remunta al 1999, quan es va celebrar per primer cop el
Dia sense Cotxes, anomenat per aquesta ocasió “el dia de l’autoreflexió”.
Atès el gran èxit de participació, es va decidir estendre el programa d’activitats
a tota una setmana. A Catalunya, la Setmana de la Mobilitat Sostenible es va
celebrar per primera vegada l’any 2001, mentre que la resta de països
europeus adherits a la jornada sense cotxes també celebren una Setmana
Europea de la Mobilitat Sostenible des del 2002. D’aquesta manera, Catalunya
acull aquests dies la Setmana de la Mobilitat conjuntament amb més de 30
països i 1.300 ciutats de tot Europa.
La Comissió Institucional de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura està
integrada per: la Generalitat de Catalunya, les diputacions de Barcelona, de
Girona i de Lleida, Cilma (Consorci d’iniciatives locals per al medi ambient de
Girona), la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, els ajuntaments de
Barcelona, de Girona, de Lleida i de Tarragona, l’Autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona, la Fundació RACC, l’Associació per a la Promoció
del Transport Públic, P(A)T Prevenció d’Accidents de Trànsit i la Coordinadora
Catalana d’Usuaris de la Bicicleta. Enguany, al voltant de 100 municipis i unes
40 entitats i empreses, incloent-hi els membres de la Comissió, s’han adherit a
la celebració de la Setmana de la Mobilitat.
Objectius de la setmana de la mobilitat
D’aquesta manera, la Comissió Institucional ha organitzat per aquests dies un
conjunt d’actes amb els objectius següents:
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¾ Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle,
compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb
la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’emissió de gasos amb
l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.
¾ Sensibilitzar el ciutadà sobre els impactes ambientals del transport i
informar-lo sobre les seves diferents modalitats.
¾ Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i en particular el
transport públic.
¾ Potenciar un retrobament dels ciutadans amb la ciutat, la seva gent i
el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
Principals actes programats
Els aproximadament 100 ajuntaments adherits a aquesta festa, seran els
encarregats d’organitzar el programa d’activitats previstes a la seva localitat,
per tal de promoure la mobilitat sostenible als seus municipis. Així, durant
aquests dies diferents ciutats catalanes acolliran un seguit d’actes entre els
quals destaquen:
▪ La campanya A tots ens mou una causa. La principal novetat de les
actuacions de la Setmana de la Mobilitat d’enguany és la campanya “A tots en
mou una causa”, organitzada pel Departament de Política Territorial i Obres
Públiques i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona. Aquesta iniciativa
que es realitza aquest any per primer cop, pretén que els experts en transport
públic, els usuaris, seleccionin els valors més importants associats a la
utilització del transport públic.
Així, mitjançant un missatge via sms al 7551 (amb un cost reduït de 0,15€ +
IVA) o via el portal www.mobilitat.net, els usuaris podran expresar quin és el
valor principal que els porta a utilitzar el transport públic d’entre quatre opcions:
ambientalista, idealista, seguretat, estalviador (veure més informació sobre la
campanya en el quadre següent).
D’aquesta manera es vol apropar als usuaris les avantatges del transport
públic, com la sostenibilitat mediambiental (respecte vers el medi ambient tant a
nivell de consum energètic com d’emissions de CO2), la sostenibilitat
econòmica (estalvi de recursos), la sostenibilitat social (accessibilitat, transport
públic per a tots ...), la seguretat, o la convivència i el civisme.
Els usuaris que hi participin podran optar a 4 viatges per a dues persones a
Nova York, Moscou, Amsterdam i París, i a 30 targetes T-Mes de 6 zones.
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Per a més informació es pot consultar www.mobilitat.net

▪ Pedalada contra el canvi climàtic. Diversos ajuntaments organitzaran
pedalades populars amb la bicicleta com a protagonista, per manifestar el
compromís social envers el canvi climàtic i la mobilitat responsable i sostenible.
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▪ Exposició ‘Joves i... metro’
Una altra de les activitats d’aquesta setmana serà l’exposició “Joves i ... metro”.
Es tracta d’una mostra d’un conjunt d’imatges seleccionades del concurs juvenil
de fotografia organitzat per TMB dins el programa cultural Metronit, amb el
metro com a tema principal. L’exposició es podrà veure al vestíbul de l’estació
de metro d’Universitat (L1 i L2), del 21 al 30 de setembre.
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▪ 75 anys de metro a l’Hospitalet de Llobregat
Igualment, l’Hospitalet del Llobregat acollirà també una exposició per celebrar
l’arribada del metro a aquesta ciutat, ja fa 75 anys. La mostra, organitzada per
TMB i l’Ajuntament de l’Hospitalet, recorda la inauguració de l’estació de Santa
Eulàlia del metro Transversal (actual línia 1), l’any 1932, la primera fora del
terme municipal de Barcelona. L’exposició es podrà veure a la plaça Francesc
Macià del barri de Santa Eulàlia, els dies 28 i 29 de setembre, de 10 a 20
hores.

