Comissió institucional


La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura (SMSS) rep l’impuls d’una
comissió institucional formada per administracions, món associatiu i
representants socials del sector de la mobilitat.



Aquesta comissió:
 Proposa un catàleg d’accions comunes.
 Impulsa una campanya de comunicació comuna.
 Coordina les adhesions de les entitats i administracions.



La coordinació de la SMSS i el suport logístic es fa des de l’ATM de cada
territori.

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

Caminades culturalsCaminem 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

Pedala 2016
 Lúdic
 No competitiu
 Per a tots els públics

Cycle chic

Pedala 2016
Bici-missatge

Inspecció tècnica
de bicicletes (ITB)

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

Jo vaig en bici!

Equipa la bici

Omplim el municipi de bicis

Dia sense cotxes
Objectiu
 Conscienciar a tothom de la importància que té la pol·lució en els nuclis urbans i
les avantatges que comporta pel medi ambient i la salut.
 Mostrar als ciutadans que es pot viure i desplaçar-se en una ciutat o un poble ,
sense fer servir el cotxe o la moto.
Descripció de l’activitat
 L’àrea definida per a la realització de l’activitat es tancarà al trànsit motoritzat.
 Només els vianants, ciclistes, transport públic i vehicles nets podran accedir a
l’àrea.
 Dins d’aquestes àrees seleccionades s’hi faran activitats sobre la mobilitat
sostenible.

Dia sense cotxes
Què cal tenir en compte a l’hora de seleccionar l’àrea per a l’activitat
 Visualització dels temes específics (ex. soroll, mesura de la qualitat de l’aire..)
 Es poden presentar o testar mesures planejades (ex. establiment d’una zona de
vianants).
 Activitats per a un públic específic (ex. nens/es).
 Entitats que vulguin està dins de l’àrea i puguin contribuir amb les seves pròpies
activitats (ex. gastronomia, esport...).
 Nombre de visitants de l’àrea en un dia ‘normal’ i projectar el nombre addicional de
visitants.
 Requeriment d’àrees d’aparcament a les àrees circumdants.
 Enllaços entre les altres àrees lliures de cotxes.

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
plansmilloraqa.tes@gencat.cat
93 444 50 00 (Oficina Tècnica de Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire)

Promoció de la mobilitat sostenible
 Sostenibilitat i escola:
– Convocatòria de la 6a edició del concurs
escolar “Parada literària”
– Actuacions en el Pla Marc amb el
Departament d’Ensenyament
 Dinamització de la ciutadania a través de les
xarxes socials de l’ATM (sortejos, concurs i
taller fotogràfic)
 Distribució de fundes simples

L’experiència de La Seu d’Urgell
Activitats
•

Caminada escolar

•

Caminades saludables

•

Sortida amb burricleta

Concurs Instagram “Apunta’t al ClicMob!”
Descripció
Publicació de fotografies sobre el transport i la mobilitat sostenible a la xarxa
Instagram.
Participants
Majors de 16 anys.
Objectius
• Promoure la mobilitat sostenible: l’ús del transport públic, les caminades, les
pedalades, etc.
• Donar cobertura a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.
Calendari
Del 5 al 22 de setembre de 2016
Etiqueta
#mobilitat2016
#mobilitat2016_ATMlleida

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.

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
mobilitat.gencat.cat/setmana

Adaptacions

Espai per a
l’Ajuntament

Espai per al
logo de
l’Ajuntament

Cartell d’edicions anteriors

Cartell d’edicions anteriors

Properament us les podreu descarregar a mobilitat.gencat.cat/setmana.

La Setmana de la Mobilitat
a les xarxes socials

Nova pàgina web de la Setmana
Disseny responsiu

“Sabies que...?”



Emissió conjunta de
missatges de Twitter.



Possibilitat que els
diferents participants se
sumin.

Exemples:
• Genèric: “Sabies que... si fas tots els
desplaçaments de menys de 3 km a peu o en
bicicleta, estalviaràs fins a un 60% d’energia.”
• Ajuntament: “Sabies que a (municipi) hem
fet...”.

Facebook
 És una plataforma
d’intercanvi on tothom
pot opinar.

 La gestionen ONGs.

www.facebook.com/setmanadelamobilitat

Suports
Publicitat


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



Falca de ràdio disponible (per a emissores locals), la mateixa que les emissores de
més audiència difondran durant la Setmana.

Publicitari


Notes de premsa coordinades.

Materials de suport


Elaborats per la comissió (ventalls, cantimplores o bosses, cartells editables).



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

Comunicació 2.0


Canal de mobilitat (plataforma base)



Twitter, Facebook, Instagram i canal Youtube

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.



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.

Participar a les activitats que ofereix la Comissió Institucional de la Setmana
de la Mobilitat Sostenible i Segura, que compten amb suport tècnic i material.

