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Per què se celebra el dia de la mobilitat sostenible? 

Naix amb l’objectiu de conscienciar sobre la contribució del trànsit privat a les emissions dels gasos 
d’efecte hivernacle. En bona part, els cotxes són responsables del canvi climàtic i contribueixen a 
disminuir la qualitat de vida pel soroll i la contaminació odorífera que aporten. 

El Dia Mundial Sense Cotxes se celebra tots els anys el 22 de setembre. El principal objectiu d'este 

dia és conscienciar que el seu ús a gran escala produeix greus danys al medi ambient, inculcar als 

ciutadans a renunciar per un dia a este mitjà de transport  i provar nous mitjans de desplaçament. 

Per a les comunitats educatives la seua celebració és un projecte transversal que divulga la infor-

mació científica, obri un debat constructiu i genera hàbits que cultiven la consciència social. 

La mobilitat sostenible crea un estil de vida saludable  que busca el contacte amb la natura 

Dia Mundial sense Cot-

xes: 10 idees per deixar 

d’usar-ho.  <ves> 

Abandonar l'automòbil i practi-

car una mobilitat sostenible és 

possible amb diversos consells 

L’entrevista 
En esta nova edició de PAM A 

PAM, trobareu dues entrevistes 

molt interessants. La primera la 

que fem a Pedro Domínguez i 

Roger Pons, coautors del Qua-

dern de Treball sobre l’Emergència  

Climàtica que publicarà Reclam. 

Campanyes de mobilitat 

sostenible i recursos 

Difonem les campanyes que han realitzat institucions 

públiques valencianes  en les quals trasllueix els objec-

tius i les expectatives socials que s’hi plantegen. Són 

campanyes de sensibilització, preàmbul d’actuacions 

públiques. També compartim recursos educatius. 

El Quadern,  titu-

lat “Què és això 

de l’Emergència 

Climàtica”, es 

donarà a conéixer 

en una jornada 

de formació a la 

darreria del mes 

de novembre. 

https://www.consumer.es/ca/medio-ambiente-ca/dia-mundial-sense-cotxes-10-idees-per-deixar-dusar-ho.html
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Per què cal una mobilitat sostenible? 

Tot i que els investigadors han identificat una reducció dels desplaçaments en cotxe a les 

grans ciutats i es preveu que en els propers anys el 50% dels viatges es realitzen en trans-

port públic, en bicicleta o a peu, estudis recents de l'Agència Europea del Medi Ambient 

(EEE) confirmen un augment significatiu en emissions de transport en comparació amb els 

nivells de 1990. Concretament, les emissions de tot el sector del transport van augmentar un 

28% entre els anys 1990 i 2018, cosa que posa de manifest la necessitat urgent de promou-

re solucions de transport amb carboni neutre a les zones urbanes. Tot i que diverses àrees 

metropolitanes europees importants han adoptat mesures estrictes, la part de les energies 

renovables utilitzades per al transport es va mantenir en 8,1% el 2018. 

El canvi climàtic (...) constitueix una de les amenaces més imminents per al benestar a  Eu-

ropa. D'acord amb l'Acord de París, que té com a objectiu mantenir l'escalfament global dins 

d'un llindar d'1,5 graus, és fonamental assolir la neutralitat del carboni per al 2050. Es pot 

assolir la neutralitat del carboni mitjançant una combinació de mètodes, inclosa la reducció 

d'emissions de carboni, afavorint l'assoliment d'emissions zero per al transport públic i indivi-

dual, així com a peu i en bicicleta. Segons les estimacions recents, al voltant del 80% de la 

població mundial viurà a les zones urbanes per al 2050, de manera que les ciutats proporci-

onen el marc perfecte per posar en pràctica aquests ambiciosos plans. <sostenible.cat> 

Què pot fer la ciutadania, per iniciativa pròpia, davant el 

problema de la contaminació a les ciutats? 

R. Molt. A les ciutats, el 28% dels desplaçaments són per 

anar a menys d’ 1’5 km, distància que pot fer-se a peu o en 

bici, i el 31%  per anar entre 1’5 i 5 km, que poden fer-se en 

bici o transport públic.  

P. Si, per  evitar els problemes que generen el trànsit rodat 

haurem d'utilitzar els mitjans sostenibles.  Amb això, evitarí-

em l’ocupació dels carrers pels cotxes, milers d’accidents de 

trànsit, molta contaminació i reduiríem a la meitat les emissi-

ons de gasos hivernacle. 

 

Com han de canviar les ciutats perquè es contraresten 

els efectes de la contaminació? 

R. Tothom sap que a les nostres ciutats sobren cotxes i fal-

ten arbres, zones verdes, espais per a les persones i, sobre-

tot, per als xiquets, els quals ja no ixen a soles al carrer.  

