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MESURA DE GOVERN 

LA SETMANA DE LA MOBILITAT. SETEMBRE 2002 

Antecedents 

El 29 d'abril de 1999 Barcelona va celebrar per primera vegada l'anomenat "Dia 
de l'autoreflexió" impulsat per les entitats i associacions relacionades amb la 
mobilitat sostenible. 

El 22 de setembre del 2000 i 2001 Barcelona es va adherir a la iniciativa de la 
Unió Europea "A ciutat sense el meu cotxe". 

L'any 2001 es va celebrar del 26 de novembre al 2 de desembre la 1 Setmana de 
la Mobilitat, a iniciativa de la Comissió Institucional de Catalunya amb presencia 
de les administracions i entitats cíviques. Aquesta setmana va tenir com a 
protagonista el Transport Públic. 

Setmana Europea de la Mobilitat. Setembre 2002 

Un any més, Barcelona se suma a la celebració promoguda per la Unió 
Europea, i que a Catalunya convoca la Comissió Institucional del Dia Sense 
Cotxes, sota el lema Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Aquesta 
Comissió Institucional esta integrada pel govern catala, les Diputacions, 
nombrosos ajuntaments de tot Catalunya -entre ells I'Ajuntament de Barcelona-, 
i associacions i entitats relacionades amb la mobil itat. 

La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura comen<;a el dia 16 de setembre i 
finalitza el diumenge dia 22, amb la commemoració del Dia Europeu Sense 
Cotxes. 

A Barcelona, donada la coincidencia ambles testes de la Merce, les activitats de 
la Setmana s'allarguen fins dimarts, dia 24 (La Merce Sense Cotxes). 



Cada dia de la setmana esta dedicat a un ambit d'actuació diferent amb 
l'objectiu de difondre iniciatives que promouen els principis de la mobilitat 
sostenible: 

• Dilluns, 16. Dia del Transport Públic 

• Dimarts, 17. Di a del Vianant. 

• Dimecres, 18. Dia de la Bicicleta. 

• Dijous, 19. Dia de l'ús responsable de la moto. 

• Divendres, 20. Dia deis nens i nenes. 

• Dissabte, 21 (fins dimarts 24). La Merce Sense Cotxes 

• Diumenge, 22. Dia Sense Cotxes. 

Principals activitats de la Setmana de la Mobilitat Sostenible 
Segura a Barcelona 

• La Merce Sense Cotxes 

Un any més, el Dia Europeu Sense Cotxes coincideix a Barcelona amb la seva 
testa majar. La Mercé Sense Cotxes es desenvolupa a la calctada central del Pg. 
de Gracia del 21 al 24 de setembre. Una via que durant aquests dies de testa es 
converteix en el Passeig de les Persones, un escenari que, a través d'espais 
tematics, vol aprofundir en favor de la participació, la mobilitat i la sostenibilitat, 
els drets civils, la diversitat cultural i la pau. 

Pg. de Gracia entre Pla~a Catalunya - Gran Via. Espai de la 
sostenibilitat: constru·im 1' Agenda 21. 

En aquest tram, els nens i nenes es poden adherir, a través de la seva 
participació en diferents jocs i tallers, al compromís municipal sobre els 1 O 
objectius en materia de protecció del medi ambient que conformen les línies 
d'actuació de !'Agenda 21: biodiversitat, ciutat compacta, mobilitat sostenible, 
qualitat ambiental, recursos naturals, etc. 

Pg. de Gracia entre Diputació-Consell de Cent. Espai de la mobilitat 
sostenible 

En aquest tram, la bicicleta és la principal protagonista. Alla, s'hi instal.la un 
circuit de practiques de circulació en bicicleta, a més de diversos tallers, per 
introduir els més joves, d'una manera divertida, en els principis de la mobilitat 
sostenible i segura. 



• Exposició "Mobilitat Sostenible i Segura" 

Sota el lema "Mou-te de forma intel.ligent", aquesta mostra (que arriba a la seva 
tercera edició) esta ubicada del 16 al 24 de setembre, en horari del 10 a 21 
hores, a la plaga Universitat. 

Aquesta exposició, organitzada per la Comissió Institucional del Dia Sense 
Cotxes i realitzada per l'associació Promoció del Transport Públic, informa deis 
avantatges de la utilització del transport públic, de desplagar-se a peu o en 
bicicleta, de compartir el cotxe i de les millares que s'han fet per avangar cap a 
un model de mobilitat que estalvi'l temps i despesa energética i que sigui més 
segur. 

