Èxit de participació ciutadana en la campanya
“A tots ens mou una causa”
Un 27,5 % dels participants utilitza el transport públic per motius d’estalvi
La principal novetat de les actuacions de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura del 2007 ha estat 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 pretenia que els experts en transport públic, els usuaris,
seleccionessin els valors més importants associats a la utilització del transport
públic, enviant un missatge sms o via el portal www.mobilitat.net, indicant quina
de les quatre opcions (ambientalista, idealista, seguretat i estalviador) preferien.
L’objectiu d’aquesta campanya era apropar als usuaris les avantatges del
transport públic, com ara 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.
606 mil vots rebuts
El nombre de vots rebuts ha estat de quasi 606 mil. La opció més votada pels
participants com a valor del transport públic ha estat en un 27,5% l’associat a
“estalviador”, és a dir per l’estalvi de recursos econòmics que comporta. En
segon lloc s’han situat els “idealistes”, és a dir els que han volgut ressaltar el
valor d’equitat social i accessibilitat , amb el 26% dels vots. En tercer lloc, amb
un 23,3%, s’han situat els que han subratllat els beneficis ambientals i finalment
amb un nombre de vots similars, 23,2%, es troben els “segurs”.
Totals
per Colors
Registres Verds (Ambientalistes)
Registres Blaus (Segurs)
Registres Vermells (Estalviadors)
Registres Grocs (Idealistes)
Vots no associats

141.043
140.809
166.363
157.486
2
605.703

Guanyadors del sorteig
Els guanyadors del sorteig són:
Viatges:
-

Viatge a Nova York: Maria Isabel Gris Yrayzoz
Viatge a Moscou: Miguel Angel Reyes Carrillo
Viatge a Amsterdam: Josep Sayol Vidal
Viatge a París: Alfonso Nassarre Clara

Targetes T-Mes de 6 zones:
-

Carla Camps Cuartero
Jaroslav Sterba
Jordi Pesudo Casas
Meritxell Serra Llanes
Agustí Baubí Rovira
Eva Sterbová
Nina Görner
Jordi de los Reyes Raich
Raul Alonso Tort
Maria Llopis Freixas
Gemma Martín Malpartida
Maria Luisa Pobo Paricio
Mercè Torres Gené
Raquel Fernández Fernández
Joan Carles Rodríguez Caballero
José Manuel Díaz Navarro
Montserrat León Moreno
Judith Caus Sallent
Miquel Batlle Amat
Maria Elías Miro
Francesc Figols Giné
Carmen Ibañez Capilla
Shiba Fedtke
Ignacio Sans Gazeau
Cristina Josa Hernández
Gemma Borch Ballescà
Natalia Berger Mulattieri
Susana Climent Codina
Mireia Llobet Riba

Fotografies lliurament de premis