P. A ciutats com Amsterdam, París, Berlín, Milà, Pontevedra, 

etc, han regulat l'exclusió dels automòbils dels centres ur-

bans, la preferència de vianants i bicicletes pertot, han limitat 

 la velocitat a 30 o 20 km/h, han reduït l'aparcament de cot-

xes al carrer, han prohibit els tot-terreny i els vehicles més 

contaminants. 

R. També han garantit connexions segures per a bicis i via-

nants amb polígons industrials i pobles veïns, incentius per a 

la gent que va a treballar en bici, el tancament dels carrers 

d’entrada a les escoles, l'educació en l'ús de la bici dels xi-

quets, etc.  

Per què creieu que s'ha reaccionat tard al canvi climàtic? 

Per què l'emergència climàtica no és una qüestió que 

preocupe en excés a la gent? 

P. Els governs són captius de les grans companyies de com-

bustibles fòssils, l’automoció, l’electricitat, etc, que mouen 

bilions d'euros i no volen perdre ni beneficis ni poder. Són els 

responsables que, després de 41 anys de reunions internaci-

onals i 25 anys de Conferències entre els governs del món, 

no hàgem arribat a acords efectius i obligatoris per a resoldre 

el calfament climàtic. 

R. La gent no reacciona. Després de 60 anys d’intensa publi-

citat procotxe, resulta molt difícil convèncer-la. Ara, amb  

Pedro Domínguez i Roger Pons acumulen una llarga trajectòria com a activistes, tant 

en organitzacions ecologistes com d’implicació professional vinculada a l’educació i en 

la reivindicació d’un model educatiu que responga els reptes socials del sXXI. Arran 

de la 35ª Trobada de Centres en Valencià a Alzira, que s’ha hagut d’ajornar per la 

pandèmia, s’han posat mans a l’obra per elaborar el quadern de treball “Què és això 

de l’Emergència Climàtica?” adreçat als IES i els últims cursos d’Educació Primària 

que publicarà Reclam Editorial en la col·lecció Pertot. 

En quina proporció incideix el model de mobilitat en la crisi climàtica? 

PEDRO. El sector del transport és el major emissor de gasos hivernacle i el principal respon-

sable de l’emergència climàtica que ja ens colpeja greument. A Espanya, en 2017, les emissi-

ons per sectors foren: transport 26%, generació elèctrica 21%, indústria 19%, agricultura 

10% ... 

ROGER. No és sols la crisi climàtica, la contaminació urbana mata més que els accidents de 

trànsit, la qual és responsable de l’agreujament de moltes malalties i de la mort prematura 

d’unes 30.000 persones cada any, molts més que la pandèmia. 

L’entrevista Pedro Domínguez i Roger Pons  Foto: RiberaExpress 

https://www.sostenible.cat/
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1.300 milions de vehicles en circulació, són  una 

càrrega insuportable per al planeta.  

P. La denúncia de la situació actual ix del món 

científic i dels ecologistes, que tenim un ínfim 

accés als mitjans de comunicació, controlats 

pels grans grups mediàtics.  

R. Per això, són importants les institucions pro-

peres a la ciutadania que han d’implicar-se a 

millorar les seues condicions de vida i ajudar a 

resoldre l’emergència climàtica. 

P. És fonamental la implicació dels joves. El 

futur està en joc i els joves són els qui més per-

dran si continuem destrossant la biosfera i cre-

mant el clima. Ells i elles han de ser el motor del 

canvi cap a la sostenibilitat, la clau per recupe-

rar l’equilibri climàtic i salvar milions d’espècies, 

inclosa la humana. 

És tracta d’un projecte impulsat des 

de la 35a Trobada de Centres en 

Valencià Alzira 2020 que té com a 

finalitat recuperar el costum d’anar 

a l’escola caminant des de casa. La 

vida accelerada que vivim ha con-

vertit el passeig en una pèrdua de 

temps, en una activitat banal. 

La crisi climàtica ens obliga a recu-

perar hàbits saludables, una mobili-

tat més sostenible. És el moment 

d’impulsar, d’una manera divertida, 

l’hàbit d’anar a peu pel barri, pels 

carrers de la ciutat. El trajecte es 

convertirà en una experiència plena 

d’aventures i aprenentatges.  

  

Cap al col·legi   

El lèxic de la mobilitat 

 

ConBici, la coordinadora estatal en 

defensa de la bicicleta, i les associaci-

ons que, com València en Bici-Acció 

Ecologista-Agró la integrem, fa dèca-

des que treballem per a promoure l’ús 

de la bicicleta com a mitjà de desplaça-

ment diari i en moments d’oci. 

