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Els socis estan preparats per a la fase 2!

La primera fase del projecte School Chance va oferir una gran varietat d’oportunitats
d’aprenentatge i d’intercanvi sobre la mobilitat escolar a tots els socis i les seves parts
interessades locals.
Inicialment, cada soci va rebre una sèrie de bones pràctiques sobre la mobilitat entre la llar i
l’escola i es va recalcar el potencial d’èxit de la transferibilitat i les dificultats per a implementarles.
A continuació, els socis van participar en diverses visites d’estudi per a experimentar les bones
pràctiques sobre el terreny i mantenir una trobada directa amb els protagonistes.
Després, es van triar els més interessants, per a transferir-los i adaptar-los a altres territoris. Els
socis «exportadors» van realitzar tallers de transferència per a proporcionar més informació
sobre els antecedents que van portar a la implementació d’aquestes bones pràctiques, els
requisits administratius i institucionals, els reptes del procés d’implementació i els beneficis per a
tots els grups implicats.
El resultat principal d’aquest procés d’aprenentatge ha estat la definició de sis plans d’acció
(quatre regionals i dos locals), pels quals els socis del projecte van definir les accions que
s’implementaran i supervisaran els darrers dos anys del projecte, i que han estat el resultat de
l’intercanvi d’experiències.
Durant aquest darrer semestre de la primera fase, els socis van celebrar a Gävle (Suècia) la
reunió de gestió de projectes, on també van revisar els seus plans d’acció sota la supervisió del
soci assessor FGM-AMOR.
En aquest número, podeu obtenir més informació sobre cada pla d’acció i com treballaran els
socis per a millorar les seves polítiques de mobilitat entre la llar i l’escola en la propera fase del
projecte, de dos anys de durada.
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Pla d’acció regional – Catalunya
El Pla d’acció regional de Catalunya afectarà una àmplia varietat d’instruments de política, en
particular, la Llei 9/2003 de mobilitat de Catalunya, les Directrius Nacionals de Mobilitat, els
SUMP, el Pla d’acció per a la millora de la qualitat de l’aire i el Programa operatiu regional FEDER
de Catalunya.
Totes les accions incloses en el PAR s’inspiren en les bones pràctiques compartides durant la
primera fase. D'entre les experiències intercanviades, el Grup de parts interessades locals en va
identificar les mesures més adequades per a transferir-les localment. Les accions descrites al PAR
són sis:
1) Redactar un manifest per una mobilitat escolar activa, sostenible i segura
Aquesta acció s’inspira en el Manifest per una mobilitat segura, sostenible i independent a les
rutes entre la llar i l’escola, redactat a Reggio de l'Emília el 2009. Hi ha proves significatives que
demostren l’èxit d’aquesta bona pràctica: el 2012, el manifest va rebre el premi CIVITAS a la
participació; ha estat signat per més de trenta parts interessades; les accions i els projectes que
conté continuen vigents i els resultats de supervisió per distribució modal han mostrat canvis de
comportament cap als mitjans de transport sostenibles.
A Catalunya, cap dels instruments de política existents tracta de manera específica la mobilitat
escolar; no obstant això, la mobilitat escolar té un gran impacte en la mobilitat sostenible, tant a
curt com a llarg termini. La primera acció proposada en el PAR té com a finalitat reduir la manca
de polítiques i establir un marc per a altres instruments.
2) Reforçar l’educació en seguretat viària i mobilitat sostenible a les escoles
Tot i que l’acció planificada proposa un abast més ampli que el ciclisme, la mesura s’inspira en
algunes de les lliçons fonamentals apreses de les bones pràctiques realitzades a Utrecht, el curs
de ciclisme en una situació de trànsit real.
Aquesta segona acció proposa revisar i actualitzar el
pla d'estudis pel que fa a la seguretat viària i el nou
enfocament de mobilitat. Mitjançant aquesta acció,
s’elaborarà un programa educatiu sobre seguretat
viària i mobilitat sostenible, autònoma i segura amb
continguts i activitats adaptades als diferents cursos
escolars, per tal de proporcionar als centres escolars
els recursos necessaris per a reforçar els
coneixements de seguretat viària i mobilitat.

