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CELEBRACIÓ DE LA CONFERENCIA WALK21 A BARCELONA 

La ciutat ha estat sempre un espai de convivencia i de relació on les 
activitats quotidianes (el comer9, el lleure, la feina, la cultura ... ) es 
produeixen en un marc físic comú en el qual les persones es desplacen a 
peu com la cosa més natural del món. 

L'aparició, a principis del segle XX, deis vehicles a motor, especialment el 
cotxe i les motocicletes, va suposar un canvi radical en el disseny i l'ús de 
l'espai públic urba i, per tant, en la nostra relació amb els altres i amb el 
nostre entorn. Els carrers i places deixen de ser lloc de trobada i relació 
entre persones, esdevenen vies de circulació per a ve hieles. 

Aquestes transformacions van afectar profundament el nostre model de 
mobilitat: per qué anar a peu si el cotxe i la motocicleta ens transporten 
cómoda i rapidament a qualsevollloc que desitgem? La saludable i natural 
costum de caminar per anar d'un lloc a un altre va anar cedint 
protagonisme davant deis despla9aments motoritzats ... 

Avui sabem que un indicador basic de progrés a les ciutats europees 
modernes és la proporció de persones que es mouen a peu. Al segle 
passat es pensava erróniament que per millorar la qualitat de vida deis 
ciutadans calia millorar les condicions de circulació deis seus vehicles. Avui 
constatem que el progrés també és anar a peu, que la mobilitat sostenible 
s'ha de recolzar en els despla9aments a peu. Una ciutat on la gent camina, 
passeja i marxa a peu és una ciutat amable, neta, verda, segura i 
accessible per a tots. 

Prestigiases institucions internacionals com I'Organització Mundial de la 
Salut, el Worldwatch lnstitute i la Unió Europea, entre altres, demanen que 
es promogui anar a peu com a mesura efica9 per unes ciutats més 
humanes, menys congestionades i contaminades, així com pels beneficis 
en salut i seguretat viaria que representa el despla9ament no motoritzat. 

Les ciutats europees, mediterranies, com ara Barcelona, ciutats que han 
desenvolupat la seva estructura al llarg de molts segles, sovint en territoris 
limitats per condicionants geografics, són compactes i denses: els serveis, 
l'habitatge, la feina, ellleure, l'educació... tot és a prop, els ciutadans hi pot 
accedir facilment a peu, caminant, sense necessitat d'agafar transports 
mecanitzats. 
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Barcelona és una ciutat amb una orografia sense grans desnivells, té un 
clima benigne i disposa d'una bona xarxa de transport públic. La nostra 
propia configuració urbana, formada per una rica xarxa de barris histories, 
fa possible trobar botigues, equipaments sanitaris, centres de lleure, 
escoles, treball ... tot alió que hom necessita, molt a prop de la nostra 
residencia,... "tot a quatre passes" diem. Molts deis despla9aments a 
l'entorn urba s'efectuen més efica9 i rapidament a peu. 

Aquestes característiques fan de Barcelona una ciutat molt propera i 
accessible que propicia un model de mobilitat basat en els despla9aments 
realitzats a peu. Segons dades de I'Enquesta de Mobilitat en dia feiner, 
quasi la meitat, el 44,7%, deis despla9aments (de més de 10 minuts) a 
Barcelona es fan a peu. 

Un deis objectius de I'Ajuntament de Barcelona en relació a la mobilitat és 
el de mantenir i augmentar els desplac;aments a peu, perqué fent-ho estem 
millorant la nostra seguretat, contribu"im a millorar el medi ambient i a red u ir 
la contaminació acústica, perqué guanyem en salut i també perqué 
augmenta la qualitat del nostre espai relacional. Afavorir la marxa a peu 
pels nostres carrers és també garantir l'atractiu, l'animació, la seguretat i la 
convivencia als espais públics de la nostra ciutat. 

Sembla avinent recordar també la importancia de les etapes de 
despla9ament camínant com a mode cooperant de les xarxes de transport 
públic. Perla mateixa concepció deis sistemes de transport col·lectiu, és 
necessaria l'agregació del servei als viatgers en parades í estacions, a les 
quals s'accedeix, óbviament, a peu. És a dir, que per garantir una millor 
cobertura í eficacia de les xarxes de transport públic s'han de considerar 
també els itineraris a peu que porten fins a les parades i les condicions 
d'accessibilitat deis seus entorns. 

Un altre deis objectius de I'Ajuntament de Barcelona en relació a la 
mobilitat és el de mantenir i augmentar els despla9aments a peu, ja que 
millorem la nostra seguretat, contribu"im a millorar el media ambient i a 
reduír la contaminació acústica, perqué guanyem en salut i també perqué 
augmenta la qualitat del nostre espai relacional. 

L'organització Walk21 promou des de l'any 2006 les adhesions a la Carta 
Internacional pel Caminar, que estableix, en síntesi, els principis 
següents: 

1. Una mobilitat que afavoreixi la integració social 
2. Espais i llocs ben concebuts i ben gestionats destinats a les 

persones 
3. Millor integració amb les xarxes de transport 
4. Planificació urbanística i us del sol favorable a la marxa a peu 
5. Més seguretat viaria 
6. Més seguretat personal 
7. Promoure la participació 
8. Fomentar la cultura de la marxa a peu 
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El 4 d'octubre d'enguany a la 8a. Conferencia Internacional Walk21 a Toronto, la 
Ciutat de Barcelona ha tingut l'honor de ser proposada per a la celebració de la 
9a. conferencia Walk21 a !'octubre de l'any 2008. 

MESURA DE GOVERN 

L'Ajuntament de Barcelona, ja porta anys desenvolupant aquestes línies 
d'actuació en favor deis despla9ament a peu i la qualitat de l'espai per als 
vianants i en el seu dia va fer seus els principis de la Carta Europea deis Drets 
deis Vianants (Resolució del Parlament Europeu del 12 de Octubre de 1988) i, 
l'any 1998, va impulsar el Pacte per a la Mobilitat de Barcelona, on s'establien 
deu grans objectius, en particular el tercer que determina: "Augmentar la 
superficie i qualitat de la xarxa viaria dedicada a/s vianants". 

Ara, I'Ajuntament de Barcelona es propasa per l'any 2008: 

1. Adherir-se a la Carta Internacional pel Caminar. 
2. Co-organitzar la Conferencia Walk 21 a la nostra ciutat el proper mes 

d'octubre. 
3. Continuar afavorint la mobilitat a peu a la nostra ciutat, promovent les 

següents polítiques: 

• Pacificar vies amb transit per millorar la seguretat viaria: 
Zones de vianants i zones 30. 

• Ampliar voreres 
• Millora d'accessibilitat: guals, escales mecaniques, transport 

públic. 
• lmplantació camins escolars. 
• Senyalització adre~ada al vianant. 
• Aparcament pera motocicletes fora de la vorera. 
• Temps semafóric adaptat a necessitats de tots els vianants. 
• Millora deis passos de vianants, trajectes segurs, lógics i de 

mínim recorregut 
• lnformació i Educació viaria. Escotes i gent gran. 
• Publicacions i Campanyes de sensibilització. 

Barcelona, octubre de 2007 


