
                                                                                                                             
  

Nota de premsa 

Salt celebra la Setmana Europea de la Mobilitat 
 
L’Ajuntament aposta de nou pel model del 2021 i del 16 al 22 de setembre organitza un 
conjunt d’activitats relacionades amb la mobilitat sostenible i vinculades amb la 
seguretat, la inclusió social i la promoció d’hàbits saludables  
 
Enguany es potencia la vessant més educativa, amb tallers i activitats adreçats als 
centres educatius sobre mobilitat responsable i assistència mèdica a la via pública  
 
L’Adhesió del municipi de Salt en aquesta iniciativa d’àmbit europeu permet, segons la 
regidora de Medi Ambient i Mobilitat, Anna Fusté, “sensibilitzar la ciutadania sobre hàbits 
de mobilitat saludables, segurs, sostenibles i inclusius”. 
 
Sota el lema ‘Combina i mou-te!’, enguany la celebració de la Setmana Europea de la 
Mobilitat posa l’accent a promoure les diferents modalitats de transport que permetin el 
desenvolupament d’entorns urbans sostenibles que beneficiïn la salut i el medi ambient.  
 
En aquesta línia, del 16 al 22 de setembre l’àrea de Medi Ambient i Mobilitat de l’Ajuntament 
de Salt ha preparat una quinzena d’activitats les quals, a banda de promoure la mobilitat 
sostenible i saludable, inclouen la integració de les persones amb mobilitat reduïda i l’educació 
viària i la prevenció d’accidents. 
 
S’han reforçat les activitats adreçades a l’alumnat de Salt, amb la instal·lació els dies 19 i 20 
davant l’Ajuntament del Parc Infantil de Trànsit del SCT i l’organització d’un taller pràctic sobre 
emergències mèdiques a la via pública a càrrec del SEM per estudiants del Cicle Formatiu 
d’Atenció a les persones en situació de dependència (DUAL) de l’IES Vallvera.   
 
Segons Fusté, “hem apostat per activitats que ens permetin conscienciar les noves 
generacions sobre la conducció responsable i respectuosa amb el medi ambient”.  
 
A més d’aquestes activitats, del 16 al 20 de setembre a la plaça Llibertat (que romandrà tallada 
al trànsit), s’oferiran tallers de circulació urbana i autoestima ciclista, tallers d’ús de patinet 
elèctric i bàsquet en cadira de rodes. Hi participaran empreses del municipi i comptarà amb el 
suport del projecte Juguem? Patis i Places. Dissabte, dia 17, hi haurà portes obertes al 
Pumptrack de Salt a càrrec de la Frodeno Fun(d).  
 
El divendres 16 a les 19.00 a la plaça Lluís Companys es durà a terme una exposició i una 
conferència sobre els avantatges de l’ús de vehicles elèctrics a càrrec de l’AAVV La Massana 
i l’AUVE.  
 
Finalment, Dipsalut, el Consell Esportiu del Gironès i el Consorci el Ter han organitzat una 
marxa nòrdica per les Deveses de Salt i una ruta naturalista per les Ribes del Ter, per 
promoure la mobilitat a peu. 
 
Per a més informació, consulteu la programació de la Setmana Europea de la Mobilitat en 
l’enllaç següent: https://www.viladesalt.cat/setmana-europea-de-la-mobilitat-2022/ 
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