3) Avaluar la designació d'una figura de referència en matèria de mobilitat a les escoles
Aquesta acció està inspirada en la Xarxa de Gestors de la Mobilitat Escolar desenvolupada a
Reggio de l'Emília, que va ser inclosa com un dels principals projectes estratègics del manifest
redactat el 2009.
El gestor de mobilitat escolar ha demostrat ser un recurs eficaç a l’hora de fomentar la participació
de les escoles i d’integrar la seguretat viària i la mobilitat a les seves polítiques i projectes
educatius.
La posada en pràctica de la tercera acció inclosa en el PAR se centrarà en avaluar com integrar
aquest nou paper a les escoles i en definir-ne les tasques i els recursos necessaris.
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4) Promoure l’ús de mitjans de transport sostenibles i els hàbits saludables de
mobilitat
Segons les enquestes realitzades durant la primera fase del projecte, un dels principals arguments
dels pares per a portar els seus fills a l’escola amb cotxe és que després continuaran el viatge als
seus llocs de treball. Per tant, això demostra que fomentar els hàbits de mobilitat sostenible entre
els pares tindrà un impacte directe en la manera de portar els nens a l’escola. Aquesta reflexió és
la mateixa que va portar a Utrecht a organitzar el càmping Way2go!.
D'acord amb això, la quarta acció inclosa en el PAR se centrarà en fomentar l’ús de mitjans de
transport sostenibles i hàbits de mobilitat saludables entre la comunitat educativa, especialment
entre els pares.
5) Promoure rutes a l’escola segures i sostenibles
L’acció se centra sobretot en reforçar les bones pràctiques existents a Catalunya (projectes «Ruta
segura cap a l’escola») i donar solucions a les mancances detectades. No obstant això, l’acció
desenvolupada també incorporarà algunes lliçons apreses tant del Programa de mesures toves de
seguretat viària compartit per Girona com de les Zones escolars vistes a Utrecht.
En particular, els punts transferits són:
• l’ús de mesures de baix cost en el disseny urbà com a opció adequada per a reduir el cost de les
obres d’infraestructura i ajudar a superar les limitacions pressupostàries, i
• la importància d’establir un entorn escolar recognoscible i segur.
6) Crear una certificació escolar favorable a la mobilitat
La certificació s’inspira en diferents bones pràctiques compartides al llarg del projecte School
Chance, l’etiqueta de seguretat viària implementada a Utrecht i el sistema de certificació escolar
elaborat dins del projecte.
La certificació proposada complirà diverses funcions: d’una banda, s’utilitzarà com a metodologia
d’avaluació de la implementació del PAR; d’altra banda, el procés d’obtenció de la certificació
ajudarà a incloure els problemes de mobilitat en la política escolar i en els projectes educatius. Al
mateix temps, promourà la participació i l’augment d’interès per la mobilitat escolar entre la
comunitat educativa.
Atès que la implementació de la mesura a nivell regional requeriria un període llarg i molts
recursos, a la segona fase del projecte, l’acció es provarà en primer lloc en un nombre reduït
escoles.
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Pla d'acció regional – Reggio de l'Emília
El Pla d’acció regional del municipi de Reggio de l'Emília té l’objectiu d’impactar en el Programa
operatiu regional FEDR de la regió d'Emília-Romanya i en altres instruments de política regional i
local, com el Pla de transport regional integrat, el Pla educatiu regional per al medi ambient, l'aire i
la qualitat de l’aire, el SUMP local i BICIPLAN.
El pla d’acció es divideix en tres accions principals:

1) Visibilitat de les escoles
Aquesta acció, que es va inspirar en l’experiència de la ciutat d’Utrecht, té com a objectiu
desenvolupar intervencions i models d’alleugeriment, visibilitat i senyalització del trànsit, que es
podrien dur a terme davant dels complexos escolars amb l’objectiu de definir els criteris per a la
implementació i la transformació de la ruta escolar. La idea és que els carrers escolars i les zones
properes puguin tornar a ser concebuts i viscuts com a espais públics segurs, habitables i
atractius, on les persones que els utilitzen es puguin reunir (professors, estudiants, pares i veïns
del barri) en qualsevol moment del dia, i que l’escola sigui recognoscible i visible.
L’acció consisteix a definir un format, personalitzable en funció del context escolar i les
necessitats, per a canviar la carretera i la zona que hi ha davant de les escoles. El model pretén
augmentar la visibilitat del complex escolar per part dels conductors, que han de poder reconèixer
l’espai que envolta l’escola gràcies al format i, d’aquesta manera, canviar la seva conducta al
volant. El model posa les persones, els vianants i els ciclistes al centre del projecte viari, alhora
que augmenta la seguretat dels usuaris més vulnerables de la carretera. El format consta
d’elements ben recognoscibles i repetibles que hauran d’estar presents en tots els dissenys de
projectes i de components variables, en funció de la matèria escolar de la intervenció.

2) El mes de la mobilitat activa i col·lectiva
Amb aquesta acció es pretén desenvolupar una campanya per a comunicar, sensibilitzar i
promoure l’ús de la mobilitat activa i col·lectiva. Barreja alguns aspectes de les bones pràctiques
del maig del ciclisme de Gdansk i del projecte Hem nascut per a caminar del Centre d’Educació i
Sostenibilitat ARPAE de la regió d'Emília-Romanya. La campanya consistirà en un joc amb premis
entre escoles de tots tipus i cursos, i en l’activació d’accions de comunicació dirigides a tots els
ciutadans del territori. Durant el primer any d’activitat, es definiran els continguts del joc, s’activarà
la campanya de comunicació i promoció i la configuració de la plataforma mitjançant un
esdeveniment de disseny cooperatiu dedicat als alumnes.
La campanya s’iniciarà el segon any, que s’executarà i es controlarà durant cinc anys.

