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Tallers  
als Serveis  

d'Intervenció  
socioeducativa  

Adhesió a la Carta  
Internacional del Caminar 
 
Com a municipi, podeu sumar-vos al moviment pel 
caminar  adherint-vos institucionalment a la Carta 
Internacional del Caminar. 
 
A través d’aquesta acció de caràcter simbòlic, les 
institucions locals podeu expressar el vostre 
compromís per impulsar una cultura a favor de ca-
minar i, en definitiva, promoure que la gent camini 
com a mitjà de desplaçament saludable, segur i efi-
caç en el seu municipi. . 
 
Què és la Carta Internacional del Ca-
minar? 
És una declaració amb principis i estratègies a través 
de la qual l’ajuntament estableix el compromís 
de fomentar un municipi sa, eficient, inclusiu, soste-
nible i segur on la gent pugui caminar. 
 
Què heu de fer? 
L’acció consisteix en l’acte de ratificació de la Carta 
Internacional del Caminar en el marc d’una sessió 
plenària de la corporació municipal, o en comissió 
de govern. 
És molt recomanable que la ratificació sigui un acte 
públic i participatiu.  
Des del punt de vista protocol·lari, es considera 
apropiat fer una declaració institucional sotmesa al 
ple municipal. Aquesta declaració es comunicarà a 
l’entitat Catalunya Camina. 
  
              http://catalunyacamina.org/ 
          http://www.walk21.com/ 



Espais de realització d’activitats  
    entre el 13 i el 16 d’octubre  
 
TASTA 
 Creixell 
 La Pobla de Montornès 
 El Catllar 
 Els Pallaresos 
 Vilallonga del Camp 
 La Riera de Gaià 
  

CENTRES OBERTS 
 Altafulla 
 Roda de Berà 
 Torredembarra 
 El Morell 
 Vila-seca 
 La Pineda 
 La Plana 
 Constantí 
 La Canonja 
 
 Al vostre Centre Obert o TASTA 
        O directament a l’ Equip de serveis  
          socials que dóna servei al vostre municipi.  
 

Àrea Bàsica d’Atenció Social Primària 
      Consell Comarcal del  Tarragonès.  

C. les Coques 3,  
43003 Tarragona.  
Tf. 977.24.45.00. 

 

Els objectius principals de la Setmana  
proposats  per la Comissió institucional de la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura són 
els següents: 
 
 
 
• Estimular un comportament ciutadà, en 

relació amb l’ús del vehicle, compatible 
amb el desenvolupament urbà sostenible. 

 
• Sensibilitzar la ciutadania sobre els 

impactes ambientals del transport i 
informar-la sobre les seves diferents 
modalitats. 

 
 
• Impulsar l’ús dels mitjans de transport 

sostenibles i, en particular, el transport 
públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els 
vehicles elèctrics. 

 
 
 
• Potenciar un retrobament de la 

ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el 
seu patrimoni cultural, en un entorn 
saludable i relaxat. 

 
 
• Reflexionar sobre com afecta a la nostra 

salut l’ús excessiu del transport 
motoritzat.  

 
 

 

 Setmana de la Mobilitat  
   Sostenible i Segura 
                (SMSS).  
 
     ‘Tria. Canvia. Combina.’ 
             De l’11 al 18 d’octubre de 2015 
 
La Setmana del 2015 proposa una cerca de noves 
formes de mobilitat, allunyar-nos del domini absolut 
del cotxe particular, cap a un transport més sostenible, 
segur i saludable. Canviant la nostra manera de 
desplaçar-nos podem augmentar els nostres nivells 
d’activitat física, contribuir a millorar la qualitat de 
l’aire que respirem a les ciutats i ajudar a prevenir els 
accidents de trànsit.  
 
Centres Oberts i TASTA del Tarragonès en 
horaris habituals d’activitat. 
 
La durada dels tallers és de 1h i 30 min.  
 
Els tallers es desenvoluparan per grups d’edat 
amb una activitat organitzada per a cadascun 
d’ells. 
 
 “El Joc de l’oca de la Mobilitat” 
                    de 3 a 11 anys. 
 
  
“ DO THE RIGHT MIX  
                   TRIA, CANVIA, COMBINA”  
                   de 12 a 16 anys. 


