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Catalunya celebra la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura
Des del proper dimecres 22 fins al 29 de setembre Catalunya celebra un
any més la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Durant aquesta
setmana prop de 140 municipis catalans faran nombroses activitats 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 aquella 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.

Cartell de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2010
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La Comissió Institucional de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura està
integrada pels Departaments de Política Territorial i Obres Públiques, Medi
Ambient i Habitatge i Salut de la Generalitat de Catalunya, ATM de Barcelona,
ATM de l'Àrea de Girona, ATM de l'Àrea de Lleida, ATM del Camp de
Tarragona, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Girona, Diputació de
Barcelona, Institut Català d'Energia (ICAEN), Fundació Mobilitat Sostenible i
Segura, Consorci d'iniciatives locals per al medi ambient de Girona (CILMA),
Bicicleta Club de Catalunya (BACC), Coordinadora Catalana d'Usuaris de la
Bicicleta, , Prevenció d’Accidents de Trànsit, Associació per a la promoció del
transport públic (PTP), UGT de Catalunya i Comissions Obreres.
Enguany, prop de 140 municipis i unes 80 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
La Comissió Institucional i entitats i organismes adherits han organitzat per
aquests dies un conjunt d’actes amb els objectius següents:
-

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 que
provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.

-

Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i
informar-lo sobre les seves diferents modalitats.

-

Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el
transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.

-

Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el
seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.

-

Reflexionar sobre com afecta la nostra salut l’ús irracional del transport
motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que
generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i
cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.
Agafar el transport públic col·lectiu per anar a la feina, moure’s en bicicleta
per la ciutat o caminar per anar de compres en comptes d’agafar el cotxe
pot jugar un paper molt important en la salut.
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Les novetats de 2010
L’edició d’enguany té algunes novetats respecte a l’any anterior:
-

Incorpora accions d’impuls de la mobilitat a peu com a mode bàsic de
mobilitat sostenible i saludable. En aquest sentit, s’ha convidat als
ajuntaments
a
ratificar
la
carta
internacional
del
caminar
(www.catalunyacamina.org/CartaCat.pdf) i s’ha ofert un ampli ventall
d’activitats:
o Mitjonada: En un espai públic, es proposa una activitat 100%
ciutadana: que la gent expressi i reivindiqui el seu dret a caminar
penjant i mostrant els seus mitjons a la resta de ciutadans.
o Caminada verda: Caminada o excursió a un parc municipal, un
bosc o una zona rústica del municipi amb la finalitat de netejar-la
de deixalles: netegem el bosc tot caminant.
o Rutes saludables: Promoció de rutes urbanes per afavorir un
nivell d’activitat física saludable entre la població. Activitat
relacionada amb el Pla d’activitat física, esport i salut
(www.pafes.cat).
o Itineraris culturals: Activitat dirigida a un públic general a qui
se’ls ofereix itineraris per apropar-se al coneixement de la seva
ciutat i el seu patrimoni cultural, històric, social.
o Concurs d’aparadors: Amb la col·laboració de les associacions
de comerciants locals, tematització dels aparadors dels comerços
a favor de promocionar el fet d’anar a comprar caminant.
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Cartell

-

Planteja el vehicle elèctric com a alternativa dels actuals vehicles
motoritzats de benzina. S’han organitzat 5 mostres de vehicles elèctrics
amb animació musical i explicacions on els assistents tindran la possibilitat
de provar els vehicles (cotxes, motos, tricicles i bicicletes) dins d’un recinte
tancat. Les cites previstes són les següents:
o Reus, 23 de setembre, de 10 h a 18 h al passeig de Sunyer.
o Barcelona, 24 de setembre, de 10 h a 18 h al passatge de les
Banderoles (Vila Olímpica).
o Mataró, 25 de setembre, de 12 h a 19 h a la Riera.
o Girona, 26 de setembre, de 10 h a 18 h a la plaça de Catalunya.
o Lleida, 3 d’octubre, de 10 h a 18 h a la plaça de Sant Joan.
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Adhesius

-

Inclou una nova modalitat de pedalada, ‘Amb bici a l’institut’. De moment,
com a prova pilot, en col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona i
l’Ajuntament de la Garriga, 23 instituts de secundària convidaran els seus
estudiants a anar-hi en bicicleta cada dia de la Setmana. Se’ls facilitarà
aparcament i se’ls informarà sobre com desplaçar-se de manera segura.

