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Balanç 2018 a Catalunya
•

270 municipis adherits a la SEM 2018, 72 municipis de la demarcació de Lleida

•

Adhesió del 80% de municipis de més de 10.000 habitants.

•

1.200 mesures permanents

Xifres absolutes

Xifres relatives

Balanç 2018 a Catalunya

•

1.200 mesures permanents

•

237 caminades de diferents tipus, un 5% més respecte l’any anterior.

•

170 pedalades (5 més que l’any anterior) i arribem a més de 400 activitats de
promoció de la bicicleta.

•

66 municipis van celebrar el Dia sense cotxes

Setmana Europea de la Mobilitat
2019

Lema

Walk with us!
Camina amb nosaltres!

Catàleg d’activitats I Ajuntaments
§

Recull les activitats transversals.

§

Alguna d’aquestes activitats tenen suport
organitzatiu a partir de subvencions de la
Generalitat.

§

Tenen una imatge comuna.

§

També hi ha actuacions fora de catàleg
com l’EXPOelèctric de l’ICAEN.

Caminades
Caminades saludables Caminem i fem salut
§ Recorreguts de 30 minuts.
§ Col·laboració dels CAP, centres de dia o altres entitats vinculades a
gent gran.

Caminades culturals Caminem i coneixem els nostres municipis
§ Itineraris urbans per conèixer el patrimoni i la història local.
§ En col·laboració amb entitats o centres vinculats a l’àmbit cultural, o
amb el suport de l’Oficina de Turisme local.

Caminades verdes Caminem i cuidem el medi
§ Sortida de 2 a 3 hores
(entre 5 i 10 km) en un parc, bosc, zona rústica per netejar-la.
§ En col·laboració amb entitats excursionistes, d’educació en el lleure o
vinculades amb el medi ambient. Suport de brigada o servei de neteja.

Caminades escolars
§ Sortida de 1 a 2 hores
§ En col·laboració amb consells escolars, AMPES, entitats locals, Policia
Local i/o voluntaris de protecció civil.
Inscripcions i informació: Fundació de la Mobilitat Sostenible i Segura (FMSS)
info@fundaciomobilitatsostenible.org | Tel. 93 270 08 62

Carta Internacional del Caminar
§ Ratificació de la Carta Internacional del
Caminar per part del ple de d’ajuntament
amb l’objectiu d’ajudar a definir una
política de mobilitat sostenible al municipi.

Informació
Catalunya Camina
catalunyacamina@catalunyacamina.org | Tel. 93 301 37 78

Pedalades
§ Lúdic
§ No competitiu
§ Per a tots els públics

Cycle chic

Pedalada 2014

Pedalada

Activitats de mobilitat en bicicleta
Bici-missatge

Taller de pintura: Etiqueta la teva bici

Inspecció tècnica
de bicicletes (ITB)

Bicicleta Club de Catalunya (BACC)
pedala@bacc.cat | Tel. 629 346 343

Equipa la bici

Jo vaig en bici!

Omplim el municipi de bicis

Curses de transports als àmbits integrats
Objectius
§ Publicitat de la tarifa integrada amb dades comparatives de costos amb el vehicle privat
personalitzades per a cada municipi.
§ Comparativa d’emissions, despesa energètica, costos i temps de viatge entre
desplaçaments habituals en transport públic i privat.

Una cursa de transport a cada àmbit integrat del país
§ Tots els municipis participants faran la sortida dels respectius ajuntaments per arribar a la
capital de demarcació aproximadament a la mateixa hora.

Participar és molt fàcil
§ Els participants poden ser voluntaris procedents del personal administratiu, càrrecs
electes, veïns i veïnes, membres d’entitats o fins i tot el mateix departament de
comunicació per aprofitar i donar cobertura a l’activitat, etcètera.
§ Els ajuntaments només s'han de preocupar d'aportar un mínim de 2 participants: un en
cotxe i l'altre en transport públic.
§ L'activitat no té cap cost per als ajuntaments.

