
Estimats barcelonins i barcelonines,

Un any més, la ciutat de Barcelona se suma a la celebració europea de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura.
Sota el lema “Mou-te en la direcció correcta”, aquest programa vol estimular la mobilitat 
sostenible a través, principalment, de l’impuls de l’ús del transport públic, de la bicicleta, dels 
vehicles elèctrics i dels desplaçaments a peu.
Aquest any la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura se celebrarà del 14 al 28 de setembre
i reunirà gran diversitat d’activitats per a petits i grans.
Us animo a participar-hi.

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona

 Millora de la xarxa ciclista: actuacions de connexió,
d’intervenció en cruïlles i perllongament del carril bici del c/ Girona.

Implantació de la primera fase de la nova xarxa d’autobús.

                   Increment de vehicles ecològics en les flotes
                             de transport públic i en les dels serveis municipals.

Pacificació del trànsit: reducció de la velocitat a les vies urbanes
i ampliació de les zones 30.

    Promoció de l’ús de vehicles elèctrics i millora
                         de la infraestructura de recàrrega.

Organització de fòrums de promoció i participació
sobre seguretat viària i mobilitat sostenible.

CURS DE 10 HORES DE FORMACIÓ 
EN MECÀNICA DE LA BICICLETA
Dies 12, 13, 19, 20, 26 i 27 de setembre
(de 19.00 a 21.00 h)
i 15 i 22 de setembre
(de 10.00 a 14.00 h)

A través del reciclatge d’una bicicleta 
en desús. Biciclot aporta la bicicleta 
i el material necessari. 
Inscripció prèvia obligatòria a: 
rebiciclem@biciclot.net
o al telèfon 93 307 74 75
Lloc: Verneda, 16
Organitza: Biciclot

TALLER OBERT
DE MECÀNICA DE BICICLETES 
Dies 19, 20, 26 i 27 de setembre
(de 16.00 a 19.00 h)

Taller obert d’autoservei per fer petites 
reparacions. Destinat a aquells
que ja hagin fet un curs de mecànica
o en tinguin uns coneixements bàsics.
Inscripció prèvia obligatòria a: 
rebiciclem@biciclot.net
o al telèfon 93 307 74 75
Lloc: Verneda, 16
Organitza: Biciclot

bcn.cat/  
mobilitat  
twitter.com/BCN_mobilitat 
#MobilitatBCN



JORNADA “MOBILITAT, DISSENY
I TECNOLOGIA”
(de 09.45 a 20.00 h)

El FAD organitza una jornada dedicada 
al debat i la reflexió sobre la mobilitat urbana 
i la seva estreta relació amb el disseny 
i la tecnologia.
Programa: 09.45 h Benvinguda 
i inauguració de la jornada; 10.00 h Mobilitat:
el gran repte de les ciutats actuals;
12.00 h La gestió de la mobilitat;
16.00 h Sensors i canvi de paradigma: el vehicle 
elèctric; 18.00 h El paper del disseny.
Inscripció prèvia imprescindible.
Pots veure el programa de la Jornada 
i inscriure-t’hi a l’enllaç següent:
www.fad.cat/activities/view/491
Lloc: plaça dels Àngels, 5-6
Organitza: Foment
de les Arts
i del Disseny (FAD)

www.fad.cat/activities/view/491
 plaça dels Àngels, 5-6

 Foment

RUTA DE VEHICLES ELÈCTRICS
(a les 17.00 h)

Vehicles elèctrics provinents de quatre rutes
de les comarques catalanes es concentraran
a Barcelona, a les instal·lacions d’Urbaser 
al barri de Bon Pastor. Des d’allà, circularan 
en caravana fins a arribar al punt de destí. 
Lloc: Arc de Triomf
Organitza: Expoelèctric fórmula-e

EXPOTEST
(de 10.00 a 20.00 h)

Fira del vehicle elèctric: exposició de cotxes, 
motos i bicicletes elèctriques; demostració
de les prestacions i eficiència d’aquests vehicles 
(amb la possibilitat de provar-los); col·loquis
i sessions de presentació. 
Lloc: passeig Lluís Companys 
Organitza: Expoelèctric fórmula-e

ITINERARI CULTURAL AMB BICICLETA
(de 10.00 a 14.00 h)

La transformació del Poblenou amb el projecte 
22@: recorregut guiat per un especialista que 
explicarà  la modificació urbanística del barri fruit 
de la substitució de les instal·lacions industrials 
per activitats urbanes. Cal portar bicicleta.
Lloc: sortida i arribada a la Torre Agbar 
de la plaça de les Glòries
Inscripcions: biciculturabcn@gmail.com  
Organitza: Prevenció, Seguretat i  Mobilitat
de l’Ajuntament de Barcelona  

CARAVANA DE SEGURETAT VIÀRIA
del 15 al 22 de setembre
(de 10.00 a 20.00 h)

Els infants aprendran les normes de circulació
i conduiran un kart en un gran circuit de 1000 m2. 
De dilluns a divendres l’activitat es destina a les 
escoles.
Obert a les famílies els caps de setmana.
Inscripció prèvia al telèfon 687 775 038
o a marqueting@fca.cat (Lluís Casanovas)
Lloc: Moll de Marina
Organitza: Fundació Mapfre

