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Catalunya celebra la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura
Des del proper dilluns 22 fins al 29 de setembre Catalunya celebra un any
més la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Durant aquesta
setmana prop de cent vint 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.
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, més de 120 municipis i unes 75
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 i entitats i organismes adherits han
organitzat per aquests dies un conjunt d’actes amb els objectius següents:
Ø Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle,
compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb
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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.
Ø Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i
informar-lo sobre les seves diferents modalitats.
Ø Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el
transport públic.
Ø Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el
seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.

Principals actes programats
Els 123 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 1.400
accions de promoció i sensibilització per a difondre i comprovar els avantatges
del transport públic, moltes d’elles 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:
•

Pedalada contra el canvi climàtic: aquesta és una de les activitats
que tradicionalment es fan arreu de Catalunya en el marc de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Enguany l’objectiu és
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. Més de
120 municipis del territori impulsaran aquesta iniciativa organitzant
pedalades entre els dos últims caps de setmana de setembre i el
primer d’octubre. En total, s’espera que hi participin unes 26.000
persones.
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•

Jornada per l’accessibilitat universal al transport públic:
Barcelona acollirà el proper 28 de setembre aquesta jornada,
organitzada en col·laboració amb l’ONCE, per a debatre i intercanviar
opinions i propostes entre representants dels col·lectius implicats,
tècnics responsables de l’administració i operadors de transport, amb
l’objectiu d’analitzar la feina feta i continuar treballant en els nous
reptes per eliminar barreres i millorar l’accessibilitat del transport fins
que sigui universal. A més, servirà per difondre l’esforç que el Govern
català ve desenvolupant des de fa anys per aconseguir aquesta
accessibilitat en tot el sistema de transport públic, ferroviari i per
carretera.
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•

Campanya de promoció del transport públic ‘La revolució dels
petits gestos’: en el marc de la Setmana de la Mobilitat, des del 14
de setembre, el Govern posa en marxa una campanya per a
promoure els valors socials, econòmics i de mobilitat sostenible que
aporta el transport públic i que vol incidir en la promoció d’hàbits de
mobilitat que prioritzin el transport col·lectiu per damunt de vehicle
privat. La iniciativa se centrarà principalment en difondre els
avantatges que comporta la mobilitat sostenible, com ara l’estalvi de
temps i la reducció de la contaminació, així com en donar a conèixer
la nova T-12 per a infants, i el primer tram de l’L9 del Metro que es
posarà en servei properament. En aquesta iniciativa, hi col·laboren
també els consorcis de transport públic de Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona, FGC, TMB, TRAM, Renfe Rodalies i la FECAV.

•

Tallers de visibilitat: enguany s’organitza per primer cop aquesta
iniciativa dirigida principalment a escolars, que pretén incidir en la
importància que els nens i nenes que van i tornen de l’escola portin
elements reflectors ben visibles, sobretot en hores de poca llum. Els
tallers podran comptar amb la participació de pares, mares i
educadors, així com de la guàrdia urbana, que supervisarà en tot
moment que es desenvolupin amb totes les garanties de seguretat.
La iniciativa consistirà en comprovar l’eficàcia d’aquests elements
reflectors en la pràctica. Així, els infants que hi participin recorreran
els anomenats camins escolars, alguns amb elements reflectants i
d’altres sense, per poder comparar i avaluar quin grup és el més
visible. En total, 21 municipis organitzaran aquests tallers arreu del
territori.
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•

Cycle Tourism Congress: la Costa Brava acollirà de l’1 al 4
d’octubre el primer congrés de cicloturisme d’Europa, amb l’objectiu
de compartir idees i propostes al voltant del cicloturisme com a
disciplina turística i esportiva. El Congrés tindrà lloc als municipis de
Santa Cristina d’Aro, Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols, on es
coneixeran les possibilitats que els entorns català i espanyol tenen en
el desenvolupament d’aquesta pràctica, que uneix una activitat
saludable i sostenible amb el turisme i els conseqüents beneficis que
això suposa per la zona on es practica. Es poden consultar tots els
detalls d’aquesta iniciativa a la web www.cycletourismcongress.org

•

Baròmetre Anual de la Bicicleta: la delegació del Govern a Girona
acollirà el proper 1 d’octubre la presentació del Baròmetre Anual de la
Bicicleta, un estudi realitzat per primer cop aquest any amb l’objectiu
de conèixer els hàbits i usos que els catalans i els espanyols fan de
la bicicleta i les seves necessitats. Els resultats d’aquest baròmetre,
elaborat pel Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) es
comparen amb les dades d’enquestes realitzades el 2006 i 2008.