Fullet informatiu pels estudiants de secundària

-

S’ha fet un gran esforç perquè la Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura arribi arreu de Catalunya. Tradicionalment, totes les activitats es
concentraven a Barcelona i la seva àrea metropolitana, així com en algunes
zones de Girona. En aquesta edició també s’hi han sumat ajuntaments de
les comarques de Lleida i Tarragona. Del total de 139 municipis adherits,
83 són de les comarques de Barcelona, 33 de Girona, 9 de Lleida i 14 de
Tarragona. Continuem treballant perquè l’any vinent encara en siguin més.

Pàg. 5 de 14

n Comunicat de premsa n

Principals actes programats
Els 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 municipis. En total, s’han programat més de 1.500
accions de promoció i sensibilització per a difondre i comprovar els avantatges
del transport públic i altres mitjans de mobilitat sostenible, moltes d’elles
(gairebé 1.300) amb caràcter permanent per a aconseguir una mobilitat més
sostenible i segura.
Així, durant aquests dies diferents ciutats catalanes acolliran un seguit d’actes
entre els quals cal remarcar:
-

Nou mapa de la xarxa ferroviària integrada central de l’ATM de
Barcelona. Se’n repartiran 350.000 unitats, juntament amb una funda pel
títol de transport. Amb una mida de butxaca, el mapa recull les
inauguracions d’estacions de metro més recents i presenta un disseny de
línies simplificat.

Funda i portada del mapa de la xarxa ferroviària integral central de l’ATM de Barcelona

-

Quioscos informatius de l’ATM Àrea de Girona. Dos quioscos voltaran
per diferents llocs i municipis del seu àmbit de competència per donar
informació sobre el sistema tarifari integrat. S’hi distribuiran xapes i targetes
commemoratives de la SMSS amb 2 viatges gratuïts. D’aquesta manera es
vol convidar a la gent que habitualment no viatja en transport públic a
provar-lo, a la vegada que es premia amb un obsequi a aquelles persones
que l’utilitzen sovint.
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Funda i targeta commemorativa de l’ATM Àrea de Girona

-

ATM Tarragona: Durant tota la setmana, als dos centres d’atenció al client
de l’ATM es regalarà targetes sense contacte recarregables
commemoratives de la SMSS als clients que carreguin per primer cop la
targeta.

-

Sistemes d’Informació a l’Usuari a l’ATM Àrea de Lleida. S’ha posat
informació d’horaris i de les línies que hi passen a les parades intermodals
de Lleida, és a dir, en totes aquelles parades del servei urbà on fan parada
els serveis interurbans. Es presentarà el projecte d’informació a l’usuari el
dijous 23 a la parada intermodal davant l’escola l’Ensenyança a Prat de la
Riba, 30 a Lleida.
S’ha editat també un plànol de xarxa integrada, plànol del total de línies de
l’àmbit integrat (Segrià, Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Urgell i Segarra);
un planell que mostra el concepte de xarxa integrada amb l’ identificació de
62 línies interurbanes, 22 línies urbanes de Lleida ciutat i la línia de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de Lleida a La Pobla. Aquest
plànol estarà present en totes les marquesines interurbanes, a la web de
l’ATM i a bord dels autobusos (darrera mampara conductor).
Finalment s’han editat els horaris de tots els serveis de l’àmbit integrat en
un mateix format que homogeneïtzarà la informació que es dóna a l’usuari
de totes les línies de transport integrat de tots els operadors de l’àrea de
Lleida. Aquests horaris de la mateixa manera que en les parades urbanes,
els penjaren al llarg del mes d’octubre i novembre a totes les marquesines
interurbanes de la Generalitat de Catalunya. El mateixos horaris estaran
penjats a la web de l’ATM, consultables per municipi.