Curses de transports als àmbits integrats
Organització d'aspectes logístics
Se n’encarrega l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, que facilita
instruccions per als participants, coordina els participants al punt d'arribada, fa els
càlculs i elabora la nota de premsa, els materials per divulgar els resultats i els
dorsals dels participants. També contacta amb els mitjans de comunicació.
Inscripcions i informació
Promoció del Transport Públic
cursa2019@transportpublic.org | Tel. 93 244 49 70 (de 9h a 14h)

Qualitat de l’aire
Unitats mòbils de vigilància de la contaminació atmosfèrica
Descripció
Vehicles equipats amb analitzadors automàtics i captadors
manuals per mesurar els contaminants atmosfèrics i
sensors per a les variables meteorològiques.

Objectius
§ Conèixer la qualitat de l'aire de manera directa.
§ Quantificar el grau de contaminació atmosfèrica en un
indret i un temps determinats en cas de situacions
accidentals.
§ Obtenir dades per a estudis concrets (auditories,
instal·lacions d'activitats, etc.).
§ Fomentar l'educació ambiental sobre la contaminació
atmosfèrica organitzant visites educatives per a escoles.

Desenvolupament
Es facilitarà als ajuntaments que ho demanin, el
desplaçament de les unitats mòbils per a realitzar
mesuraments i poder realitzar visites guiades explicant el
seu funcionament i i la importància de les dades
obtingudes.

Qualitat de l’aire
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA)
Descripció
La Xarxa és un sistema de detecció dels nivells
d'immissió dels principals contaminants atmosfèrics.
(L’aire que respirem!)

Objectius
§ Obtenir els nivells de concentració a l’aire dels
principals contaminants atmosfèrics .
§ Informar al ciutadà.
§ Complir la normativa en matèria de protecció de
l’ambient atmosfèric.
§ Localitzar i valorar la incidència de focus emissors de
contaminants atmosfèrics.

Desenvolupament
És facilitarà als ajuntaments que ho demanin les visites
guiades a les estacions on s’explicarà com s’obtenen els
nivells de concentració a l'aire dels principals
contaminants atmosfèrics i, com s’utilitzen els resultats
obtinguts.

Estacions de mesurament, per Zones
de Qualitat de l'Aire

Qualitat de l’aire
Campanyes de control de vehicles bruts
Objectiu / Descripció
Millorar la qualitat de l'aire de Catalunya. L'anàlisi de les
causes que generen els nivells de contaminació conclou
que, amb caràcter general, el trànsit és la principal font
d'emissió. La conjuntura actual agreuja aquesta situació
ja que ha alentit la renovació del parc i dilatat el
manteniment de vehicles. Per tal de minimitzar aquesta
situació el Departament està dissenyant una "campanya
itinerant de control de vehicles bruts“ on es mesurarà els
“fums negres” dels vehicles.

Desenvolupament
Els ajuntaments que tinguin disponibilitat de personal i
mitjans de transport, se’ls facilitarà l’equipament tècnic i
la formació necessària per a dur a terme els
mesuraments.

Per a més informació
aire_immissions.tes@gencat.cat
93 444 50 00 (Oficina Tècnica de Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire)

Quin soroll fem?
Objectiu / Descripció
Conscienciar la ciutadania sobre l’existència de soroll ambiental a la ciutat, majoritàriament
ocasionat pels trànsit de vehicles, i sensibilitzar la població sobre com ens pot arribar a afectar el
soroll i com podem contribuir a disminuir-lo.

Desenvolupament
Es proposa una activitat en la qual la ciutadania dugui a terme mesuraments del soroll ambiental
de forma autònoma. Concretament l’activitat consistirà en escollir dos punts per realitzar
mesuraments amb un sonòmetre i observacions de la font de soroll; un en un punt amb trànsit
habitual, i un altre en una zona sense cotxes o allunyada del trànsit.