ITINERARI CULTURAL AMB BICICLETA
(de 10.00 a 14.00 h)

Una mirada a Barcelona des del port.
El recorregut guiat permet copsar l’evolució
de la ciutat tot resseguint-ne el perfil marítim:
el massís de Montjuïc, el port, Ciutat Vella,
la Vila Olímpica, el Poblenou, el Fòrum...
Cal portar bicicleta.
Lloc: Portal de la Pau/Moll de les Drassanes
Inscripcions: biciculturabcn@gmail.com  
Organitza: Prevenció, Seguretat i  Mobilitat
de l’Ajuntament de Barcelona

CURSA DE TRANSPORTS DE BARCELONA
(de 18.00 a 20.00 h)

Comparació dels costos, emissions i temps 
de viatge amb diversos mitjans de transport: 
autobús, cotxe, moto, bici i tren/metro. 
Durant el mes de novembre es farà una nova 
edició de la cursa, un cop implantada la primera 
fase de la nova xarxa de bus. 
Informació i inscripcions a:
www.transportpúblic.org/cursabcn 
Lloc: plaça Universitat
Organitza: Promoció del Transport Públic (PTP) 

JORNADES PROFESSIONALS AL COL·LEGI 
D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS
DE BARCELONA (CETIB)
(de 09.30 a 14.30 h)

Dirigides especialment als professionals del 
sector, les jornades pretenen difondre i contribuir 
a la implantació de la mobilitat elèctrica, preveure 
l’escenari futur i promoure la recerca permanent 
de millores tecnològiques dels vehicles elèctrics.
Lloc: Tecnoespai, Bailèn, 68
Organitza: Expoelèctric fórmula-e

PROJECCIÓ DEL LLARGMETRATGE IL 
POSTINO (EL CARTERO Y PABLO NERUDA), 
DE MICHAEL RADFORD
(a les 19.30 h)

Mario treballa com a carter repartint el correu amb 
bicicleta al seu únic client, el poeta Pablo Neruda.    
Lloc: plaça Salvador Seguí, 1-9
Organitza: Filmoteca de Catalunya 

ITINERARI CULTURAL AMB BICICLETA
(de 10.00 a 14.00 h)

Una mirada a Barcelona des del port.
El recorregut guiat permet copsar l’evolució
de la ciutat tot resseguint-ne el perfil marítim:
el massís de Montjuïc, el port, Ciutat Vella,
la Vila Olímpica, el Poblenou, el Fòrum...
Cal portar bicicleta.
Lloc: Portal de la Pau/Moll de les Drassanes
Inscripcions: biciculturabcn@gmail.com  
Organitza: Prevenció, Seguretat i  Mobilitat
de l’Ajuntament de Barcelona  

INAUGURACIÓ DEL 12è PROGRAMA 
BICIBARRIS 2012
(de 10.30 a 14.00 h)

Itinerari amb bicicleta per descobrir de manera 
sostenible, saludable i tranquil·la la història
i l’evolució de les cooperatives dels barris.
Amb la presència d’un mecànic i de monitors 
especialitzats de Biciclot i de la cooperativa. 
La Ciutat Invisible. Servei de lloguer de bicicletes.
Inscripció: telèfon 93 307 74 75
o www.biciclot.net
Lloc: s’informarà del punt de sortida 
en el moment de la inscripció 
Organitza: Biciclot 

ITINERARI CULTURAL AMB BICICLETA
(de 10.00 a 14.00 h)

La transformació del Poblenou amb
el projecte 22@: recorregut guiat amb 
un especialista que explicarà la modificació 

urbanística del barri fruit de la substitució
de les instal·lacions industrials per activitats 
urbanes. Cal portar bicicleta.
Lloc: sortida i arribada a la Torre Agbar 
de la plaça de les Glòries
Inscripcions: biciculturabcn@gmail.com  
Organitza: Prevenció, Seguretat i Mobilitat
de l’Ajuntament de Barcelona  

XIX FÒRUM BARCELONA
DE SEGURETAT VIÀRIA I LLIURAMENT
DELS PREMIS M. ÀNGELS JIMÉNEZ
(de 09.00 a 13.00 h)

Debat amb especialistes nacionals i internacionals 
en matèria de seguretat viària per posar en comú 
propostes i donar a conéixer polítiques i bones 
pràctiques per reduir l’accidentalitat en l’àmbit urbà. 
Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison
(espai La Sala)
Organitza: Prevenció, Seguretat i Mobilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona, RACC, Generalitat 
de Catalunya, Servei Català de Trànsit (SCT), 
Associació Prevenció d’Accidents de Trànsit P(A)T
i amb la col.laboració de la Diputació de Barcelona

VISITES A LES JORNADES UPC
dies 17, 18, 19 i 20 de setembre

Visita tècnica dels estudiants del grup BEST 
(Board of European Students of Technology) 
a les instal·lacions següents: Centre 
de Control de Trànsit Urbà (17 de setembre 
a les 16.00 i 17.00 h), Centre del servei Bicing (18 
de setembre a les 16.00 h), 
Centre de Regulació i Operacions de Bus 
(19 de setembre a les 16.00 h) i Centre 
de Control de Metro (dijous 20 de setembre 
a les 16.00 h).  
Organitza: Prevenció, Seguretat 
i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona




