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Imatge de la Setmana de la Mobilitat 2013

Uns 300 alumnes de 4t de primària participaran en una activitat de
sensibilització de la Setmana de la Mobilitat

Dimarts 17 de setembre de 2013

Dimecres 25 de setembre tindrà lloc una excursió oberta a tothom que
s’emmarca en el cicle “Camina i fes salut”

Uns 300 alumnes de quart de primària participaran la setmana que ve en una
activitat de sensibilització emmarcada en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura, que se celebra arreu d’Europa entre els dies 22 i 29 de setembre i que
enguany respon al lema “Aire net, fes el pas”.

Amb aquesta activitat, els alumnes de les escoles Mestre Pla, La Immaculada, El
Sol i la Lluna, El Casal, Joan Blanquer, Sant Esteve i Bonavista, aprendran nocions
diverses sobre les normes de circulació, seguretat, protecció del medi ambient i
mobilitat sostenible.

La proposta està organitzada per les regidories de Seguretat Ciutadana, Mobilitat i
Medi Ambient i té una durada aproximada d’una hora. Cada grup, d’uns 25
alumnes, rep una explicació del significat de la celebració de la Mobilitat Sostenible
i Segura. A continuació realitza una part més pràctica on es detecten a la via pública
les incidències i infraccions de trànsit més comunes. Aquestes es posen en comú per
finalitzar l’activitat.

D’altra banda, l’Ajuntament i l’Àrea Bàsica de Salut han proposat una excursió a
peu oberta a tothom que es podrà realitzar dimecres, 25 de setembre, a les 9.30 h. Es
tracta d’una passejada indicada especialment per a gent gran i malalts crònics que
sortirà des del Centre d’Atenció Primària i farà un itinerari urbà de baixa dificultat.
Aquest circuit s’inclou dins la proposta d’itineraris “Camina i fes salut” impulsats fa
quatre anys amb l’objectiu de potenciar un estil de vida saludable i actiu entre la
població castellarenca.

Les activitats d’enguany es completaran amb una sortida per a majors de 60 anys
que tindrà lloc aquest dijous, 19 de setembre. Es tracta d’una caminada inclosa en el
cicle Vine i Camina +60, que sortirà a les 9 hores des de la plaça del Mercat.

D’altra banda, unes 400 persones van participar el 8 de setembre a la 5a Bicicletada
de Festa Major, una activitat organitzada pel Club Ciclista Castellar Bike Tolrà que
també s’incloïa en les propostes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura està coordinada a Catalunya per la
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Generalitat, i proposa a la ciutadania cercar noves formes de mobilitat que
s’allunyin del domini absolut del cotxe particular. Així, entre els objectius de la
iniciativa s’inclou estimular, en relació amb l’ús del vehicle, un comportament
ciutadà compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, sensibilitzar la
ciutadania sobre els impactes ambientals del transport, impulsar l’ús dels mitjans de
transport sostenibles o reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús irracional
del transport motoritzat.
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