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SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 2020 

Del 16 al 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana            

Europea de la Mobilitat amb el lema ‘Per una mobilitat sense           

emissions’ i des del centre educatiu us convidem a participar-hi. 

Els objectius principals de la Setmana són els següents: 

● Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del         

vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà      

sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció             

d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte           

hivernacle i el consum racional dels recursos energètics. 

● Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i          

informar-la sobre les seves diferents modalitats. 

● Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport            

públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics. 

● Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu               

patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat. 

● Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport            

motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que           

generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i          

cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física. 

Des del centre pensem que una manera de participar i ajudar al medi ambient és que                

l’alumnat vingui i marxi de l'institut caminant o amb bicicleta (entenent que hi ha              

circumstàncies personals específiques). Ens agradaria doncs que això sigui una          

tendència per a tot els curs, i no només d'aquesta setmana específica. 
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Els beneficis que aporta a l’alumnat la mobilitat que us proposem són d'una banda              

individuals, ja que es mouen i fan exercici, i de l'altra comuns, ja que eviten emetre gasos                 

contaminants a l'atmosfera.  

L'ús del vehicle privat és un dels causants de contaminació; nosaltres podem incidir en              

aquest aspecte, però no hem d'oblidar que hi ha grans empreses responsables de nivells de               

contaminació molt elevats i, també, que els nostres polítics tenen la responsabilitat de fer              

lleis que regulin de manera real i efectiva aquestes emissions. 
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