Per a més informació
eva.rodriguez@gencat.cat
93 444 51 83 (Servei de Prevenció i Control de la
Contaminació Acústica i Lumínica)

Acústica ambiental
Campanya de sensibilització
Activitat de participació ciutadana i educació ambiental,
coorganitzada amb entitats diverses compromeses amb la
millora de la qualitat acústica de la ciutat.

Per a més informació
eva.rodriguez@gencat.cat
93 444 51 83 (Servei de Prevenció i Control de la
Contaminació Acústica i Lumínica)

Informació transport públic
Preguntes sobre les estacions ferroviàries a Catalunya
Mapa on es mostren totes les estacions de Catalunya, ja
siguin de metro, trens de rodalia, tramvies o funiculars.
Estimació de temps de viatge en tren a l’àrea
metropolitana
Mapa on es marquen els temps de viatge en
minuts entre totes les estacions de la zona 1 de
la regió metropolitana de Barcelona, ja sigui
metro, trens de rodalia, tramvies o funiculars,
així com el temps necessari per fer els
transbordaments entre les línies.
Per a més informació:
Tel. 93 244 49 70
info@transportpublic.org
https://transportpublic.org/mobilitats

Documentals
Emissió de la sèrie documental Mobilitats
Sèrie de 10 capítols al voltant del fenomen de la mobilitat que vol generar claus de
reflexió, comprensió i anàlisi sobre aquesta activitat quotidiana.
Per a més informació:
Tel. 93 244 49 70
info@transportpublic.org
https://transportpublic.org/mobilitats

Documentals
Projecció de documentals sobre mobilitat
Why We Cycle
En aquesta pel·lícula, ciclistes i científics d’àmbits diversos esbossen una imatge
de la cultura ciclista holandesa. Durant aquestes converses descobrim que anar en
bicicleta porta a la felicitat, la salut, el manteniment de les funcions cognitives i la
creativitat, entre moltes altres coses.
En el aire
Un equip de científics tracta de millorar la qualitat de l’aire de la ciutat, i en
mesuren els contaminants amb una precisió mai assolida fins ara. Compten amb
l’ajut de 200 voluntaris, que transporten en les seves bicicletes uns sensors
dissenyats per al projecte.
Javier Diez
Victoria Media
699 02 73 79
jdiez@victoria-media.com

Concurs de fotografia
Descripció
Publicació de fotografies sobre el transport i la mobilitat sostenible a Instagram.
Del 16 al 25 de setembre.
•
•
•

3 premis per foto
Categoria nova: Respostes a preguntes mitjançant stories publicats a @territoricat
Premis: 1 abonament per viatjar un any i 3 abonaments de 30 viatges.

Objectius
•
•

Promoure la mobilitat sostenible: l’ús del transport públic, les caminades, les pedalades, etc.
Donar cobertura a la SEM.

Teniu més informació al web:
http://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/sem/premis/

Catàleg d’activitats I Centres educatius
Aquest catàleg inclourà:
§

Una selecció de bones pràctiques de
mobilitat sostenible realitzades per
centres educatius.

§

Una proposta d’activitats de mobilitat
sostenible i segura dirigides als
centres educatius.

§

Un recull de recursos educatius sobre
mobilitat sostenible.

Es difondrà al butlletí d’Escoles Verdes, al
web del DTES i al canal de Mobilitat.

Experiències
dels ajuntaments
Mollerussa

La importància de tenir
una mobilitat activa

La importància de tenir una mobilitat activa
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Mobilitat i salut
Desplaçaments de forma activa (a
peu, en bicicleta i en transport públic)

Segurs

Acumulen minuts d’activitat física
Disminueixen el sedentarisme

Millora de la salut
Entorn més saludable
27

Mobilitat, salut i entorn
Activitat Física Moderada: Prevenció i control del sobrepès, obesitat i altres
factors de risc cardiovasculars(diabetis, hipercolesteronèmia, hipertensió),
millora de la salut emocional, de les malalties osteoarticulars