-

Targeta commemorativa de la SMSS a l’ATM Àrea de Lleida. Enguany
l’ATM Àrea de Lleida ha produït unes targetes que portaran la imatge de la
Setmana de la Mobilitat, imatge en la mateixa línia gràfica que la campanya
"La revolució dels petits gestos continua". Durant la Setmana de la Mobilitat

Pàg. 7 de 14

n Comunicat de premsa n

es regalaran 1.000 targetes amb funda (amb la mateixa imatge que la
targeta) i xapes, al Centre d'Atenció al Client de Lleida (Av. Madrid).

Funda i targeta commemorativa de l’ATM Àrea de Lleida

-

Presentació de l’ampliació del Sistema Tarifari Integrat de l’ATM Àrea
de Lleida a l’Urgell i la Segarra. El dia 23 de setembre es presenta
l’ampliació de l’àmbit integrat a les comarques de l’Urgell i la Segarra en
dos actes que es faran a l’estació de Tàrrega i a la de Cervera,
respectivament. En aquest sentit a partir del dia 27 tots els usuaris de
transport públic de les línies integrades que donen servei a aquestes dues
comarques podran utilitzar els títols integrats de l’ATM de Lleida. Es
completa, amb aquestes noves incorporacions, el seu àmbit d’acció, amb
un total de 6 comarques integrades, que sumen un total de 149 municipis i
360.510 habitants.
S’ha editat un fullet informatiu que es distribuirà a tots els domicilis
d’aquestes dues comarques i s’ha editat una guia d’utilització del sistema
tarifari integrat.

-

Cursa per la Mobilitat. Un any més, l’Associació per a la Promoció del
Transport Públic (PTP) i 11 municipis organitzen una cursa l’objectiu de la
qual 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
l’usuari, sinó també els costos ambientals i socials que normalment no es
compatibilitzen, com els accidents, el canvi climàtic, la contaminació
atmosfèrica, el soroll, etc.

-

Pedalades contra el canvi climàtic. Aquesta és una de les activitats que
tradicionalment es fan arreu de amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania
sobre el canvi climàtic, donar suport a la proposta de reducció d’emissions
de CO2 a Catalunya i fomentar la utilització de la bicicleta com a mitjà de
transport sostenible. 101 municipis del territori impulsaran aquesta iniciativa
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organitzant 85 pedalades entre els dos últims caps de setmana de
setembre i el primer d’octubre. Es preveu la participació de 30.000 ciclistes.
Com s’ha comentat, com a novetat dins de les pedalades, s’ha preparat
també una activitat específica per a públics adolescents. ‘Amb bici a
l’institut’, proposa als estudiants de secundària anar a classe en bici durant
la Setmana en els municipis de Calldetenes, Gurb, Manlleu, Masies de
Voltregà, Prats de Lluçanès, Sant Quirze de Besora, Taradell, Tona,
Torelló, Torelló, Vic i la Garriga.

Matrícules de les bicis participants a les pedalades

-

Activitats de foment de la mobilitat a peu. 58 municipis organitzaran
activitats que pretenen fomentar i posar en valor la cultura de caminar. En
total es faran 146 accions, entre les quals destaquen les caminades verdes
(30), les rutes saludables (26), els itineraris culturals (21), les mitjonades (9)
i els concursos d’aparadors (8). S’han editat diversos materials gràfics per
animar la participació.

Fulletó-ventall
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Xapes i adhesiu per aparadors de comerços