▪ T-2 Comerç
El Consell d’Administració de l’ATM, reunit en sessió de data 9 de juliol de
2007, va aprovar la creació del títol de transport públic integrat T-2 Comerç,
que només pot ser adquirit per comerços que el distribuiran de forma gratuïta
entre els seus clients. Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura, els centres comercials d’IKEA i L’illa Diagonal, s’han adherit a aquesta
campanya amb l’objectiu de promocionar l’ús de mitjans de transport
sostenibles entre els seus clients.
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▪ Jornades: Durant aquests dies es programaran un seguit de jornades
informatives al voltant de la mobilitat sostenible i l’impuls del transport públic,
entre les quals destaquen:
-

II Jornada participativa del Pla Director de la Mobilitat (PDM) de la
Regió Metropolitana de Barcelona: El passat 24 de juliol es va aprovar
inicialment el projecte de PDM, que ara es troba en procés d’informació
pública fins el 22 d’octubre. En el marc del Programa de participació
ciutadana, el proper dia 27 de setembre a l’Auditori, l’ATM organitza una
nova jornada participativa, oberta a tothom, per tal de donar a conèixer els
aspectes més rellevants del pla.

-

Jornada “Les distraccions en la conducció”: El proper dijous 27 de
setembre, a l’edifici del RACC, se celebrarà una jornada tècnica del Pacte
de la Mobilitat organitzada per l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració
amb la Fundació RACC.

▪ Marxa de vehicles d’emissió Zero
El diumenge 23 de setembre a les 12 hores a la plaça Prim del Parc de la
Ciutadella tindrà lloc una concentració de vehicles elèctrics i solars, que
recorreran els carrers de Barcelona per mostrar el compromís ciutadà vers una
mobilitat sostenible amb vehicles d’emissió Zero.
▪ La Ciutat de les Persones
Els dies 22, 23 i 24 coincidint amb les Festes de la Mercè, l’Ajuntament de
Barcelona organitza una exposició al Passeig de Gràcia on monitors d’educació
viària de la Guàrdia Urbana, Bombers i informadors aproparan la ciutadania als
serveis de l’àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. Entre la Gran Via de les
Corts Catalanes i el carrer Diputació, també s’instal·larà una exposició de
bicicletes del Bicing, el sistema de transport públic en bicicleta de la ciutat de
Barcelona.
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▪El Joc de la Mobilitat
Un any més els ciutadans de Barcelona poden participar en el Joc de la
Mobilitat, una activitat que pretén contribuir d’una manera divertida a la
sensibilització dels ciutadans envers de la mobilitat.
El joc consisteix a respondre un qüestionari amb preguntes sobre diferents
àmbits relacionats amb la mobilitat a peu, motocicleta, bicicleta, cotxe, transport
públic, seguretat viària i sostenibilitat. El cupó amb les dades triades i les dades
del participant s’haurà de lliurar entre el 22 i el 29 de setembre en els diferents
punts de recollida. El sorteig es realitzarà el dia 23 d’octubre, i el resultat es
farà públic el dia 24.
Els premis seran atorgats per les institucions operadores de transport i entitats
patrocinadores del Joc de la mobilitat i van des de targetes de transport a un
viatge a Paris.

▪ Bicibarris 2007: Itineraris en bici per a tothom
El dissabte 22 de setembre té lloc la ruta inaugural, que recorrerà l’Eixample,
de 17:00 a 20:00 hores. La inscripció és gratuïta. Aquesta activitat consisteix a
recòrrer diferents indrets d’aquest districte barceloní, entre ells la Biblioteca de
la Ciència de la Sagrada Família, o l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Pàg. 7 de 12

 Comunicat de premsa 

Diumenge dia 30 es farà el recorregut pel districte d’Horta-Guinardó, visitant el
Palau i Jardí de les Heures, el Parc de les Aigües o el Laberint d’Horta, entre
d’altres llocs característics d’aquesta àrea barcelonina. La sortida és gratuïta i
el preu de lloguer de les bicicletes és de 10 €, sent necessari inscriure’s
prèviament al telèfon 93.307.71.00 o via correu electrònic a
bicibarris@bacc.info
▪Cursa de Transports
Un any més, l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP)
organitza una Cursa de Transports el dia 26 de setembre a les 19 hores, en el
marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. L’objectiu és comparar
el temps que diferents mitjans de transports habituals a la ciutat necessiten per
a realitzar un mateix recorregut. A més, es contrastaran els costos que cada
mitjà de transport genera, no només per a la l’usuari, sinó també els costos
ambientals i socials que normalment no es compatibilitzen, com els accidents,
canvi climàtic, contaminació atmosfèrica, soroll, etc.