3) Comunicacions a les famílies sobre mobilitat entre la llar i l’escola
Aquesta acció té com a objectiu desenvolupar eines, comunicacions, formes de sensibilització i
activitats promocionals per a l'ús de la mobilitat activa i col·lectiva, per a disminuir l'ús del cotxe i
fomentar els hàbits dels escolars de caminar i anar en bicicleta, inclosos el bicibús, el pedibús i el
transport públic, especialment per a nens grans.
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L'objectiu de la campanya és que tant els pares com els alumnes hi participin, de manera que
obtinguin una visió general de les oportunitats de desplaçament actiu i col·lectiu: camins per a
vianants i bici, zones per a vianants i zones limitades a 30 km/h (bicibús, pedibús, cotxe compartit,
autobús escolar i transport públic).
La campanya haurà de comunicar els avantatges i beneficis de moure’s amb mitjans de transport
actius i facilitar la participació en els projectes i el foment de l’experimentació de noves formes de
mobilitat activa i col·lectiva. La campanya està inspirada en les bones pràctiques presentades a la
campanya «Passejos agradables, ciclisme de primera» de la ciutat d’Utrecht.
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Pla d’acció regional – Utrecht
El Pla d’acció regional de la ciutat d’Utrecht tracta l’Enfocament del grup destinatari, que té com a
finalitat disminuir les emissions de CO2, el Programa de seguretat viària municipal, que també té
una funció regional, i el Programa de ciclisme del Ministeri de Transport Tour de force, part 2.
Les accions incloses en el Pla estan inspirades en dues bones pràctiques del municipi de Reggio
de l'Emília: la Xarxa de Gestors de Mobilitat Escolar i el tancament dels carrers escolars.
La primera acció va ser la introducció del gestor de mobilitat: es va introduir la figura del gestor
de mobilitat i es va readaptar al context i a les necessitats locals de la ciutat d’Utrecht. A Utrecht,
el gestor de mobilitat és un instructor orientat especialment a les escoles i al barri, que explora
amb les parts interessades els mètodes que es poden aplicar per a millorar la mobilitat entre la llar
i les escoles. El gestor de mobilitat és un punt de contacte clar per a les escoles per a qüestions
de mobilitat i seguretat viària, un instructor que explora, juntament amb les parts interessades de
les escoles i els voltants, quines són les mesures que es poden prendre per a aconseguir un canvi
en la distribució modal dels pares que porten els fills a l'escola. Mitjançant aquesta figura
intermediària, d’una banda, les escoles implementaran noves mesures de manera més eficaç i, de
l’altra, les institucions i altres organitzacions seran més conscients de la implementació de les
mesures i de les mides necessàries.
La segona i última acció és el tancament els carrers escolars per als cotxes. Es tracta d’una
mesura d’infraestructura destinada a millorar la seguretat i reduir la contaminació de l'entorn
escolar. Gràcies a aquesta acció, les persones que viuen a poca distància de les escoles tindran
més predisposició per a anar-hi caminant o amb bicicleta, els pares tindran més confiança en
deixar que els seus fills vagin sols a l’escola i els nens aprendran que, per a les distàncies curtes,
és millor caminar o anar en bici. Durant la segona fase del projecte, s’implementaran dos pilots i
s’avaluarà el resultat per mitjà d’una enquesta. El pla és aplicar aquesta mesura a dues escoles
cada any.
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Pla d’acció regional – Brasov
El Pla d’acció regional de l’Agència Metropolitana de Desenvolupament Sostenible de Brasov
tracta el Programa operatiu regional FEDER 2014-2020.
ACCIÓ 1: recolzar el procés d’aprenentatge del ciclisme en un entorn urbà per a nens de la
zona de Brasov
Com que la ciutat de Brasov es troba en les primeres etapes de desenvolupament d’una cultura
ciclista, hi ha una necessitat creixent de desenvolupar una infraestructura dedicada a
l’aprenentatge del ciclisme en àrees urbanes, és a dir, un entorn urbà simulat on els nens i els
pares puguin aprendre els fonaments bàsics del ciclisme en ciutats amb total seguretat. El
municipi de Brasov transformarà una zona en desús en un parc temàtic dedicat a l’aprenentatge
del ciclisme a les comunitats urbanes. El parc tindrà una superfície total de 16 194 m2 i inclourà
totes les instal·lacions necessàries per a simular el trànsit real (interseccions, vorera, rotondes,
marques i senyalització de carreteres, etc.) per tal de permetre un procés d’aprenentatge eficaç
per als futurs ciclistes. La ciutat de Brasov rebrà fons del FEDER en el marc del Programa
operatiu regional 2014-2020 i s'espera que el projecte comenci a principis del 2020.
ACCIÓ 2: gestors de mobilitat escolar
Les bones pràctiques presentades a Reggio de l'Emília van demostrar que els gestors de mobilitat
escolar tenen un paper important en el desenvolupament d’un ampli programa d’activitats
relacionades amb la mobilitat sostenible. L’acció proposada és desenvolupar el paper del gestor