•

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, pedalades, etc). A més, la web
incorpora informació nova sobre mobilitat sostenible i segura, amb
dades, consells, estadístiques, així com agenda d’activitats.

•

Cursa de Transports: Un any més, l’Associació per a la Promoció
del Transport Públic (PTP) i 13 municipis organitzen una Cursa de
Transports. 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 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.
A la ciutat de Barcelona, tindrà lloc el dia 29 de setembre a les 18
hores, i totes les rutes a la ciutat acabaran als Jardinets de Gràcia, a
la cruïlla del Passeig de Gràcia amb la Diagonal.

?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 al web municipal a l’apartat específic de la Setmana
www.bcn.cat/mobilitat . S’hi poden trobar totes les mesures implantades, el
2009 a la ciutat, en matèria de mobilitat.
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Enguany, la campanya de comunicació posa l’èmfasi en dos col·lectius
específics de la xarxa viària:
•
•

Els ciclistes: “recorda que els semàfors també són per a tu”.
Els motoristes: “ no te la juguis, estàs en zona de risc”.

La campanya es presenta en diversos formats:

OPIS

-

§

BANDEROLES

Conferència sobre: ‘’El vehicle elèctric perspectives i tendències’’
En el marc del VII Cicle de Conferències del Pacte per la Mobilitat de
l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. Victor M. Pérez, soci responsable
d’Energia de la Companyia Roland Berger España, oferirà una
conferència el dia 22 de setembre. L’’acte tindrà lloc de 9 a 11,30 h al
Museu Picasso, carrer Montcada núm. 17 de Barcelona.

Els dies 26 i 27 de setembre, al passeig de Gràcia (entre Gran Via i
Diputació), coincidint amb les Festes de la Mercè, l’Àrea de Prevenció,
Seguretat i Mobilitat presenta:
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§

§

A l’espai exterior de la carpa:
o Joc infantil d’educació viària del districte de l’Eixample: difondre
de manera lúdica com moure’s per la ciutat amb civisme i
convivència.
o Exposició dels vehicles de la Guàrdia Urbana, especialment els
de dues rodes: bicicleta, motos scooter, motos de circulació,...
o Presència d’agents de la Unitat Muntada.
o Camió de Bombers.

§

A l’espai interior de la carpa:
o El nou Joc interactiu de la Mobilitat, una raó sostenible i segura de
ser.
o Plafons informatius sobre el mapa de Zones 30, el mapa final de
les estacions del Bicing a la ciutat.
o Presentació del prototipus del nou model de semàfor Barcelona.
o Espai de l’ATM per difondre la targeta T-12, informació i
sol·licituds on line.
o Espai de projecció de DVD sobre policia de proximitat, prevenció
d’accidents i extinció d’incendis ...
o Obsequis promocionals de la Setmana: el clauer de la mobilitat, el
ventall del nou semàfor, globus d’Econducció, de la campanya
conjunta de l’Ajuntament amb al RACC i els globus de la T-12.

Joc de la mobilitat, WWW.bcn.cat/jocdelamobilitat recorregut virtual per
la ciutat, a peu, en bici i en transport públic. Simulació de situacions
quotidianes de mobilitat on el participant és el protagonista de l’acció. El joc
premia les conductes cíviques a partir de respondre correctament un
qüestionari de 15 preguntes amb el mínim de temps possible. Hi ha diversos
premis d’interès que proposen els diferents operadors de mobilitat. El joc
s’adreça tant al públic en general com a nens en edat escolar i té com a
principal objectiu generar la reflexió sobre la importància de les actituds
personals, la presa de decisions individuals en l’ àmbit col·lectiu de la via
pública. S’hi podrà participar des del 22 de setembre fins al 8 de novembre
de 2009. La llista de guanyadors es publicarà a La Vanguardia el dia 10 de
novembre de 2009.
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18 de setembre de 2009
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