Millora de la informació sobre transport públic
Dins la política de millora i integració de la informació sobre transport públic als
usuaris i usuàries, durant la setmana de mobilitat es presentaran diversos
productes informatius.
El primer és el web Mou-te amb transport públic. Aquest web és un buscador
de rutes amb transport públic de tot Catalunya. Incorpora tot el transport
interurbà sigui qui sigui l’empresa operadora o l’Administració titular del servei, i
la major part del transport urbà, de titularitat municipal, de la majoria de
poblacions integrades a les ATM de Barcelona, Comarques de Girona i Lleida i
Camp de Tarragona.
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També es presentarà la nova aplicació específica per a mòbils del web de
Rodalies de Catalunya, que culmina el procés de millora de la informació on
line als usuaris i usuàries iniciada amb la transferència del servei, el gener
d’enguany i que ha comptat amb la creació d’un web específic i d’un telèfon
d’atenció al ciutadà.
Per informar sobre aquests nous serveis, es posarà en marxa una campanya
d’anuncis televisius de la línia dels utilitzats per promoure els serveis d’atenció
ciutadana gencat.cat i 012.
Fòrums de participació
L’ATM posa en marxa els fòrums electrònics de participació del Pla Director de
Mobilitat, un per a tècnics de les administracions i un altre de participació per a
particulars. L’objectiu és promoure una major implicació de les administracions i
la ciutadania en el seguiment del pla, a partir de l’intercanvi d’opinions i l’anàlisi
compartida d’experiències.
El primer tema dels fòrums serà la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
i, per incentivar la participació, es fan una sèrie de preguntes: pot, la Setmana
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de la Mobilitat, caure en la rutina? Està perdent la frescor de les primeres
convocatòries? Aquells que hi participem, trobem en la Setmana de la Mobilitat
una eina que ens fa renovar el compromís per practicar una mobilitat
sostenible?
Esperem l’aportació de tots a www.atm.cat

La Campanya de l’Ajuntament de Barcelona
Barcelona celebrarà la Setmana amb un conjunt d’activitats i propostes
lúdiques amb l’objectiu de conscienciar i sensibilitzar la ciutadania sobre la
manera de moure’ns per la ciutat de forma sostenible i segura. Es poden
consultar el web municipal a l’apartat específic de la Setmana
wwww.bcn.cat/mobilitat. Es poden trobar totes les mesures implantades en
matèria de mobilitat.
Durant la Setmana presentarem amb missatges curts i senzills les diferents
accions que durant l'any 2010 l'Ajuntament ha fet a favor de la mobilitat a
Barcelona.
-

3.289,64 metres de baranes de protecció per a vianants
170,8 KM de xarxa de carrils bici
44 cruïlles amb zona avançades per a motos
50 punts de recàrrega de vehicles elèctrics
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Opis i banderoles

Conferència sobre “Estratègies per a la millora de la qualitat de l’aire a
Berlin”
En el marc del VIII Cicle de Conferències “Mobilitat sostenible, ciutats més
saludables” de l’Ajuntament de Barcelona, la Sra. Maria Krautzberger,
Secretaria d’Estat del Departament de Medi Ambient i Transport de l’Estat de
Berlin, oferirà una conferència el proper dia 21 de setembre a les 09:00 hores al
Museu Picasso (c/ Montcada, 17. Barcelona).
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§ Campanya Bicivisme
Degut a l’augment de persones que utilitzen la bicicleta com a mitjà de
transport, l’Ajuntament de Barcelona portarà a terme diferents activitats
encaminades a mostrar als ciclistes com circular pel carrer garantir la seguretat
de tots. Una de les accions és la difusió del decàleg del Bicivisme, deu consells
bàsics per circular amb civisme i seguretat per l’espai públic. encaminada a
conscienciarà tots els usuaris dels espais públics de la ciutat a conviure amb
civisme i seguretat viaria
§ Campanya Motocivisme
Campanya conjunta amb el RACC i l’Ajuntament de Barcelona amb la voluntat
de desenvolupar un moviment de conscienciació social en l’ús de la motocicleta
per a reduir l’índex d’accidentalitat a la nostra ciutat.
Comunicació
-

‘La revolució dels petits gestos continua’. La imatge gràfica del 2010 és
una evolució de la campanya de l’any passat. S’han creat nous
personatges per promoure el caminar i l’ús de vehicles elèctrics, novetats
d’aquesta edició, i s’ha elaborat una àmplia oferta de materials. Aquests
s’han posat a disposició d’ajuntaments i entitats a Mobilitat.net.

-

Web portal de mobilitat.net. Enguany aquest portal sobre mobilitat serà
també el punt de referència per a tota la informació vinculada amb les
accions que es desenvolupen durant la setmana en el marc de la comissió
institucional (jornades, activitats, exposicions, etc). A més, la web incorpora
informació sobre mobilitat sostenible i segura, amb dades, consells,
estadístiques, així com agenda d’activitats.

-

La campanya de comunicació d’aquesta edició es basa en ràdio, premsa i
Internet. Aquests materials també estan disponibles en el portal
Mobilitat.net.

20 de setembre de 2010
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