de mobilitat escolar a la zona de Brasov durant la segona fase del projecte School Chance i, a
partir del resultat esperat, ampliar-lo a més escoles que estiguin disposades a desenvolupar
aquesta figura. A la llarga, la ciutat espera que es desenvolupi prou massa crítica per a formalitzar
el càrrec de gestor de mobilitat escolar i que es creï una xarxa real amb suport institucional.
ACCIÓ 3: zones escolars (acció pilot)
L’acció proposada està relacionada amb la certificació d’escoles favorables a la mobilitat i
l’existència del càrrec de gestor de mobilitat a nivell escolar. Després de la certificació d’escoles
favorables a la mobilitat i l’establiment del càrrec de gestor de mobilitat (com a requisit del procés
de certificació), es vol desenvolupar una acció pilot a Brasov: la creació d’una zona escolar a partir
de la identificació d’espais adjacents a les escoles com a zones de «necessitats especials» en
termes de mobilitat urbana.
ACCIÓ 4: donar suport a les escoles per a activitats de mobilitat sostenible
L’acció proposada consisteix a implicar el grup de suport local en el desenvolupament d’una
política local per a la implementació d’activitats relacionades amb la mobilitat per part de les
escoles en cooperació amb les parts locals o regionals. Una quantitat específica del pressupost
local de Brasov es destinarà a ajudar les escoles o associacions d’escoles a desenvolupar
activitats relacionades amb la mobilitat. Com a incentiu per a les escoles, es consideraran com a
criteris de selecció l’existència d’un certificat d’escola favorable a la mobilitat, així com l’existència
de la figura del responsable de mobilitat a nivell escolar.
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Pla d’acció local – Gdansk
El Pla d’acció local de la ciutat de Gdansk repercuteix en dos instruments de política: l’Estratègia
de desenvolupament de la ciutat: Gdansk 2030 Plus, l’instrument de política de la ciutat de
Gdansk adoptat el desembre de 2012 i el Programa operatiu de Gdansk 2023.
El Pla d’acció inclou el programa urbà del Sistema de certificació d’escoles primàries en
l’àmbit de la millora de la seguretat i la comoditat dels estudiants de la ciutat de Gdansk
que es desplacen a l’escola, que promou la mobilitat autònoma i sostenible dels nens que
assisteixen a les escoles primàries mitjançant la creació d’un marc de cooperació entre les escoles
i altres unitats municipals, per tal d’influir en les conductes de transport a les comunitats escolars.
El sistema de certificació proposat respon a dos objectius principals a llarg termini per als nens:
protegir els nens contra esdeveniments perillosos i promoure el desenvolupament físic i
sociomental dels nens mitjançant el foment dels desplaçaments independents i actius a l’escola.
L’acció principal inclosa en el Pla d’acció local inclou l’elaboració d’un manual de guia que
contingui la metodologia i el procediment per a obtenir la certificació de mobilitat segura i còmoda.
Els certificats es concedeixen durant tres anys en una escala de tres punts (or, plata i bronze)
segons el grau de compliment d’alguns criteris:
• Divisió de tasques en els desplaçaments a l’escola (model dividit): 20 punts.
• Organització d’infraestructures i trànsit dins de l’escola: 20 punts.
• Organització d’infraestructures i trànsit a les proximitats de l’escola: 5 punts.
• Política de mobilitat i seguretat viària de l’escola: 15 punts.
• Activitats promocionals: 15 punts.
• Educació teòrica i pràctica: 25 punts.
El procés de certificació de les escoles primàries consta de quatre fases principals:
1) La fase de preparació permet a l’escola familiaritzar-se amb els principis del procés de
certificació i decidir si vol incorporar-se al programa, partint de la calculadora d’autoavaluació
desenvolupada.
2) La fase de planificació comença amb la formació dels gestors de mobilitat de l’escola i està
associada principalment al desenvolupament d’un pla d’acció per a assolir el nivell de certificació
requerit.
3) La fase d’implementació se centra en l’establiment de les activitats previstes, la realització
d’enquestes als estudiants i les autoritats escolars i la recollida de materials i dades per a
confirmar la implementació de les activitats previstes.
4) La fase d’avaluació i de seguiment consisteix a avaluar el nivell d’implantació de les activitats
declarades. També s’adreça a les escoles que ja han rebut el certificat, per a verificar el
compliment continuat dels criteris d’adjudicació. Es pot concedir un nivell més elevat de certificació
sempre que l’escola introdueixi noves mesures més favorables a la mobilitat. Per a conservar el
certificat un cop passats tres anys, és necessari tornar a passar el procés de certificació i
demostrar que s’han aplicat canvis positius i mesurables en la implementació d’activitats de
mobilitat sostenible. El procés de certificació també està destinat a indicar les àrees on cal realitzar
més esforços, per tal de proporcionar als centres escolars consells sobre les accions necessàries.

