
Setmana de la Mobilitat 
Dia sense Cotxes

Sessió Pacte per la Mobilitat- 26 de juny de 2019
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Setmana Europea Mobilitat- Dia sense Cotxes- Park(ing)Day

Setmana de la Mobilitat: 16 a 22 de setembre
Dia sense Cotxes: 22 setembre 
Park(ing)Day: 3r divendres de setembre

OBJECTIUS: 

• 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

Antecedents Dia sense Cotxes 

• 2015: 1 tall per Districte + 1 general de ciutat a la Diagonal. 

• 2016: 54 talls amb activitats d’entitats i equipaments  (lúdiques, esportives, sostenibles...)

• 2017: 76 talls amb èmfasi especial en l’àmbit de la sensibilització per la qualitat de l’aire

• 2018: la Mercè respira, a Via Laietana. Coincidència amb la Festa Major.  
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EQUIPAMENT/ENTITAT/EMPRESA/
ADMINISTRACIÓ

TÍTOL DE L'ACTIVITAT DIA/S QUE ES REALITZARÀ I 
HORARI  (DE .... A .... HORES)

Espai Ambiental Par(k)ing Day 20/09 de 10 a 15 h

Club Velers PARK (ING) DAY Aeromodelisme infantil al Carrer 20/9 de 16 a 18 h

Catalunya Camina Park(ing)day 20/09 de 10 a 15 h

Barmatresc: Ajuntament de Barcelona i As d’Entitats 
excursionistes del Barcelonès

Caminada de Sants (marxa nòrdica de 12 km) 22/9 de 9 a 13 h

Aula Ambiental del Districte de Sant Andreu/ Som 
Mobilitat

Sessió de reflexió col·lectiva: Mobilitat sostenible contra el canvi climàtic 18/9 de 19 a 20.30 h

Centre Cívic Navas/Som Mobilitat/Aula Ambiental 
de Sant Andreu/Pla Comunitari Navas

Xerrada: Mobilitat i ciutat 18/9 a les 19 h

Centre Cívic Navas Rocòdrom amb tirolina al carrer! 20/9 de 17.30 a 19 h

Centre Cívic Joan Oliver "Pere Quart" Contacontes en "Chicken Licken" Dia xx, de 18 a 19 h

Centre Cívic Joan Oliver "Pere Quart" Carpa de la conscienciació Dia xx, de 17.30 a 19.30

Afa i Escola Baixeras Prova pilot del Camí Escolar Baixeras-Primària 16, 17, 18, 19, 20/9 de 8.30h a 17 h

Activitat lúdica-festiva per visibilitzar el Camí Escolar Baixeras 20/ 9 de 16.45 a 20

Cooltra Motos SL Mobilidad elèctrica a través de la plantación de árboles: hort vertical en dins de baguls de moto 
i altres objectes i prova gratuïta de motos elèctriques

Dia xx, de 10 a 18 h

CCOO de Catalunya Seminari sindical: impactes sobre la salut de la mobilitat 19/9 de 16 a 18 h

Aula Ambiental Districte de Sant Andreu/Som 
Mobilitat

Mobilitat sostenible contra el canvi climàtic 18/9 de 19 a 20.30 h

Casal Mas Guinardó Activitats i jocs familiars per projectar un espai públic més diàfan i lliure de vehicles. Com 
t’imagines un Guinardó més sostenible?

20/9, a les 18 h

ECOM Taller: Mobilitat, transport públic i diversitat humana: De què parlem quan parlem 
d'accessibilitat?

17/09 de 17.30  a 19.30 h

Associació de Veïns de Sarrià /  Vocalia de medi 
ambient / Plataforma Sarrià Respira

Segona volta ciclista a Sarrià 21/9 de 9 a 15 h
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EQUIPAMENT/ENTITAT/EMPRESA/
ADMINISTRACIÓ

TÍTOL DE L'ACTIVITAT DIA/S QUE ES REALITZARÀ I 
HORARI  (DE .... A .... HORES)

Centre Cívic Baró de Viver Sortida urbana en bicicleta Baró de Viver-Sant Andreu, amb  consells útils per a moure's amb 
seguretat

20/9 de 18h a 20h

CC Vil·la Urània Els batecs dels barris: la veu afònica de la campana dels quintos. Interpretació del mapa 
estratègic del soroll i utilització sonòmetres.

