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Ciutats i comunitats sostenibles
La Setmana de la Mobilitat Sostenible, 26 de novembre a 2
de desembre de 2001, Ajuntament de Súria. Arxiu Municipal
de Súria.

Exterior del díptic de l’activitat “A l’escola hi vaig a peu” inclosa dins la Setmana de la Mobilitat Sostenible, 200
de Súria. Arxiu Municipal de Súria.

L’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 11 de l’Agenda 2030 tracta “de situar les ciutats al
centre del desenvolupament sostenible en un món cada cop més urbanitzat”. Segons aquest objectiu, “les
ciutats han de convertir-se líders en la generació de sistemes humans perdurables i de qualitat i han de
garantir la seguretat i els mínims d’una vida digna per a tota la ciutadania: un habitatge en condicions
assequibles, els serveis bàsics, l’educació i la sanitat, però també la mobilitat (amb una bona planificació),
espais verds de qualitat i una vida comunitària activa”.

Sense cap mena de dubte, una adequada gestió del trànsit i la potenciació dels desplaçaments a peu són
elements bàsics per fer de les nostres ciutats espais més agradables i sostenibles.

D’ençà de l’any 2001, l’Ajuntament de Súria intenta transmetre els valors de la mobilitat segura i sostenible
a través de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que s’adreça especialment als escolars de la
vila. L’organització de la Setmana és a càrrec de les àrees de Medi Ambient i de Via Pública i Seguretat
Ciutadana. La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura compta amb el suport dels centres escolars i de
diferents entitats i organismes de la vila, com el Consell Municipal de la Gent Gran i el Consell dels Infants.

Una de les accions més representatives de la Setmana de la Mobilitat és la campanya “A l’escola hi vaig a
peu”, que pretén promoure els desplaçaments a peu cap als centres escolars. En el seu camí cap a
l’escola, realitzat amb el bus Ecopeu (un autobús simbòlic de cartró per promoure els desplaçaments a
peu fins als centres escolars), els infants posen “multes simbòliques” als cotxes que troben que no estan
correctament estacionats o que infringeixen alguna normativa.

En el marc de la Setmana, la Policial Local també porta a terme xerrades de seguretat vial a les escoles i
coordina el desenvolupament d’accions participatives a diferents espais urbans, com la presència del Parc
Mòbil del Servei Català de Trànsit.

Context del document Fitxa descriptiva NODAC Geolocalització

Tots els ODS a Docs XAM Agenda 2030

Inici

Àrea de Cultura

La Xarxa de Museus Locals

La Xarxa d'Arxius
Municipals

Municipis adherits a la

Xarxa d'Arxius

Municipals

Arxius Municipals
Digitals

Imagina. Portal difusió

imatges

Comunitat Virtual XAM

Exposicions virtuals
Docs XAM Agenda

2030

Laboratori d'Arxius

Municipals

Repertori normes legals
arxius municipals

(edició 2022)

Setmana Internacional

dels Arxius

Estudis i Projectes de
Patrimoni cultural

Fons historicoartístic de la

Diputació de Barcelona

Laboratori de Conservació -

Restauració
Recursos per als ens locals

Oficina de Patrimoni Cultural

Diputació de Barcelona
C/ Comte d'Urgell, 187
Edifici del Rellotge, 1a planta

08036 Barcelona
Tel. (Número de telèfon) 934
022 566
Fax (Fax) 934 022 825

Formulari de contacte

https://dibaaps.diba.cat/vus/login.asp
https://www.diba.cat/c/portal/update_language?p_l_id=362873028&redirect=%2Fweb%2Fopc%2Fods-ciutats-i-comunitats-sostenibles&languageId=es_ES
https://www.diba.cat/c/portal/update_language?p_l_id=362873028&redirect=%2Fweb%2Fopc%2Fods-ciutats-i-comunitats-sostenibles&languageId=en_US
https://www.diba.cat/
http://museuslocals.diba.cat/agenda/
https://www.diba.cat/opc/activitats
https://www.diba.cat/opc/exposicions
https://www.diba.cat/opc/formacio
https://www.diba.cat/opc/publicacions
https://www.diba.cat/opc/normativa
https://www.diba.cat/es/web/opc/docs-xam-agenda-2030
https://www.diba.cat/opc/default
http://www.diba.cat/web/cultura
https://www.diba.cat/opc/default_xml
https://www.diba.cat/opc/xam
https://www.diba.cat/opc/xam-mapa
https://www.diba.cat/amd/
https://imagina.diba.cat/
http://xam.diba.cat/
https://www.diba.cat/opc/xam-exposicions-virtuals
https://www.diba.cat/opc/docs-xam-agenda-2030
https://www.diba.cat/opc/laboratori-d-arxius
https://www.diba.cat/opc/repertori-normes-legals-arxius-municipals
https://www.diba.cat/opc/setmana-internacional-dels-arxius
https://www.diba.cat/opc/default_xep
https://www.diba.cat/opc/fons-historicoartistic-de-la-diputacio-de-barcelona
https://www.diba.cat/opc/laboratori-de-conservacio-i-restauracio
https://www.diba.cat/opc/recursos_ens_locals
https://www.diba.cat/directori/oficina-de-patrimoni-cultural
https://www.diba.cat/formulari-de-contacte?p_p_id=cat_diba_dibaform&_cat_diba_dibaform_email=o.patrimonic@diba.cat
https://www.facebook.com/XarxaMuseusLocals
https://twitter.com/patcdiba
https://www.youtube.com/user/LaMiradaTactil
https://www.flickr.com/photos/patcdiba
http://xam.diba.cat/


16/3/22 12:30 ODS Ciutats i comunitats sostenibles - Patrimoni cultural - Diputació de Barcelona

https://www.diba.cat/opc/ods-ciutats-i-comunitats-sostenibles 2/2

Contacte Xarxes socials Accessibilitat

Directori de contacte Aplicacions mòbils Avís legal

Butlletins Comunitats de pràctica Mapa web

      

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona. Tel. 934 022 222

https://www.diba.cat/contacte
https://www.diba.cat/xarxes-socials
https://www.diba.cat/accessibilitat
https://www.diba.cat/directori
https://www.diba.cat/apps
https://www.diba.cat/avislegal
https://www.diba.cat/sala-de-premsa/butlletins-diba
https://www.diba.cat/comunitats-de-practica
https://www.diba.cat/mapa-web
https://www.diba.cat/
https://www.facebook.com/DiputaciodeBarcelona
https://twitter.com/Diba
https://www.youtube.com/user/Diba
https://instagram.com/dibacat
https://www.linkedin.com/company/348352
https://www.pinterest.es/dibacat/
https://www.diba.cat/sala-de-premsa/butlletins-diba