Alenteix els canvis fisiològics que acompanyen l’envelliment
(McGuire DE, 2001)
Les persones que fan exercici regularment viuen 3,7 anys més
que les sedentàries (Franco OH, 2005)

Contaminació de l’aire: relacionada amb l’aparició d’accidents
cerebrovasculars, malalties respiratòries, càncer de pulmó i infarts
80% de las ciutats del mon superen els límits de qualitat de
l’aire establerts per la OMS

“Salud Pública y Movilidad sostenible” María Neira, Directora del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y
Determinantes Sociales de la Salud de la OMS

28

Foment de la mobilitat activa

Què és O10k?
És una APP per promocionar l’activitat física en la població. L’objectiu
és conscienciar als usuaris sobre la importància de l’activitat física
diària i, al mateix temps, fomentar un estil de vida saludable. Arribant a
assolir els 10.000 passos diaris recomanats per l’OMS. Objectiu
10.000 (k)
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Mercè Bieto mmbieto.masip@gencat.cat

Adhesions

Adhesions i coordinació
§

Qui es pot adherir a la SEM?
Ajuntaments

§

L’ATM de cada territori és qui canalitza
la recollida de totes les adhesions a la
SEM. També serà el punt on se
centralitzarà la inscripció per participar
en les activitats coordinades, sens
prejudici de la feina dels coordinadors i
impulsors de les principals activitats.

§

En el cas de les comarques de Lleida la
persona de contacte és:
Xavier Garcia
xgarcia@atmlleida.cat
973 27 31 51

Entitats:
Organitzacions en
general:
Consells comarcals
Empreses
Centres educatius
Centres de salut
Institucions
Etc.

Beneficis de l’adhesió a la Setmana
§

Participar en una gran campanya europea que comparteix un mateix objectiu
amb altres pobles i ciutats.

§

Ser visibles dins d’aquesta campanya europea.

§

Possibilitat de participar a les activitats que ofereix la Comissió Institucional
de la Setmana Europea de la Mobilitat, que compten amb suport tècnic i material >
Catàleg d’activitats.

§

És una bona oportunitat pels ajuntaments per explicar què s’està fent sobre
mobilitat sostenible al municipi.
§

Promocionar les iniciatives de mobilitat urbana sostenible.

§

Conscienciar del què suposa seguir amb una mobilitat poc sostenible en termes mediambientals i de
qualitat de vida.

§

Establir col·laboracions amb els stakeholders locals.

§

Emfatitzar el compromís local amb les polítiques de transport urbà sostenible.

§

Comunicar noves polítiques i mesures permanents.

Adhesions | Ajuntaments
Què cal fer per adherir-se?
1. Fer alguna de les activitats que us oferim o una mesura permanent o un dia sense
cotxes.
2. Omplir el formulari que trobareu al web de la Setmana. Cal adjuntar la Carta
d’adhesió a la Setmana signada per l’alcalde/essa o el regidor/a competent en el camp
específic del formulari.
-

Data límit: 9 d’agost.
No és necessària la ratificació d’aquesta Carta pel Ple de l’Ajuntament.
En aquest formulari també podreu demanar el material (bosses)

3. Registrar el municipi al formulari europeu
- Si ja us heu adherit en alguna edició de la Setmana:
- Recordeu el compte d’usuari de l’any anterior? Ompliu el formulari
- No recordeu el compte d’usuari de l’any anterior? Recuperar les vostres
dades mitjançant aquest enllaç i ompliu el formulari
- Si us adheriu per primer cop a la Setmana heu de seguir aquest enllaç.

Adhesions | Entitats
Què cal fer per adherir-se?
1. Omplir el formulari que trobareu al web de la SEM abans del 9 d’agost. Cal
adjuntar la Carta d’adhesió signada pel director o president de l’entitat.

Inscripció d’activitats
Voleu donar visibilitat al vostre municipi? el Departament de Territori i
Sostenibilitat farà difusió de totes les activitats.
Què cal fer per inscriure la vostra activitat a l’agenda d’activitats de la SEM?
Omplir el formulari abans del 7 de setembre.
Podeu veure totes les activitats que es fan a Catalunya a través d’aquest mapa
interactiu.