La bicicleta reunix unes condicions 

òptimes per als desplaçaments en dis-

tàncies mitjanes. Ens dóna salut per-

què ens manté actius i en bon estat 

físic. No contamina l’aire que respirem, 

per tant, evita malalties en xiquets i 

adults. Ocupa poc espai per a circular i 

aparcar, deixant carrers i places per a 

les persones que caminen i són més 

vulnerables. 

 

Des del primer moment de la pandè-

mia COVID-19, la bicicleta va garantir 

una adequada distància interpersonal 

per a les persones que desenvolupem 

tasques essencials. I en la desescala-

da es presenta com un mitjà de trans-

port absolutament necessari per a ga-

rantir la qualitat de l’aire i el baix nivell 

de soroll que hem descobert estos 

últims mesos del confinament. De fet, 

tenim dades que demostren que la 

ciutat de València ha disminuït fins a 

un 70% alguns nivells de contaminants 

ambientals per la disminució dels vehi-

cles de motor. 

 

Hem de recordar que a les ciutats i 

pobles mediterranis les persones  

qualsevol bicicleta al transport públic i 

disposar de bons aparcaments segurs 

en les estacions de metro, tren i auto-

busos. 

 

Els vehicles privats continuaran existint 

per als usos adequats. I també per als 

dies de pluja, en els quals els valenci-

ans tenim por de mullar-nos. Sembla 

que per ara no som com els del nord 

d’Europa, que pedalegen sota la pluja, 

la neu als seus països i en ple agost 

poden fer-ho per la carretera del Saler 

per a menjar-se una paella en El Pal-

mar. 

 

Però, la realitat és que la majoria de 

les persones dels pobles i ciutats de la 

Comunitat Valenciana no utilitzen la 

bicicleta cada dia per anar a treballar, 

a comprar o a cuidar dels seus famili-

ars perquè tenen por. Perquè se sen-

ten insegurs als carrers i a les carrete-

res, on hi ha molts cotxes que circulen 

a alta velocitat. També perquè no te-

nim aparcaments que donen la segure-

tat adequada en els llocs de destí. 

<ves a l’article complet> 

Termcat és un web  de recursos lingüístics en la nostra llengua que ens serà molt 

útil per buscar assessorament  davant d’un dubte, quan busquem qualsevol termino-

logia específica. La gent que tenim l’ofici d’ensenyar i aprendre, simultàniament, hem 

de ser rigorosos en el llenguatge que fem servir a les aules, a l’hora de confeccionar 

els recursos didàctics amb què ens adaptem a les característiques i dificultats del 

nostre alumnat. Hem de ser exigents també amb la seua capacitat d’expressar-se, 

de comunicar en qualsevol situació quotidiana. Termcat és una eina al nostre abast. <ves> 

Passejant al col·le 

Desescalant fases 

amb la bicicleta 

Marian Sintes Marco  

Metgessa i coordinadora de l’àrea de 

salut de ConBici, on representa a 

València en Bici-Acció Ecologista 

Agró 

caminen, però el 46% dels 

desplaçaments obligatoris es realitzen 

amb vehicle privat i només un 2,8% 

es fan en bici. Estem molt lluny dels 

índexs d’ús de la bicicleta que tenen 

altres països, al voltant d’un 35%, la 

qual cosa ens dóna un ample marge 

de millora. Hem de donar suport 

també el transport públic  i afavorir la 

 

Consells, recomanacions 

i arguments per a circular 

amb bici. Universitat Politècnica 

de València 

https://valenciaenbici.org/desescalant-fases-amb-la-bicicleta/
https://www.termcat.cat/ca
https://www.upv.es/entidades/SPNL/info/U0545582.pdf
https://www.upv.es/entidades/SPNL/info/U0545582.pdf
https://www.upv.es/entidades/SPNL/info/U0545582.pdf
https://www.upv.es/entidades/SPNL/info/U0545582.pdf
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Mobilitza’t, campanya per fomentar una mobilitat sostenible 

En l'acte de presentació de la Setmana 

Europea de la Mobilitat de la Comuni-

tat, a la qual també ha assistit el conse-

ller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent 

Marzà; alumnat del col·legi públic Ciutat 

de Bolonya, i el cantautor infantil, Dani 

Miquel, s'hi ha presentat el videoclip de 

la cançó 'Mobilitza't', creada per l'artista 

valencià que, en paraules Arcadi Espa-

ña, "sonarà durant la Setmana de la Mobilitat per a fomen-

tar entre xiquets i xiquetes una mobilitat sostenible". 

 

Es tracta de la col·laboració d'un "referent actual de la músi-

ca infantil valenciana que està treballant a enriquir cançons 

tradicionals a ritme de 'rock', samba o 'ska', perquè com-

ponga cançons noves o en recupere unes altres amb el seu 

toc personal de manera que a través de la música, es puga 

comunicar millor amb els xiquets i xiquetes i transmetre la 

importància de la mobilitat sostenible". 