9

Pla d’acció local – Gävle
El Pla d’acció local del municipi de Gävle té com a objectiu l’estratègia de trànsit d’aquest municipi
(Trafikstrategi, Gävle kommun) com a principal instrument de política i procura influir-hi mitjançant
la implementació de dues accions inspirades en els altres socis del projecte School Chance.
El pla d’acció inclou dues accions principals:
1) Kit inicial de pedibús i bicibús
Aquesta acció promou l’organització del pedibús o el bicibús per a nens que van a peu o en bici
cap a o des de l’escola, sota la supervisió i la coordinació dels adults. Cada dia, els tutors fan torns
per a escortar els nens all llarg de diferents punts de trobada fins a l’escola, mostrant-los així com
caminar o anar amb bicicleta de manera segura. Està previst que l’acció s'iniciï el 2020 amb la
identificació d'un grup pilot de tutors voluntaris que actuaran com a model per a altres grups. En
aquest sentit, és important augmentar la visibilitat de la iniciativa per a informar el màxim nombre
de tutors possibles i despertar l’interès dels alumnes. A més, el municipi de Gävle ajudarà els
tutors amb materials llestos per a utilitzar, incloent-hi una plantilla per a la llista de contactes, una
proposta d’horari setmanal, una proposta de normes de conducta, informació sobre normes de
trànsit i conductes de mobilitat segura. A més dels recursos digitals, el municipi proporcionarà
material físic, com etiquetes reflectores, banderins de bicicleta, fundes per als seients i barrets, per
a crear un sentiment de comunitat entre els nens.
2) Crear zones escolars
L’establiment de zones escolars crearà un entorn lliure de trànsit al voltant de les escoles, que es
distingirà de la resta d’entorns de trànsit pel que fa al disseny, l’aspecte i les regulacions de trànsit.
L’objectiu de la zona escolar, importada d’Utrecht, és millorar la seguretat viària dels nens i els
joves que es desplacen per la zona, de manera que els conductors puguin percebre que estan
conduint per les proximitats d’una escola. Juntament amb l'establiment de zones escolars, es farà
arribar informació sobre la mobilitat escolar per a comunicar als tutors i els alumnes el motiu de la
construcció de la zona escolar i què poden fer per a millorar la situació del trànsit als voltants de
l'escola. Les zones escolars es posaran a prova en tres escoles municipals diferents el 2020 i, si
els resultats són positius, la pràctica s’estendrà a tres escoles més el 2021.
Per últim, arran dels plans d’School Chance per a desenvolupar una metodologia de certificació
per a les escoles favorables a la mobilitat sostenible, el municipi de Gävle ha iniciat una
col·laboració amb la fundació sueca Håll Sverige Rent (mantenir Suècia neta); com a part
d’aquesta col·laboració, s’ha unit a la iniciativa Grön Flagg (part de la xarxa Eco-Schools), que
proporcionarà a les escoles un incentiu per a desenvolupar iniciatives a llarg termini relacionades
amb la mobilitat escolar sostenible.
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Notícies dels socis
Reggio Emilia Lab
El Municipi de Reggio de l'Emília va celebrar un acte públic sobre mobilitat escolar el passat 12 de
setembre.
Es van organitzar quatre grups de treball per a debatre sobre aquest tema amb les parts
interessades de les escoles i amb altres associacions locals relacionades amb la mobilitat i el medi
ambient. D’aquests interessants debats, van sorgir diverses idees i propostes sobre com fer que
els carrers escolars siguin més visibles i segurs, com organitzar una campanya de comunicació
per a promoure la mobilitat activa, com informar les famílies sobre els diferents mitjans de mobilitat
sostenible i sobre el replantejament de la figura del gestor de mobilitat escolar.
Els resultats d’aquests debats han contribuït a definir les accions del Pla d’acció regional.