Mesures permanents
Exemples:
•

Instal·lació d’aparcabicis

•

Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics

•

Conversió en zones de vianants

•

Promoure l’ús del cotxe compartit, bicicleta, transport públic o anar a peu

Premis

Premi als Plans de Mobilitat Urbana Sostenible
SUMP Award

•

Reconeix les autoritats locals que han desenvolupat un pla de mobilitat que satisfà
les diverses necessitats de transport de les persones i les empreses, alhora
que millora la qualitat de vida.

•

El tema d’aquest any és la inclusió de la mobilitat segura i activa en els Plans de
Mobilitat Urbana Sostenibles.

•

Els representants polítics o d’alt nivell de les tres poblacions finalistes seran
convidats al lliurament de premis, que tindrà lloc al març o abril de 2020 a
Brussel·les.

•

Premi: un trofeu i un vídeo professional que destacarà la inclusió de la mobilitat
segura (caminar i pedalar) en el sistema de transport local.

•

Termini: 31 d'octubre de 2019.

•

Més informació al web: http://mobilityweek.eu/sump-award/

Ciutat accessible
EU Access City

•

Objectiu: fer que les ciutats siguin més accessibles per a persones amb
discapacitats i gent gran.

•

Primer, segon i tercer lloc i mencions especials.

•

Premi: trofeus i vídeos. A partir del 2020, també tindrà un premi econòmic.

Capital verda europea
European Green Capital

•

Objectiu: reconèixer l’esforç realitzat per les ciutats compromeses en convertirse en un lloc més verd.

•

Categories:

•

•

Ciutats de més de 100.000 habitants

•

Ciutats de menys de 100.000 habitants

Premi: 350.000 €

Capital europea de la innovació
iCapital Award

•

Objectiu: reconèixer aquelles ciutats que millor utilitzen la innovació per
millorar la vida de la seva ciutadania.

•

12 finalistes, 5 subcampions i un guanyador que esdevindrà la iCapital.

•

Premi:
•
•

Guanyador: 1 milió d’euros
5 subcampions: 100.000 €

Comunicació

Comunicació
§

La comissió ofereix una imatge
paraigua per a totes les accions.

§

Les imatges s’oferiran de manera
oberta perquè puguin ser
adaptades per cada municipi.

§

El material es pot descarregar des
de
http://mobilitat.gencat.cat/setmana

Adaptacions

Espai
personalitzable

Espai per al
logo de
l’Ajuntament

Proposta de cartell

El material es pot descarregar des de http://mobilitat.gencat.cat/setmana

Marxandatge | Motxilles

Marxandatge | Matrícules de les pedalades

Us podeu descarregar la matrícula a: http://mobilitat.gencat.cat/setmana

Suports
Publicitat
§

Bàners a premsa digital i per als webs dels operadors de transport públic.

§

Anuncis a les xarxes socials

§

Es demana l’aportació d’espai a les entitats participants ( marquesines, vehicles de
transport públic, pantalles d’informació als centres de salut, etc).

§

Opis distribuïts per Catalunya.

Publicity
§

Notes de premsa coordinades.

Materials de suport
§

Elaborats per la comissió (bosses, cartells editables, etc).

§

Vídeo de mobilitat sostenible, segura i saludable per als Centres d’Atenció Primària.

Comunicació 2.0
§

Pàgina web de la Setmana: http://mobilitat.gencat.cat/setmana

§

Twitter, Facebook, Instagram i canal Youtube: #MOBILITAT2019
§

www.facebook.com/setmanadelamobilitat

Més informació
Teniu més informació al web de la SEM:
http://mobilitat.gencat.cat/setmana
http://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/sem/

Xavier Garcia (ATM Àrea de Lleida)
xgarcia@atmlleida.cat
973 27 31 51

Torn obert de paraules
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