18/9 a les 18 h

Centre Municipal de Cultura Popular de Sant 
Andreu, Societat Cultural i Esportiva La Lira i Centre 
Cívic Sant Andreu

L’oca de la mobilitat segura amb improvització de contes 20/9 de 17 a 19 h

Biblioteca Montserrat Abelló Rum, rum... i anem fent fum. 17/9 a les 18 h

Centre cívic Vil·la Urània Taula rodona: opcions per a una mobilitat sostenible 16/9 a les 19 h

Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras i Servei 
Català de Trànsit

El bicijoc: activitat familiar per a adults i infants de 6 a 12 anys 18/9 de 18 a 20.30 h

Associació de Famílies d'Alumnes de l'escola 
Montseny i de l'escola Farigola de Vallcarca

Pintem l'asfalt: mobilitat segura, còmoda i neta 19/9 de 15h a 16.30 h

Biciclot Punt ITB: inspecció tècnica de la bicicleta  i circuit per a criatures xxx a les h

Biciclot Bicibarris: cal concretar punt d'inici 21/9 a les xxxh
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COMUNICACIÓ

• Banderoles

• Opis

• 5 traseres publicitàries busos

• 5 torretes in situ amb la programació

• Avisos d’escala, també a aparcaments i hotels.

• Espai al programa de la Mercè

• Espai al web de la Mercè (dins programa).

• Espai web propi dins el web de Mobilitat
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Dia Sense Cotxes
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INTRODUCCIÓ

La Mercè respira a la via Laietana

Us imagineu com seria viure en una ciutat sense cotxes? La 
Barcelona del futur ja és aquí. El diumenge 22 de setembre 
us donem la benvinguda a una Barcelona feta a mida per als 
vianants. Una Barcelona per a tothom. 

Per aquest motiu, el Dia Sense Cotxes, que se celebra el 22 de setembre arreu 
del planeta, tindrà lloc un any més a la via Laietana. Aquest carrer oferirà 
novament una imatge diferent a l'habitual: un carrer alliberat de fums i de 
cotxes, de motos i de camions. 

Volem que persones de qualsevol edat puguin ser les 
protagonistes de la ciutat per sobre del vehicle privat de motor. 
Volem que la ciutadania descobreixi com és viure en una ciutat 
sense cotxes i amb un espai públic, amable, segur i confortable 
que li retorni el protagonisme que es mereix. Volem, en definitiva, 
una ciutat de vianants.
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GRÀFICA MOBILITAT
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

S’oferiran activitats lúdiques perquè la ciutadania gaudeixi 
de la pacificació d’un carrer en primera persona però també 
activitats sensibilitzadores que convidin a la reflexió sobre el 
model de ciutat que volem.

Lúdiques: 

• Concerts

• Espais de joc 

• Zones d’estada i lectura 

• Tallers i activitats 

Sensibilitzadores: 

• Exposició

• Reptes DsC

• Speaker’s Corner 

• Plafons informatius
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UN ITINERARI: TRES NIVELLS DE 
PARTICIPACIÓ

Un itinerari amb tres nivells de participació diferents: 

Reptes DsC: Joc de reptes perquè els i les visitants 
puguin profunditzar en els continguts a través de la 
resolució de reptes que convidin a la reflexió.

Participació activa: Activitats on els i les visitants 
podran participar activament i experimentar en 
primera persona.

Passejada per Via Laietana: Si no tens ganes de 
participar activament també trobaràs molts motius per 
passejar i gaudir de la Via Laietana.
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ESPAI

Entrada 

• Benvinguda 

• Exposició introducció–índex 

4 espais temàtics 

• Una mobilitat sostenible 

• Els carrers per a les persones 

• Donem pas al verd

• Una ciutat jugable

Via Laietana

1 km
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REPTES DSC

Joc de reptes relacionats amb els diferents eixos temàtics. 

Els i les participants en el joc de reptes entraran en el 
sorteig de diversos premis.
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01. SPEAKER’S CORNER 

Espai de reflexió i debat entorn a tres eixos temàtics:

• Bloc 1: Cap on va la mobilitat

• Bloc 2: L’aire que respirem

• Bloc 3: La ciutat del futur
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Programació

Bloc 1: Cap on va la mobilitat
Autonomous Ready- DGT/Ajuntament de Barcelona?

Vehicle elèctric- Ajuntament de Barcelona

Nou Bicing- BSM

Estratègia MaaS- Renfe

Tram 

Sistema Navilens per discapacitats visuals o nou Vull 
Anar- TMB

Federació ECOM 

BACC

Plans de mobilitat d’empresa, CCOO

Som Mobilitat

Vadecity 

Moventia,  Bus a demanda de Torre Baró (Shotl). 