"Des de la Generalitat -ha destacat el con-

seller-, hem apostat sempre per la mobilitat 

sostenible, i ara més que mai, i som cons-

cients que els xiquets són els que en molts 

casos reeduquen els seus pares en aspec-

tes tan importants com la sostenibilitat i el 

respecte al medi ambient, per això és fona-

mental dirigir-nos a ells i fer-ho d'una de 

manera amena i divertida". 

Per la seua banda, Vicent Marzà ha destacat que "els centres 

educatius són capaços de contribuir a la transformació del mo-

del actual de mobilitat cap a un model de mobilitat sostenible. 

Enguany ens ha canviat tot, tantes perspectives, que també 

respecte a la mobilitat i a l'accés en els centres educatius hi ha 

hagut canvis". <ves a l’article complet> 

 

Dani Miquel i els seus músics en una actuació 

Dani Miquel i els Ma Me Mi Mo Músics són convidats habituals 

de les Trobades pel Valencià. Amb ells i elles hem ballat i cantat 

el repertori de cançons tradicionals que Dani ha versionat es-

plèndidament. Totes i cadascuna de les seues cançons, també 

les originals, són materials didàctics que són de gran ajuda per 

desenvolupar a les aules continguts curriculars. 

Esta  cançó ens proporciona l’oportunitat d’utilitzar-la d’eina di-

dàctica en les activitats associades al Dia Mundial de la Mobilitat 

Sostenible. La podem aprendre per cantar-la, també amb l’aud-

iovisual a manera de karaoke, podem esmicolar-la per parlar-ne 

en una sessió de debat o podem ballar-la a la classe d’Educació 

Física, amb una coreografia pròpia, vestits amb disfresses que 

hem fet a Plàstica.   

<ves a la cançó en YOU TUBE> 

Hemeroteca 
 Mobilitat sostenible: el 

futur del transport a 

les ciutats 

La xarxa de transport ha estructu-

rat el creixement de les nostres 

ciutats al llarg dels segles. Per això, és destacable l’ús irraci-

onal del vehicle privat, unit a l’increment del parc de vehicles 

i el creixement urbanístic dispers dels nuclis urbans, que 

estan portant a un deteriorament de la qualitat de vida de les 

nostres ciutats. 

<ves a l’article complet> 

 
Acabar amb el regnat 

del cotxe 

Ciutats inundades de cotxes, amb 

els vianants relegats, literalment, 

als marges. Camps i muntanyes 

esquitxades d’urbanitzacions sense serveis, on el vehicle privat 

es fa indispensable per viure-hi. Trànsit constant de mercaderi-

es, sovint prescindibles i, cada cop més, en serveis al detall: de 

la pantalla a la porta de casa. Models de ciutat i estils de vida 

addictes al petroli. O no? 

<obri el PDF de la publicació> 

 

Recursos educatius 
 

Audiovisuals que corresponen a dues campanyes del Dia de la 

Mobilitat Sostenible realitzades per Paiporta (2019) i la Diputa-

ció de València (2020),els quals poden ser recursos didàctics. 

A internet, podeu trobar una gran quantitat de recursos i 

materials que segur que vos faran un bon paper en la pro-

gramació d’activitats per al Dia de la Mobilitat Sostenible. 

Vos oferim els que hem trobat nosaltres sobre:  educabi-

ci, un dossier d’activitats, tallers, a l’escola a 

peu, propostes, enquestes, etc, etc 

https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=886576
https://www.youtube.com/watch?v=oW9IWoEC7c8
https://revistasao.cat/mobilitat-sostenible-el-futur-del-transport-a-les-ciutats/
https://opcions.org/wp-content/uploads/2019/05/Opcions-54_CAT_web.compressed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aF_rgJtHXfk
https://www.youtube.com/watch?v=xoGyD1vYCLQ
https://www.youtube.com/watch?v=xoGyD1vYCLQ
http://educabici.bacc.cat/recursos/
http://educabici.bacc.cat/recursos/
https://www.sostenibilitat.ad/docs/mobilitat_2015.pdf
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/3058209
http://www.palmaeduca.cat/p_activitats/docs/A%20l'escola%20a%20peu%20%20Guia%20per%20a%20posar%20en%20marxa%20un%20cam%C3%AD%20escolar.pdf
http://www.palmaeduca.cat/p_activitats/docs/A%20l'escola%20a%20peu%20%20Guia%20per%20a%20posar%20en%20marxa%20un%20cam%C3%AD%20escolar.pdf
https://www.jovesimobilitat.cat/proposta-didactica-mobilitat-i-medi-ambient/
https://banyoles.cat/ajuntament/enquesta-sobre-mobilitat-a-l2019escola-institut

