


Adhesions

209 ajuntaments i 42 entitats es van adherir 
a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2012

26% (74)
Nous

74% (155)
Consolidats

17% (42)
Entitats i empreses

83% (209)
Ajuntaments



Municipis adherits per territori



Municipis adherits per comarques



Municipis adherits per comarques (%)
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1.272 mesures permanents

Mesures permanents



Promoció de la bicicleta

L’any 2012 s’han realitzat un total de 171 activitats
per promocionar la mobilitat en bicicleta.

81% (140)

5% (8)

3% (5)

5% (8)

2% (4)
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Pedala

Taller de fotos

Foto missatge

Omplim el municipi de bicis

Equipa la teva bici

Inspecció Tècnica de Bicicletes
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Promoció de la bicicleta | Pedalades

L’any 2012 s’han realitzat 140 pedalades en 151 municipis
i la participació ha arribat a 35.000 persones.



Promoció de la bicicleta
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Caminada verda
Caminada saludable
Caminada cultural

125 municipis, 2 consells comarcals i 1 AMPA

han realitzat un total de 185 activitats de promoció del fet d’anar caminant.

Promoció del caminar | Caminades



Promoció del caminar | Caminades
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L’any 2012 es van realitzar 185 caminades (193 al 2011) 
i es van adherir 125 municipis (140 al 2011). 



Promoció del caminar | Caminades
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39 municipis i 2 escoles
Barcelona
L’Hospitalet de Llobregat
Girona (3 municipis)
Lleida (8 municipis)
Camp de Tarragona (5 municipis)
Regió Metropolitana de Barcelona
(21 municipis)
Escolar a Lleida (2 escoles)

Curses de transport



Curses de transport



Vehicle elèctric

Expoelèctric-FormulaE 2013

Ubicació Parc de la Ciutadella
Expotest elèctric:

Test de vehicles elèctrics amb participació de 1.000 ciutadans.
38 espais expositius amb cotxes, motos i bicicletes elèctriques.

Ruta elèctrica:
Participació de 76 cotxes i 18 motos elèctriques provinents de 4 rutes diferents.

E-col·loquis:
10 presentacions adreçades al ciutadà.

Ubicació Circuit de Montmeló
E-jornades:

500 assistents a la jornada tècnica adreçada a professionals.

Ubicació Circuit de Castellolí
Eco-sèries:

13 vehicles participants a la 3a prova del Circuit Ecosèries 2012.

En total, es calcula que uns 10.000 visitants van assistir a alguna de les activitats.



Vehicle elèctric



Foment del transport públic | Barcelona

S’han produït 

200.000 fundes per 
a targetes de 

transport dobles 
(amb els mapes de la 

xarxa ferroviària 
global i de la central). 



Foment del transport públic | Girona

Per mitjà d’activitats lúdiques, es pretén influir en el comportament dels usuaris, 
a fi de promoure i estendre una cultura de mobilitat.

La Setmana es va dividir en diferents temàtiques:
Promoció del vehicle elèctric
Promoció de la bicicleta
La seguretat en els joves i la gent gran
La millora de la informació
Promoció de la cultura de la mobilitat



Foment del transport públic | Lleida

300 alumnes van participar en la primera edició del concurs escolar “Parada 
Literària” que té l’objectiu de fer reflexionar als infants i joves sobre la 
seguretat, la sostenibilitat i l’eficiència en el transport.

Lliurament dels premis del II concurs de curtmetratges “RECrea, 
explican’ns la teva experiència de mobilitat”.

70 alumnes de dos instituts van participar en la I cursa escolar de mobilitat
a Lleida.



Foment del transport públic | Tarragona

Regal de targetes sense contacte als nous clients que adquirien per primer 
cop un títol integrat de l’ATM.

Jornada de bus urbà gratuït, amb la col·laboració de l’EMT de Tarragona (23 
de setembre).

L’ATM va obsequiar a tots els participants de la cursa de transports amb una 
bossa amb materials de promoció de la SMSS i una targeta sense contacte amb 
un títol T-10.



Comunicació

La comissió va oferir una imatge 
paraigua per a totes les accions.

Les imatges es van oferir de manera 
oberta perquè poguessin ser 
adaptades per cada municipi.

El material es va poder descarregar 
des de  www.mobilitat.net



Publicitat

Falca de ràdio

(reutilització de la falca de l’any 2011):

575 insercions  a l’àrea de Barcelona 

(bloc Transmet cedit per l’ATM

Barcelona).

Lliure disponibilitat per a emissores 

locals, que podien personalitzar el final 

de la locució.

Clip de 20 segons a pantalles d’operadors 

de transport públic (ATM Barcelona): 

1.977 pantalles amb so (TMB i FGC).

212 pantalles sense so (Tram, Aerobus-

Tusgsal i Soler i Sauret).

Imatge a màquines d’auto venda

(Tram i Rodalies Renfe) (ATM Barcelona)

Comunicació | Suports

Publicity
Notes de premsa coordinades.

Materials de suport
Elaborats per la comissió (ventalls, 
clauers, matrícules, cartells editables).

Comunicació 2.0
Twitter, Facebook, Flickr i canal 
Youtube



Els concursants d’“Apunta’t al ClicMob!” van pujar 1.000 
fotografies a la xarxa social Instagram.

Es van atorgar 3 premis generals i 1 premi per cada àrea 
territorial (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona)

Comunicació | Concurs “Apunta’t al ClicMob!”

Premi Barcelona Premi Girona Premi Lleida Premi Tarragona

1r premi general



El portal va ser el punt 
de referència de totes 
les activitats de la 
comissió. 

També era el lloc de 
descàrrega dels 
materials gràfics i les 
falques de ràdio per a 
ajuntaments i entitats 

adherides.

Comunicació | Web de mobilitat