Carrer per a tots a Lleida

La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura a Lleida té per objectiu
recuperar l’espai públic a favor dels ciutadans i fomentar els mitjans de
transport públic. Amb aquest marc general, la ciutat organitza actes com la
presentació de les millores en accessibilitat a la ciutat, una xerrada sobre plans
de mobilitat urbana, una pedalada popular contra el canvi climàtic i
concentracions d’escolars i de joves per pintar calçades i murals reivindicant la
mobilitat sostenible.
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Un any d’impuls de la mobilitat sostenible
Durant aquest any, les diferents administracions han impulsat un conjunt
d’actuacions per tal de conscienciar els ciutadans dels avantatges del transport
públic i facilitar la popularització d’aquestes pràctiques per aconseguir una
mobilitat cada cop més sostenible i segura. Durant l’any 2007 les principals
actuacions realitzades han estat:
-

Bicing: el bicing és un sistema de transport individual en bicicleta que es
pot utilitzar en els trajecte per la ciutat de Barcelona. És un servei adreçat
als residents, de manera que no es contempla com un producte d’oci o
lleure per als turistes. Actualment, hi ha 1.500 bicicletes a disposició dels
més de 85.000 abonats. El compromís municipal és comptar amb 3.000
bicicletes a finals d’any.
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-

Zones 30: Barcelona treballa el concepte de zona 30, que és una zona
delimitada i adequadament senyalitzada on la velocitat màxima de circulació
és de 30 km/h. L’objectiu d’aquesta senyalització a la ciutat de barcelona és
la de pacificar el trànsit a les zones comercials i de vianants, per tal
d’augmentar la seguretat viària.

-

Tramvia: El passat 21 d’abril, el Trambaix va prolongar la línia T3 fins a
Sant Feliu de Llobregat, amb un nou tram de 600 metres i una parada Sant
Feliu | Consell Comarcal que actua com un nou intercanviador amb
autobusos i el vehicle privat.
D’altra banda, el 6 de maig la línia T5 del Trambesòs va allargar el seu
recorregut des de la parada de Besòs a Barcelona fins la parada de Sant
Joan Baptista a Sant Adrià de Besòs i, posteriorment, el dia 8 de setembre
es va prolongar fins a la parada de Gorg a Badalona. En total, s’ha allargat
la xarxa del Trambesòs en 4,2 km i 7 parades.
Trambaix arriba a Sant Feliu

-

Trambesòs arriba a Badalona

Servei de metro ininterromput les nits de dissabte i vigília de festiu:
Des del 14 d’abril la xarxa de metro explotada per TMB (L1, L2, L3, L4, L5 i
L11) i per FGC (L6, L7 i L8) presta servei ininterromput els dissabtes a la nit
i vigílies de festiu, en període de proves fins el 14 d’octubre. Aquesta
mesura ha estat impulsada pel Govern de la Generalitat a través de l’ATM
amb l’objectiu de millorar la mobilitat i la seguretat viària en horari nocturn i
potenciar l’ús del transport públic.
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-

Nous metros: Durant aquest any, s’ha completat la renovació de material
mòbil de l’L5 amb 39 trens de la sèrie 5000, s’han incorporat 21 nous trens
de la sèrie 9000 en circulació a l’L2 i 4 trens de la sèrie 6000 a l’L1. Així
mateix, s’han remodelat interiorment 2 trens de la sèrie 3000 de l’L3 i 4
trens de la sèrie 2100 han passat a donar servei a l’L4.

-

Millora del servei del Nitbus: Des del passat 19 d’abril, l’EMT va posar en
marxa una millora de servei on les 17 línies del Nitbus tenen una freqüència
de pas de 20 minuts tots les nits de l’any.

-

Autobusos TMB: Enguany s’ha aconseguit que el 100% de la flota de TMB
fos accessible a persones amb mobilitat reduïda. S’ha incrementat la flota
de vehicles propulsats per gas natural fins a 251 vehicles i 40 amb
biodiesel. Continuant el programa de millora s’han reforçat 54 línies els caps
de setmana i les línies que donen servei a la zona del Tibidabo. S’ha
millorat la informació a l’usuari amb el servei d’iBUS ...
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-

Nova estació Europa / Fira de FGC: El 13 de maig va entrar en
funcionament una nova estació a la línia Llobregat-Anoia. Situada entre les
parades Ildefons Cerdà i Gornal dóna servei a l’entorn de la plaça d’Europa i
accés directe al recinte firal de la Gran Via. En aquesta estació s’aturen tots
els trens de la línia Llobregat-Anoia i en el futur tindrà connexió amb la L9.

Barcelona, 21 de setembre de 2007
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