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Cada dia anam a fer feina i a l’escola, normalment a primera hora 
del matí. És en aquest moment quan hi ha més trànsit als nostres 
carrers, i és per això que un canvi d’hàbit cap a una mobilitat 
sostenible per a anar a la feina és el que té més repercussió a les 
nostres ciutats.

La mobilitat és un dret que s’ha de garantir. Per això és impres-
cindible que en establir les noves empreses sigui present la mo-
bilitat sostenible; no podem oblidar que els treballadors hi han 
d’arribar cada dia i que ho han de poder fer encara que no tin-
guin cotxe, en transport públic, en bicicleta o a peu.

Diversificar el mode de transport cap a la feina és fonamental per 
al canvi de mobilitat envers la sostenibilitat.

QUÈ ÉS “EL REPTE”? 
El repte que us proposam té l’objectiu de promoure que aques-
ta mobilitat obligada la facem, quan sigui possible, de maneres 
sostenibles. És una opció personal del treballador, però els cen-
tres de treball també poden facilitar-la amb aparcaments per a 
bicicletes, flexibilitat horària, incentius... És per això que aquest 
repte vol fer un reconeixement al centres de treball que creuen 
en la mobilitat sostenible i als treballadors que opten per aques-
ta mobilitat en benefici propi i també de tota la societat.

“EL REPTE” és un concurs entre centres de treball (empreses, ad-
ministracions, entitats...) que han de mobilitzar el màxim de tre-
balladors perquè el Dia sense Cotxe (el 22 de setembre) optin per 
una alternativa diferent d’anar amb el seu cotxe a la feina.

A peu, en bici, en bus, en tren, compartint cotxe... Cadascú ha de 
cercar la seva alternativa de transport sostenible.

CEnTRES dE TREBALL
Els centres de treball que vulguin participar al repte s’hi poden 
inscriure fins el 20 de setembre 2016. Amb la inscripció els pro-
porcionarem un codi, sense el qual no es considerarà que hi es-
tiguin inscrits.

Cada centre de treball n’haurà de fer difusió entre els seus treba-
lladors i facilitar-los la inscripció. Hi ha un formulari de participació 
que poden emplenar a mà els treballadors. El centre de treball 
recopilarà els resultats d’aquests formularis i els introduirà al web.

Per a incentivar la participació s’aconsella als centres de treball 
organitzar alguna activitat el mateix dia 22 per a compartir l’ex-
periència (photocall, berenar…).

S’estableixen diferents categories entre els centres de treball que 
hi participin:

• menys de 25 treballadors

• de 25 a 150 treballadors

• de 151 a 300 treballadors

• de 301 a 600 treballadors

• més de 600 treballadors

A cada categoria guanyarà el centre amb més taxa de participa-
ció. Aquesta taxa es defineix de la següent manera:

Nombre de treballadors que han anat a la feina amb un mode 
sostenible/Nombre total de treballadors del centre en actiu dia 22.

Entre tots treballadors que hagin participat emplenant el formula-
ri d’EL REPTE se sortejaran diversos premis, principalment abona-
ment gratuïts als serveis de transport públic (Bicipalma, EMT, TIB).

Per a cada categoria hi haurà un diploma de reconeixement per als 
centres de treball guanyadors. que s’entregarà en una cerimònia 
especial el 28 d’octubre de 2016 durant la tercera sessió de les I 
Jornades de Reflexió i Debat MOBILITAT SOSTENIBLE, MILLORANT 
LA CIUTAT, dedicada a la mobilitat sostenible al món laboral.

L’Ajuntament farà difusió dels centres de treball que hi partici-
pin, de les imatges d’activitats organitzades per a dia 22 que es 
vulguin compartir i dels resultats d’EL REPTE.

TREBALLAdORS
Les persones que es desplacen normalment de forma sostenible 
a la feina o que aquest dia ho volen provar, hi poden participar  
dia 22 emplenant el formulari que trobaran al web a l’apartat 
corresponent. 

En aquest formulari s’ha d’incloure el codi de cada centre de tre-
ball inscrit.

Si no teniu accés a Internet, els centres de treball inscrits gestio-
naran butlletins per a fer la inscripció a mà.

“EL REPTE”:
per a un dia o com sempre
anam a La FEIna  
dE FoRma SoSTEnIBLE!

Mobilitat intel·ligent. Economia forta
www.mobilityweek.eu 
www.mobipalma.mobi

Compartiu l’experiència a les xarxes socials amb  
#PalmaSostenible

Organitza Col·laboren