Una acció pilot per a Catalunya
El 10 de desembre, el Comitè de seguiment d'Interreg Europe va aprovar una acció pilot
denominada «Xarxa local de mobilitat escolar», presentada pel Govern de Catalunya i el
municipi de Girona; s’implementarà a partir de gener del 2020 i durarà un any i mig. Més
informació disponible pròximament al nostre lloc web.
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Conferència regional a Gävle
El municipi de Gävle, juntament amb la regió de Gävleborg, va celebrar una conferència sobre
ciclisme en la qual es van presentar els resultats de la primera fase del projecte Chance
School i el Pla d’acció local de Gävle.
La regió de Gävleborg organitza cada any aquesta conferència amb el fòrum regional de
bicicletes, el Bike more Gävleborg.
Durant la primera part del dia, es va presentar el projecte Chance School i el Pla d’acció local del
municipi de Gävle. A continuació, la fundació Håll Sverige Rent va presentar la certificació Grön
Flagg (bandera verda) per a les escoles i la nova temàtica de mobilitat escolar. Després de dinar,
el Centre de Bicicletes de l’Institut Nacional de Carreteres i Transports va presentar els seus
treballs de recerca i educació per al ciclisme. La organització Green Drivers va celebrar una
presentació sobre la planificació estratègica per a substituir la conducció per caminar o anar en
bicicleta, just abans que s'anunciés el guanyador al lloc de treball de Gävleborg més favorable a
les bicicletes.
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Conferència regional «Mobilitat entre la llar i l'escola»
El dijous 12 de desembre, el municipi de Reggio de l'Emília va organitzar una conferència sobre
mobilitat activa entre la llar i l’escola per a posar en marxa el Pla d’acció regional Chance School.
Es va convidar dos experts a debatre sobre la mobilitat escolar des de diferents perspectives.
Luca Torreggiani, responsable regional de la xarxa de control de l'aire Arpae Emilia-Romagna, va
presentar les dades de 2018 sobre la qualitat de l'aire a la regió d'Emília-Romanya, per a
demostrar que la qualitat de l'aire depèn estrictament dels hàbits de la mobilitat diària. A partir de
les dades presentades, s’evidencia que la concentració d’agents contaminants varia en funció de
la proximitat a les carreteres congestionades i de l’hora del dia, i assoleix els màxims durant els
horaris d’entrada i sortida escolar.
Giuseppe Albertini, president de la Societat Internacional de Doctors pel Medi Ambient (ISDE), va
presentar els efectes de la inactivitat física i la contaminació de l'aire en els joves, i va demostrar
que la bicicleta és el millor mitjà de transport tant per a la salut de les persones com del medi
ambient; hi ha estudis que assenyalen que els ciclistes estan menys exposats a fums nocius que
les persones que viatgen en cotxe o els vianants.
Finalment, es van presentar els resultats de l’enquesta realitzada gràcies al projecte School
Chance sobre els hàbits de mobilitat dels nens de primària i secundària, juntament amb les tres
noves accions inspirades en l’intercanvi d’experiències amb els altres socis, que s’han inclòs al Pla
l’acció regional que s’implementarà en els propers dos anys.
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Projectes i esdeveniments internacionals
•

Velo-City 2020, del 2 al 5 de juny de 2020, Ljubljana (Eslovènia).

•

Setmana de l’Energia Sostenible, del 22 al 26 de juny de 2020, a tota la UE.

•

Setmana Europea de la Mobilitat, del 16 al 22 de setembre de 2020, a tota la UE.

• Smart City Expo World Congress, del 17 al 19 de novembre de 2020, Barcelona (Espanya).
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CONTACTES I SOCIS
Per a obtenir més informació, contacteu amb el coordinador del projecte del
municipi de Girona:
Maria Mercedes Teixidor
mteixidor@ajgirona.cat
Socis del projecte
Municipi de Girona (ES) - soci principal
Municipi de Reggio de l'Emília (IT)
Austrian Mobility Research FGM-AMOR, Graz (AT)
Govern autonòmic de Catalunya (ES)
Ciutat d'Utrecht (NL)
Municipi de Gävle (SE)
Ciutat de Gdansk (PL)
Agència Metropolitana de Desenvolupament Sostenible de Brasov (RO)

www.interregeurope.eu/schoolchance
facebook.com/schoolchance
twitter.com/schoolchance
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