• Presentació de I'Enquesta de Mobilitat entre els Joves 

Aquest estudi, realitzat en el marc de la darrera Audiencia pública als no1s 1 
noies de Barcelona, pretén coneixer els habits deis joves estudiants d'Educació 
Secundaria Obligatoria a l'hora d'efectuar els desplagaments necessaris per dur 
a terme les seves activitats quotidianes. 

• Jornades tecniques sobre el camí escolar 

Les sessions aplegaran educadors, membres d'associacions de pares i mares 
d'alumnes, academics, representants de I'Administració i experts per debatre 
sobre la mobilitat deis nens i nenes en una ciutat. 

També s'analitzaran les experiencies deis diferents camins escolars que 
funcionen a la ciutat de Barcelona. 

• Activitats a les escales 

El dia 20 (Dia deis Nens), l'lnstitut Municipal d'Educació i alguns districtes 
organitzen un seguit d'activitats en diferents escales per difondre entre els més 
joves els principis de la mobilitat sostenible. Altres districtes celebraran activitats 
en les properes setmanes. 

• lmplantació del pla d'ordenació de l'aparcament de motos a Ciutat Vella 

Aquest pla suposa reservar espai públic per a motos al centre de la ciutat, en 
zones d'alta demanda, per tal d'ordenar el seu estacionament i alliberar així 
espai per al vianant. 



• Taula rodona "Ciutat i moto" 

Al Col.legi de Periodistes es realitza una taula rodana amb la presencia de 
professionals del periodisme i de la publicitat, representants de fabricants i 
usuaris de motos i de la Federació les Associacions de ve"ins, a més de la 
presencia de I'Ajuntament de Barcelona, per debatre i reflexionar sobre les 
avantatges i inconvenients que presenten les motos a la ciutat. 

A Barcelona, sense el meu cotxe! 22 de setembre 

L'adhesió al Dia europeu sense cotxes, aquest any, té com a condició 
necessaria, implementar en el municipi durant el 2002, una mesura permanent 
de mobilitat sostenible de les especificades en el cataleg de mesures 
permanents que es recull en l'annex 11 de la Carta europea. 

Mesures permanents a Barcelona, durant el 2002. 

• Transport Públic 

Nous Carrils bus: carrer Paris entre Urgell - Aribau de 470 m. de longitud. 
Av. Príncep d'Astúries entre pi. Lesseps i Mare de Deu de Gracia de 190 m. 
de longitud 

Barcelona, incorpora 35 nous autobusos propulsats per Gas Natural, a partir 
del 16 de setembre. 

Barcelona disposa, des del 16 de setembre, de 24 nous autobusos de 
tamany mitja que substituiran els minibusos en les línies de Bus de Barri amb 
major demanda. 

La línia 4 del metro prolonga l'horari de servei fins a les 12 de la nit. A partir 
de l'u d'octubre tota la xarxa del metro de Barcelona tancara a les 12 de la nit 
els dies feiners. 

El tram La Pau - Pep Ventura de la línia 4 del metro s'incorpora a la línia 2 a 
partir del dia 1 d'octubre. El nou tram de la línia 2 comportara l'augment de 
300.000 nous viatgers anuals que abans no utilitzaven el transport públic en 
els seus despla<;aments. 



• Bicicleta 

Nou carril bici del carrer Dr. Fleming , connecta el carrer Santa Fe de Nou 
Mexic amb l'av. Diagonal. 

Seu del Districte de Sarria-Sant Gervasi, acord Ajuntament amb empresa 
privada d'aparcar el vehicle i disposar, en servei de préstec gratu"lt, d'una 
bicicleta. (Aparcament Vinci Park) 

Connexió del carril bici de la Diagonal amb Passeig de Sant Joan i del 
Passeig de Sant Joan amb la Gran Via. 

- Senyalització d'itineraris de bicicleta al Districte de Gracia 

Pla d'aparcaments a Ciutat Vella 

Nova web Moure's en bici. 

Organització de la primera Setmana de la bicicleta, maig 2002. 

Vianants 

- Campanya deis despla9aments "A peu", abril 2002 

Nous i millors espais per als vianants: 

- Carrer Enrie Granados entre Aragó i Diputació 

Pla9a Villa de Madrid 

Passeig de Valldaura 3a fase. 

- Passeig Maragall 

Av. Madrid fins a G.V. Caries 111 

Motos 

Ordenació d'aparcament de motos en l'entorn de la Via Laietana, des de 
pla9a Catalunya - Antoni López. 

Barcelona, Setembre de 2002 


