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Comentaris positius de la visita d'estudi a Reggio Emilia!
Els dies 10 i 11 d'octubre, l'ajuntament de Reggio Emilia va rebre una delegació de tots
els socis i va organitzar una visita d'estudi per intercanviar bones pràctiques locals sobre
la reducció de les emissions de CO2 generades per la mobilitat de casa a l'escola.
Més
de
20
participants
de
Brasov,
Girona,
Gdansk, Utrecht i
Gävle van poder
conèixer
els
principals projectes
coordinats
pel
municipi de Reggio
sobre
el
tema,
també a través de
visites a algunes
escoles locals durant l'horari d'entrada i sortida dels estudiants. També van tenir
l'oportunitat d'experimentar el BiciBus i el PediBus, dues mesures dissenyades per
permetre als estudiants anar a l'escola amb bicicleta o a peu amb total seguretat. Fa
més de 14 anys que les escoles de Reggio Emilia organitzen a través d'una ruta
planificada i segura un "tren de bicicletes", format per estudiants i adults que recullen
alumnes al llarg del camí.
També es van presentar altres activitats a la delegació, com PrimiPassi. Aquesta
mesura està dissenyada específicament per fer que els nens en edat preescolar i les
seves famílies entrin en contacte amb modes de transport eco-sostenibles i bones
pràctiques relacionades amb l'ús de l'espai públic urbà a l'escola, com ara tatuatges
urbans creats conjuntament amb els nens. Una altra mesura que es va presentar in situ
és la creació de zones temporals lliures de cotxes davant les escoles de primària i
secundària. Un dels principals problemes a Itàlia està relacionat amb les àrees que
envolten l'escola, ja que no sempre es consideren segures a causa de l'enorme
quantitat de cotxes que s'utilitzen per portar els nens a l'escola.
Descobreix més sobre les visites d'estudi al nostre web:
https://www.interregeurope.eu/schoolchance/news/news-article/4603/positive-feedbackfrom-reggio-emilia-study-visit/
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L'aprenentatge continua amb la formació temàtica sobre
infraestructures
Del 27 al 29 de novembre, els socis es van
reunir a Utrecht per a la quarta reunió de
gestió de projectes i la formació
temàtica d'infraestructures.
La formació va representar una oportunitat
important per als socis d'aprendre més
sobre l'experiència d'Utrecht en la
planificació d'infraestructures segons les
escoles i les necessitats dels infants i
debatre sobre aquest tema.
Nick van Apeldoorn, de la Universitat de Breda (Tilburg), va dur a terme la primera
sessió "Infraestructures tenint en compte les necessitats dels infants", es va centrar en
els nens com a element clau per a l'anàlisi, implementació, avaluació i transferència
d'infraestructures. Va presentar el primer resultat del projecte Metamorphosis
(http://www.metamorphosis-project.eu/) que comparteix la mateixa visió del projecte
School Chance. Els membres de les diferents delegacions també van participar en una
sessió de treball per practicar la transferència de bones pràctiques i proposar solucions
als reptes plantejats.
Una altra presentació centrada en l'Etiqueta de Seguretat d'Utrecht: Fabian Mol, del
personal tècnic de l'ajuntament d'Utrecht, va presentar una panoràmica d'aquesta bona
pràctica, que es basa en el supòsit que "la seguretat viària és una responsabilitat
compartida".
Johan Shutte, arquitecte del municipi d'Utrecht, va presentar una solució
d'infraestructura innovadora per a ciclistes, que vol connectar Utrecht i Leidsche Rijn, i
mostra alguns detalls tècnics adoptats en aquest projecte.
A més, Hans Paquay, tècnic del municipi d'Utrecht, va presentar una sessió sobre
"Merwedekanaalzone - Disseny d'un nou barri, tenint en compte una infraestructura
adequada pels nens", i va explicar els principis utilitzats per dissenyar aquest barri nou
lliure de cotxes.
Més informació sobre la trobada: www.interregeurope.eu/schoolchance/news/newsarticle/3414/school-chance-project-management-group-meeting-3/
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Els socis de l’School Chance: la ciutat d’Utrecht!

Utrecht és el cor dels Països Baixos, amb un centre de la ciutat medieval prou petit per
explorar-lo a peu. Utrecht és una ciutat prou gran com per gaudir de festivals de classe
mundial, arquitectura moderna, botigues de moda i museus interessants.
Des de l'època romana es troba a l'encreuament de gairebé tot, un nucli de noves idees i
talent significatius. Amb una població que és la més jove comparada amb qualsevol altra
ciutat holandesa, Utrecht proporciona un entorn vibrant, creatiu i inspirador per a les
innovacions. La ciutat es desenvolupa des d'una ciutat provincial de grandària mitja fins a
convertir-se en una capital regional d'importància europea. Utrecht és la ciutat amb més
creixement i la més saludable dels Països Baixos. A més, Utrecht és una de les ciutats
més felices del món segons les Nacions Unides.
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Utrecht en xifres
En el breu vídeo ‘This is Utrecht’, us mostrem
la ciutat d'Utrecht en xifres i fets.
Vida urbana sana: l'enfocament sanitari
d'Utrecht
Utrecht és la ciutat de més ràpid creixement
dels Països Baixos. Estem construint un futur
sa per a la nostra ciutat i els seus habitants.
Per tant, posem en primer lloc la salut pública
en tots els àmbits de la política. Instem els
residents i altres grups d'interès de la ciutat a
prendre la iniciativa, a buscar col·laboracions i,
d'aquesta manera, contribuir a que Utrecht
sigui un lloc més saludable per viure. Llegeix la
nostra política de salut pública 2015-2018:
construint un futur saludable: una invitació per
a la ciutat. Vegeu també el Monitor de Salut
Pública d'Utrecht per obtenir una visió integral
de la salut i els factors determinants de la salut
a Utrecht.
Mobilitat
Utrecht té diferents estacions de tren amb connexions amb totes les grans ciutats dels
Països Baixos. L'estació de tren central és el cor de la ciutat. Viatjar a la ciutat és fàcil
amb els autobusos i tramvies. I encara més fàcil és viatjar amb bicicleta. Cada dia
aproximadament 90.0000 ciclistes viatgen a la seva feina o escola en bicicleta.
Bicicleta
Utrecht és una ciutat animada i amigable amb la bicicleta. Cada dia, entre les 7 del matí i
les 7 de la tarda, més de 125.000 ciclistes viatgen a la feina, l'escola, la universitat, el
transport públic, les botigues o la llar a través del centre de la ciutat.
El municipi vol fer que el ciclisme sigui encara més atractiu per a aquests i altres ciclistes.
En conseqüència, la bicicleta té prioritat en la política de mobilitat del municipi d'Utrecht.
Volem ser la ciutat més amigable amb la bicicleta del món. Volem que la nostra ciutat en
creixement sigui habitable, accessible i econòmicament forta, i estem convençuts que la
bicicleta pot i ha de tenir un paper important en això. Utrecht, ciutat de primera categoria
de la bicicleta (juny de 2016)
Dades i xifres 2018
• Aparcaments per a bicicletes a prop de l'estació central d'Utrecht: avui 12.000,
33.000 el 2020
• 12 aparcaments amb bicicleta tripulats i controlats i 5 aparcaments Pop Up
• El 60% dels habitants es dirigeix al centre de la ciutat amb bicicleta
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•
•
•
•

33.000 ciclistes pedalen cada dia al centre de la ciutat a través de la ruta més
freqüentada de bicicletes
El 43% de tots els desplaçaments és a menys de 7,5 km en bicicleta
Utrecht està construint l'estacionament de bicicletes més gran del món (12.500
bicicletes)
245 km de carrils bici, 90 km de línies per a bicis; 18 km de carrers per a bicicletes
a Utrecht

Transport públic
El tren és un mètode fàcil per viatjar a altres ciutats holandeses o a altres països com
Bèlgica, França o Alemanya. L'estació central d'Utrecht és l'estació de tren més gran dels
Països Baixos i ofereix bones connexions amb l'aeroport d'Amsterdam i Schiphol (30
minuts), Rotterdam i la Haia (45 minuts). La terminal de l'estació central també està
connectada amb els serveis d'autobusos, tramvies i taxis d'Utrecht. La connexió del
tramvia està entre l'estació central i les ciutats Nieuwegein / Ijsselstein. Actualment,
Utrecht està construint una nova línia de tramvia, la Uithoflijn. El tramvia entre l'estació
central i el parc científic d'Utrecht (ubicació de la universitat) estarà preparat el desembre
de 2019.
Cotxe
L'1 de gener de 2015, el municipi d'Utrecht va introduir una zona mediambiental (zona de
baixes emissions) per als cotxes de passatgers i furgonetes dièsel. Els cotxes dièsel
fabricats abans del 2001 ja no poden circular dins de la zona mediambiental. La
implantació de la zona mediambiental contribueix a una bona qualitat de l'aire per als
residents i visitants de la ciutat. Per viatjar a Utrecht amb cotxe estacioneu-vos a P+R
Utrecht i gaudiu d'un bon inici. El municipi d'Utrecht té quatre instal·lacions de P+R (Park
and Ride) ubicades convenientment als afores de la ciutat, prop de les autopistes A2, A12
i A28, on podeu estacionar el vostre cotxe fàcilment i econòmicament. Des d'aquí, a pocs
minuts amb autobús, tramvia o bicicleta de lloguer pública pots arribar al centre de la
ciutat. Degut a la importància d'un bon entorn a la ciutat, Utrecht té una xarxa creixent
d'estacions de càrrega pública per als cotxes elèctrics.
Utrecht i l’School Chance
La ciutat d'Utrecht ja feia molts projectes per animar els nens i els pares a caminar i
circular des de i cap a l'escola. L'School Chance a Utrecht se centra en aquells grups que
sovint no caminen o no van en bicicleta a l'escola. La ciutat d'Utrecht ha vist i pot aprendre
de moltes bones pràctiques d'altres ciutats europees que participen en aquest projecte.
L'objectiu d'Utrecht és crear una bona barreja de mesures per reduir la quantitat total de
viatges en cotxe des de i cap a les escoles. Això es crearà en col·laboració amb les
escoles primàries, el sindicat de ciclistes, els pares i la província d'Utrecht.
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Notícies sobre els socis
El 21 de novembre, la Plataforma d'Aprenentatge de Polítiques (PLP) va reunir 16
projectes sobre mobilitat sostenible finançats pel Programa Interreg Europe. El programa
finança 18 projectes que han identificat 131 bones pràctiques. El municipi de Girona va
participar representant el projecte School Chance. Va ser una excel·lent oportunitat per
entendre els serveis que ofereix la plataforma per capitalitzar tots els èxits del projecte.
Cal destacar el breu informe sobre plans de mobilitat urbana sostenible (SUMP) que s'ha
emès recentment.
Descobreix més sobre el taller temàtic a Manchester al nostre web:
www.interregeurope.eu/schoolchance/news/news-article/4602/thematic-workshop-inmanchester/

Projectes i esdeveniments internacionals
•
•
•
•
•

5 de març de 2019: Formació temàtica de participació a Brasov (Romania)
5-6 de març de 2019: 5a trobada del grup a Brasov (Romania)
25-28 de juny de 2019: Velo-City 2019 a Dublín (Irlanda)
17-21 de juny de 2019: Setmana de l’Energia Sostenible, a tot Europa
2-4 d’octubre de 2019: Civitas Forum. Conferència a Graz (Àustria)
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CONTACTES I SOCIS
Per a més informació, us podeu posar en contacte amb la coordinadora del projecte de l’ajuntament de
Girona:
Maria Mercedes Teixidor
mteixidor@ajgirona.cat

Socis del projecte
• Ajuntament de Girona (ES) - Soci principal
• Ajuntament de Reggio Emilia (IT)
• Austrian Mobility Research FGM-AMOR, Graz (AT)
• Generalitat de Catalunya (ES)
• Ciutat d’Utrecht (NL)
• Ajuntament de Gävle (SE)
• Ciutat de Gdansk (PL)
• Agència Metropolitana per al Desenvolupament Sostenible de Brasov (RO)
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