
  

  
22 DE SETEMBRE, DIA MUNDIAL SENSE COTXES 



1 

Per què? 5 motius  

Contaminació: Barcelona 
supera els límits fixats per la 
Unió Europea i per l’OMS 



2 

Per què? 5 motius  

Victimització: l’any 2015 van 
morir 27 persones i van haver 
11.800 ferits d’accidents 



3 

Per què? 5 motius  

Soroll: la meitat dels ciutadans 
estan exposats a nivells de 
soroll d’entre 60 i 70 dBA.  



4 

Per què? 5 motius  

Sostenibilitat: el trànsit genera 
gran consum energètic i 
contribueix a l’efecte hivernacle  



5 

Per què? 5 motius  

Equitat: A BCN un 55% dels 
desplaçaments interns es fan 
caminant  



  

El Pla de Mobilitat Urbana preveu 
incrementar els modes més sostenibles  

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% 



Quan?  

 22 setembre (data mundial)  



Com? 
què?  

 
1. Recuperant espai per a la ciutadania  



Com?   

 
 2. Prioritzant el pas del bus i la bici 



On? Qui?  

Equipaments: centres educatius, centres 
cívics, esportius, de gent gran, biblioteques... 
  



Recursos educatius    

1 
1.Vas i tornes de l’escola sol/a, amb d’altres companys/es o amb algun familiar? 

Sol 

Amb companys/es 

Amb algun familiar 

 

2. Com vas a l’escola?  

A peu 

Amb patinet 

Amb bicicleta 

Amb transport públic (autobús, metro, tramvia) 

Amb cotxe 

Amb moto 

 

3. Quant tardes des de casa teva fins a l’escola?  

D'un minut a 5 minuts 

De 5 minuts a 15 minuts 

De 15 minuts a 30 minuts 

Més de 30 minuts 

 

4. Creus que el camí que fas des de casa teva a l’escola és segur?  

Si 

No 

No ho sé 

 

5. Si creus que no ho és, marca els motius pels qual no és segur:  

Els semàfors no funcionen 

Els vehicles no respecten els semàfors o els passos de vianants 

Hi ha cotxes aparcats que dificulten la visibilitat de la calçada 

Els vehicles van molt ràpid 

Altres (anota-ho) 

 

Diagnosi camí escolar 

Buidat de l’enquesta i 
elaboració de gràfics 

Enquesta  



Recursos educatius    

2 Visita de les unitats mòbils i les estacions de Vigilància de la 
Contaminació Atmosfèrica (Ajuntament-Generalitat)   

• Per conèixer la qualitat de l’aire i saber els nivells de concentració dels principals 
contaminants  atmosfèrics.  

• S’explica com es mesura l’aire que respirem, el funcionament dels aparells, les 
dades obtingudes i la metodologia que s’utilitza.  
 

• Contacte: aire_immisions.tes@gencat.cat 



Recursos educatius    

3 

• Per prendre consciència  sobre  l’existència de soroll 
ambiental a la ciutat o al centre educatiu.   

• Mesurament amb uns sonòmetres fàcils d’utilitzar.   
• Elaboració de mapes de soroll de ciutat o del centre. 
• Debat sobre  mesures o idees que caldria aplicar per  

reduir el soroll. 
• Instal·lació de dispositius per mesurar nivells de soroll. 
 

Quin soroll fem? / Sssplau 

Ajuntament: 
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escolessostenibles/tags/programes/page/microxarxes  
 
Generalitat:  
spscall.tes@gencat.cat (Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica) 

 

mailto:spscall.tes@gencat.cat


    

4 

http://ajuntament.barcelona.cat/guardiaurbana/ 

Recursos educatius   

Educació per a la Mobilitat Segura – Guàrdia Urbana de Barcelona       



Recursos Educatius    

5 

http://edums.gencat.cat/ProgramaEducacioViaria/ 

Servei Català de Trànsit-Generalitat de Catalunya      



Recursos educatius    

6 

http://www.ersilia.org/Habitat/ 

Hàbitat: guia d’activitats per a l’educació ambiental  



Recursos educatius   

7 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Sabies que la bicicleta redueix els infarts, crema greix, fa feliç, i estalvia temps i diners?  
• Sabies que a Barcelona pràcticamentla meitat dels desplaçaments es fan caminant? 

• Sabies que 2 vies de ferrocarril poden transportar en una hora el mateix nombre de persones 
que 16 carrils de carretera ? 

• Sabies que a Barcelona cada any moren  aprox. 30 persones per accident de trànsit?  
• Sabies que la mobilitat és la primera causa del canvi climàtic a Catalunya i a Espanya?  
• Sabies que els combois de les línies del tramvia reaprofiten l’energia de la frenada?  
• Sabies que si camines mitja hora al dia, augmentaràs l’esperança de vida de 2 a 9 anys, 

enforteixes 200 músculs,  cremes 3 kg de grassa a l’any i el cor i els pulmons t’ho agrairan?  
• Sabies que la principal font d'emissió d'agents contaminants és el tub d'escapament dels 

vehicles? 
• Sabies que cada any a l’Àrea Metropolitana moren prematurament 3.500 persones afectades de 

malalties respiratòries?  

 

Sabies que...      



Recursos educatius    

8       Actuacions reivindicatives de millora de l’entorn escolar      



Recursos educatius    

9 Presència i activitats al carrer: sessions d’educació física, curses, 
caminades, jocs, circuits de bicicleta, monopatins, patinets, 
tallers, conta-contes, ...    



Recursos educatius    

10 Contribució de les AFA    


