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MESURA DE GOVERN 

LA CELEBRACIÓ A LA CIUTAT DE BARCELONA DEL OlA EUROPEU SENSE 
COTXES 
22 de Setembre de 2000. 

El proper 22 de setembre es celebrara el Dia Europeu sense cotxes, sota el lema 
"A ciutat, sense el meu cotxe". Aquest any aquesta iniciativa local, iniciada fa uns 
anys per ciutats franceses, ha rebut l'impuls de la Comissió Europea i per aquest 
motiu es celebra simultaniament a moltes ciutats de la majoria de pa'isos de la 
Unió. La iniciativa compta, a més, amb el suport de la majoria d'administracions 
públiques, estatals, nacionals, regionals o locals. · 

A Barcelona, que ja va participar amb éxit l'any passat en la Jornada de I'Auto
reflexió del 29 d'abril, el Consell Plenari municipal va decidir adherir-s'hi per acord 
unanim pres el 22 de febrer. 

L'objectiu d'aquesta mesura de govern és informar deis treballs realitzats 
per garantir l'exit d'aquesta iniciativa a la ciutat. 

1) En primer lloc, cal destacar que s'ha treballat conjuntament amb les 
entitats s ignataries del Pacte per la Mobilitat, que representen diversos 
col.lectius, gremis i associacions relacionats amb la mobilitat. Un grup de 
treball específic -amb presencia deis sindicats, del RACC, de les associacions 
de veins, deis gremis de transportistes o garatges, Amics de la Bici i altres- ha 
coordinat les accions prévies per a l'organització d'aquesta Jornada. La 
participació de les entitats ciutadanes s'ha vist incrementada aquest any 
mitjangant l'adhesió explícita de més de 60 entitats veinals, ecologistes, de 
barrí, etc. que s'han sumat a aquesta convocatoria. 

2) En segon lloc, cal subratllar també la coordinació interna deis serveis 
municipals. Un grup de treball intern, amb la participació deis diferents sectors 
i Districtes, ha treballat sota la coordinació de la Comissió d'Ecologia Urbana i 
Sostenibilitat i la Comissió de Seguretat i Mobilitat. És important destacar la 
participació entusiasta deis departaments municipals d'Educació, Esports, 
Manteniment i Serveis, Via Pública, Barcelona lnformació, etc. La coordinació 
s'ha realitzat també' amb la resta d'administracions, com ara el Ministerio de 
Medio Ambiente, la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat · o la 
Diputació de Barcelona. 
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3) Entre les accions concretes cal destacar principalment l'augment de la 
promoció i ínformació sobre els objectius del Dia sense Cotxes. Es tracta 
d'una iniciativa de sensibilització i participació responsable per tal de 
reflexionar sobre les nostres pautes de mobilitat i per tal de canviar-les 
progressivament cap a formes més sostenibles. És, en definitiva, una iniciativa 
que pretén sensibilitzar deis problemes ambientals -contaminació atmosférica i 
acústica, despesa d'energia i ocupació d'espai públic- vinculats amb les 
nostres formes de mobilitat. 
Per aixó s'han realitzat i distribu"it fullets d'informació general i guíes d'educació 
ambiental amb aquests propósits i s'han trames dossiers pedagógics a tates 
les escales de la ciutat. Les accions informatives s'han completat amb l'edició i 
distribució massiva de materials que expliciten les activitats organitzades, les 
restriccions de transit i altres. La informació ha estat present també en els 
programes de la Mercé, en els suports publicitaris deis transports públics, en 
banderoles, opis, etc. 

4) Com l'any passat, també enguany s'han disposat restriccions en alguns 
carrers de la ciutat. Als més de 300 carrers que, cada dia tenen prioritat per als 
vianants, s'han sumat molts altres que el dia 22 permetran només el pas deis 
transports públics, taxis i vehicles autoritzats de persones amb disminucions. 
Més de 500 carrers en total. Entre les novetats més destacables, a més del 
nombre de carrers, és que aquest any tots els Districtes hi participen 
activament i que s'incorporen tres illes de vianants a les zones de Sagrada 
Familia, Hospital Clínic i Mercat de Sant Antoni. Les restriccions tenen la 
intenció d'exemplificar com la vida de la ciutat pot ser diferent, de demostrar 
que Barcelona pot ser una ciutat més saludable, més segura, més cívica i més 
sostenible si hi ha menys cotxes circulant al carrer. 

Precisament per reforc;ar aquest missatge de sensibilització i de reflexió, s'han 
programat un seguit d'activitats a la via pública que combinen l'educació 
ambiental, l'activitat esportiva o la demostració tecnológica. Al · Passeig de 
Gracia, principalment, pero també als districtes, s'han programat activitats com 
caminades populars, exhibicions de vehicles més sostenibles, ta llers de 
reciclatge, etc. 

Aquestes accions -informatives, de restricció del transit, de dinamització-, s'hi 
sumen accions per facilitar formes alternatives a l'ús del cotxe. La mesura· més 
important obviament és que els transports públics funcionaran al seu maxill} 
aquel! dia. Pero també es posaran a disposició deis ciutadans 400 bicicletes en 
préstec gratu"it a 8 punts de la ciutat. 
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L'Ajuntament té la voluntat que algunes de les iniciatives del Dia sense Cotxes 
poguin ~uposar millores permanents en el futur. Es tracta de millorar la 
mobilitat de forma permanent i no només un dia. Per aixó, el dia 22 de 
setembre s'inauguraran tres noves linees d'autobús o s'inauguraran 6,5 nous 
quilómetres de carril-bus. 

5) Finalment, s'han previst mesures especials per poder avaluar !'impacte 
d'aquesta iniciativa. Aquestes mesures van en tres direcions complementaries: 
en primer lloc, enquestes per conéixer l'opinió deis ciutadans abans i després 
del Dia sense Cotxes (cal dir que la majoria d'enquestats préviament 
manifesten el seu acord amb aquesta iniciativa); en segon lloc, per conéixer 
!'impacte real sobre el transit, mitjangant el comptatge de vianants, conductors, 
usuaris de transport públic, etc., i finalment, medicions ambientals sobre les 
variables de contaminació atmosférica i acústica. 

- 3 -