Racc 

PTP 

BACC  

P(A)T

Bloc 2: L’aire que respirem
ISGlobal

Agència de Salut Pública de Barcelona

Zona de Baixes Emissions, AMB

Servei Català de Trànsit

Bloc 3: La ciutat del futur
Superilles, Ajuntament de Barcelona

Kic Urban, Ajuntament de Barcelona

T-Mobilitat, ATM 

Friday’s for future

Tech City 

La Via Laietana, un carrer per al veïnat, Districte de 
Ciutat Vella
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02. CURSA DE TRANSPORTS PTP

Inici i final de la 9a Cursa de Transports Interurbana de la 
Regió Metropolitana de Barcelona, amb l'objectiu d'avaluar 
l'accessibilitat en el transport públic metropolità.
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03. BARCELONA DE VIANANTS

Joc constructiu cooperatiu per reflexionar com podria 
ser la Barcelona de vianants.
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04. PARK(ING) DAY BARCELONA 

Mostra d’instal·lacions participants en l’edició 
del Park(ing) Day Barcelona 2019 i co-creació de 
noves instal·lacions per transformar places públiques 
d’aparcament en parcs, jardins i altres formes d’espai públic. 

També es mostrarà l’aparcament de bicicletes que visibilitza 
que en l’espai d’aparcament d’un cotxe hi caben 10 
bicicletes.
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05. PHOTOCALL VIA LAIETANA

Dinamització d'un photocall amb els renders de les propostes 
finals del procés participatiu de pacificació de la Via 
Laietana.

Per incentivar la participació es col·locarà un vinil que 
simularà un pas de vianants flotant.

Pendent de confirmació
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06. ZONA BAIXES EMISSIONS

Zona per explicar i recollir propostes sobre la Zona de 
Baixes Emissions de Barcelona.
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01. ZONA DE PIC-NIC 

Zona amb 30 taules de fusta amb els seus corresponents 
bancs perquè la gent pugui seure, descansar, menjar, parlar.
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02. ZONA DE LECTURA 

Zona amb 40-60 hamaques i tauletes petites amb 
llibres per incentivar el descans, la relaxació i la lectura.

En aquesta zona també hi haurà el piano de cua de la 
Fundació Maria Canals perquè el pugui tocar lliurement els 
i les assistents. A més es programarà una actuació de piano 
de dues hores.
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03. ZONA DE CONCERT  

Zona amb un escenari on es realitzaran concerts musicals, 
exhibicions i tallers de dansa.

Programació

11:00-12:00 Proves de so

12:00-13:00 Concert Paula Peso

13:00-14.00 Ballada de Swing 

14:30-16:30 Descans

17:00-19:00 Exhibició + taller danses urbanes
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04. ZONA RELAX

Zona amb herba i puf per tombar-se, relaxar-se i fer una 
breu migdiada per carregar piles.
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01. CAMÍ DELS SENTITS

Creació d’un camí per descalçar-se i sentir els diferents 
tactes del terra: asfalt, arena, escorça i herba.
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02. BOSC URBÀ 

Recorregut auditiu per escoltar els sons de Barcelona i 
reconèixer espècies d'arbres i biodiversitat mentre passeges 
enmig d’un bosc urbà.

Es combinaran sons de trànsit amb sons de natura i es 
transmetran continguts sobre el verd i biodiversitat a la ciutat.
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03. ATLAS BIODIVERSITAT

Pantalla per presentar Atles de la Biodiversitat, l’eina 
que ens ajuda a visualitzar i conèixer la biodiversitat de la 
nostra ciutat.
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04. 5 CONSELLS PER CULTIVAR UN HORT A CASA 

Tallers per aprendre a cultivar un hort a casa i taller Sembra 
Natura.
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01. JOCS TRADICIONALS I DE CARRER

Espai per recuperar tots aquells jocs tradicionals i de carrer 
que es poden fer en un carrer lliure.
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02. JOCS DE TAULA

Espai on es dinamitzaran partides de diferents jocs de 
taula per a petits i grans amb la col·laboració del Festival 
Dau i el Club d'Escacs Barcelona.
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03. JOCS ESPORTIUS

Espai per fer activitats lúdiques i esportives.
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CARRIL EMERGÈNCIA BICI SENSE EDAT

Al llarg de tota la Via Laietana es deixarà un carril 
d'emergència lliure de pas. 

Per aquest carril circularà la bici sense edat per 
facilitar que les persones amb mobilitat reduïda es 
puguin moure per la Via Laietana.
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Moltes gràcies!