Adhesions i coordinació


L’ATM de cada territori és qui canalitza la recollida de totes les adhesions a la
SMSS. 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.



A més dels ajuntaments, les institucions i empreses de transport poden adherir-se
a la SMSS 2016.



En el cas de les comarques de Lleida la persona de contacte és:
Meritxell Macià
mmacia@atmlleida.cat
973 27 31 51

Adhesions i coordinació
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. Enviar l’original de la Carta d’adhesió a la Setmana signada per l’alcalde/essa
o la persona competent en aquest àmbit en paper a l’ATM (Pl. Espanya, 3,
entresòl, 25002 Lleida)
-

Data límit: 29 de juliol.
No és necessària la ratificació d’aquesta Carta pel Ple de l’Ajuntament.

3. Registrar el municipi
- Si ja us heu adherit en alguna edició de la Setmana heu de recuperar les
vostres dades mitjançant aquest enllaç.
- Si us adheriu per primer cop a la Setmana heu de seguir aquest enllaç.
3. Omplir el formulari europeu.

Adhesions i coordinació
Què cal fer per demanar material?
1. Fer una activitat del catàleg d’activitats de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura 2016.
2. Omplir el formulari abans del 29 de juliol.

Què cal fer per inscriure la vostra activitat a l’agenda d’activitats de
la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2016?
1.

Omplir el formulari abans del 9 de setembre.

Premis europeus de mobilitat
Promoguts per la DG de Mobilitat i Transports de la Comissió Europea

EUROPEANMOBILITYWEEK Award
Qui hi pot participar?
Aquells ajuntaments que compleixin els 3 criteris i que signin la carta d’adhesió:
Facin activitats durant la Setmana de la Mobilitat
Implementin almenys una mesura permanent
Organitzin un dia sense cotxes
Premi
El guanyador obtindrà un vídeo de 3 minuts, en anglès i en la llengua nativa, que destacarà els seus
èxits. A més, es promocionarà la ciutat guanyadora i els finalistes a través dels canals de la
campanya.
Calendari
Inscripcions a finals de setembre fins l’1 de novembre.

SUMP Award (Pla de Mobilitat Urbana Sostenible)
Aquest premi reconeix aquelles entitats locals que han desenvolupat un Pla de Mobilitat que satisfà
les diverses necessitats de transport de persones i empreses, alhora que millora la qualitat de vida.
Cada any, el premi destaca un aspecte diferent de la planificació de la mobilitat. L’edició de 2015 es
va centrar en la prestació de la multimodalitat i la intermodalitat.

Adhesions i coordinació - entitats
Els consells comarcals, operadors, empreses i entitats també es poden
adherir a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.
Què cal fer per adherir-se?
1. Donar suport a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.
2. Enviar l’original de la Carta d’adhesió a la Setmana signada pel director o
president de l'entitat. La data límit per enviar el document és el 29 de juliol.
Tramesa de la carta i més informació: Meritxell Macià,(mmacia@atmlleida.cat
- 973 27 31 51)
3. En el cas que feu una bona pràctica o activitat per celebrar la Setmana de la
Mobilitat Sosteniblei Segura i volgueu incloure-la a l'agenda d'activitats de la
Setmana ompliu aquest formulari.
4. Si voleu que la vostra activitat s'informi dins del web europeu de la Setmana
de la Mobilitat, heu d'entrar al MOBILITYACTIONS.

Activitats de les entitats
MOBILITYACTIONS
Què?
Fer alguna activitat per promocionar la mobilitat sostenible durant la Setmana de la
Mobilitat o durant tot l’any, pot ser que duri un dia o més d’un.
A qui està dirigit?
És obert a tothom (grups de gent, ONG, institucions de recerca o d’ensenyament,
autoritats locals i nacionals, institucions públiques i privades, etc.).
Com funciona?
Us heu de crear un perfil i omplir un formulari en anglès.
Beneficis
Les activitats que s’inscriguin en aquest formulari formaran part de la campanya
EUROPEANMOBILITYWEEK i també serà visible en el web de la Setmana Europea de
la Mobilitat. Per incrementar la visibilitat podreu fer servir el segell de la campanya.

Línia d’ajut de la Diputació de Lleida

http://www.diputaciolleida.cat/231-municipis/serveis-per-al-mon-local/
Foment de la Mobilitat sostenible, segura i saludable

Exemples


Marcatge de l’itinerari/ruta fins l’espai lúdic: punts km, pals i cartells informatius...



Passejada d’inauguració de l’itinerari/ruta fins a l’espai lúdic i de salut i realització
de dinamització.

Exemples
Foment de la mobilitat sostenible, segura i saludable


Marcatge d’itineraris/rutes per anar a caminar



Organització de caminades



Marcatge de camins escolars  mobilitat activa = més salut



Edició de fulletons informatius...

