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 Barcelona és una ciutat compacta i densa 

 Se superen els llindars màxims de contaminació ambiental fixats per l’UE /l’OMS 

 2016: 28 morts en accident de trànsit i 12.060 ferits 

 El transport genera un gran consum energètic i contribueix a l’efecte hivernacle  
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2011 

31,9% 

1,5% 

39,9% 

26,7% 

Escenari  

PMU 2018 

35,1% 

2,5% 

41,3% 

21,1% 

2011-PMU 2018 

+10% 

+67% 

+3,5% 

-21% 

El Pla de Mobilitat Urbana preveu  reduir un 21% els  desplaçaments en vehicle 
privat 
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L’Ajuntament de Barcelona aposta per recuperar espai per al ciutadà i per 
fomentar els desplaçaments més sostenibles i que creen menys congestió 

SMSS i Dia sense Cotxes 2017 

Font PTP ( Plataforma per la Promoció del Transport Públic) 
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Setmana de la Mobilitat Sostenible 
i Segura 2017 

6 



Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

Objectius SMSS i Dia sense Cotxes: 

 

 Sensibilitzar dels efectes del transport motoritzat en la salut i en la 
contaminació de la ciutat  

 Fomentar una mobilitat amb menys congestió, més sostenible i segura 

 Visualitzar usos alternatius de l’espai públic 

 

SMSS i Dia sense Cotxes 
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SMSS 2017: del 16 al 22 de setembre 
Dia sense Cotxes: 22 de setembre (divendres) 
  

1) SMSS: Programació d’activitats a càrrec de les entitats 
 

2) Celebració del Dia sense Cotxes: visualitzar usos alternatius de l’espai 
públic 
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1) SMSS  

 
Accions:  
• Accions promocionals i de sensibilització   
• Pedalades i  caminades 
• Xerrades,  seminaris,  debats,  jornades, 

fòrums... 
• Tallers,  jocs i contes  
• Cursa de transport 
• Reparació de bicicletes  
• Cursos de conducció de bicicleta    
• Projeccions  
• Visita estació de vigilància de qualitat de l’aire 
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Entitats i equipaments:  
Formació i Treball 
STOP Accidents 
P(A)T 
Biciclot 
BACC 
PTP 
CCOO 
Col·legi Psicologia Catalunya 
UEC de Sants 
Ecounion 
Festival Rueda  
La Fàbrica del Sol 
CC Vil.la Florida 
CC i Casal Infantil Teixonera 
Espai Antoni Miró Peris 
Biblioteca Trinitat Vella 
Biblioteca Francesc Candel  
Espai Antoni Miró Peris 



Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

 

 
 

 2) Dia sense Cotxes  

2.1. Accions contra la congestió: priorització de bus i bici 

SMSS i Dia sense Cotxes 
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Via 
Laietana 
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2) Dia sense Cotxes  

2.1. Accions contra la congestió: priorització 
de bus i bici 
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Gran de Gràcia 
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SMSS i Dia sense Cotxes 
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2.2.Espai de priorització del vianant a la cruïlla de Tamarit-Borrell i 
trams de carrers que hi conflueixen   
  
• Concentració d’activitats de conscienciació sobre la qualitat de l’aire 
• Activitats proposades pels ciutadans basades en els pressupostos 

participatius de l’Eixample 
• Ubicació de la unitat mòbil de control de la contaminació atmosfèrica 
• Presentació de la maleta pedagògica sobre la contaminació  
• Activitats de dinamització:  

• Happening per conscienciar sobre la contaminació 
• Difusió dades d’anàlisi de la contaminació a l’Eixample abans i 

durant la celebració del Dia sense Cotxes (ISGlobal) 
• Carretó informatiu per informar a la ciutadania 
• Projecte pilot per a la difusió de les dades dels contaminants als 

Panells d’Informació Variable de l’Eixample 
• Sessions de conscienciació amb instituts de secundària del barri 

(Plataforma per la Qualitat de l’Aire)   
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 2) Dia sense Cotxes  

SMSS i Dia sense Cotxes 
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2.3. Activitats que comporten talls de trànsit per tota la ciutat: canvi en la 
distribució del carrer per evidenciar usos alternatius de l’espai públic a 
favor de la ciutadania  
  

Escoles  30 

Centres cívics i casals de barri  14 

Ludoteques i casals infantils 6 

Casals de joves 4 

Centres esportius  4 

Biblioteques   3 

Aules ambientals, CAP i altres equip. 6 

Entitats 16 

Empreses 2 

88 talls de trànsit 
(62% d’increment respecte al 2016)  

 
El Districte de Sarrià-St. 
Gervasi  aplega el major 

nombre d’activitats 
 

Creixement d’activitats 
relacionades amb la mobilitat 

i amb la qualitat de l’aire 

  
Es promou especialment que hi hagi activitats a la Superilla de Poblenou i a les 
futures superilles  d’Horta i Sant Antoni 
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• Campanya conjunta de la Generalitat i Ajuntament. Declinació pròpia DsC. 
• Exteriors: banderoles i oppis 
• Senyalització: lones per tanques als talls de carrer i vinils adhesius . Element 

gràfic comú per la senyalització d’espais 
• Mitjans impressos: cartells i flyers a botigues i equipaments i avisos de porteria 
• Comunicació digital: web SMSS, xarxes socials, banners, 
• Falques de ràdio  
• Autobusos 
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Campanya de comunicació 2017: “Mobilitza’t per un aire més net” 
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Planificació: 
  

Març 

Presentació de 
la proposta 

Abril-maig  Impuls a la 
participació: 
equipaments i 
entitats dels 
Districtes  

 

Reunió ICUB 
per 
coordinació 
SSMM-Mercè 

Juny 

Estudi de la 
viabilitat de 
les propostes   

Juliol  

Planificació 
de l’operativa: 

-econòmica 

-infraestructural i 
logística 

-talls de carrer  

Reunió amb 
Comunicació 
Districtes 

  

Setembre 

-Difusió i 
comunicació 

 -Execució 

-Valoració  
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