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TORNA A UNA MOBILITAT MILLOR
La pandèmia del coronavirus s’ha expandit
ràpidament arreu del món, ha paralitzat l’activitat
diària i ha posat en relleu els aspectes que són
«essencials» a les nostres vides.

Tot i la caiguda dràstica de la demanda de
viatgers a tot el món, el sector del transport
públic ha fet un pas endavant per combatre
el coronavirus. Aguantant la pressió que
la pandèmia exercia sobre les nostres societats, els «guardians de la mobilitat» han
mantingut les ciutats en moviment.
Junts hem donat resposta a les emergències a curt termini, però ara hem
d’anar més enllà, assegurar la supervivència del transport públic i aprofitar
una oportunitat històrica i única per tornar a començar i donar forma al futur de
les nostres ciutats.
Sens dubte, volem reprendre la vida urbana i rellançar l’activitat econòmica, però
no a través d’una mobilitat ineficient que
contribueixi a augmentar la crisi climàtica
i que causi proAquesta és la nostra oportunitat per
blemes de salut i
crear una situació millor i recuperar
milions de morts
les ciutats per a les persones.
prematures per
accidents de trànsit, contaminació de
l’aire i manca d’activitat física, o que limiti
l’activitat econòmica com a conseqüència de la congestió del trànsit.
No volem sortir del confinament per
tornar a un embús.

Aquesta és la nostra oportunitat de
crear una situació millor i recuperar les
ciutats per a les persones.
Els responsables de la presa de decisions
han d’actuar com més aviat millor per
evitar que la crisi sanitària actual esdevingui una crisi social, mediambiental i
econòmica molt més gran.
El transport públic, com a columna vertebral de la mobilitat urbana, és fonamental
per construir ciutats resilients, combatre
el canvi climàtic, evitar la recuperació de
la contaminació de l’aire, fomentar estils
de vida saludables i actius, i fer créixer les
economies locals sense deixar enrere cap
persona ni cap lloc.
Tots aquests desafiaments no es podran
afrontar sense apostar prioritàriament
pel transport públic com a pilar vital per
a la recuperació econòmica, social i ambiental, tant a curt com a llarg termini.
Necessitem una mobilitat millor per
construir millors ciutats i tenir més qualitat de vida.
El nostre futur està a les teves mans!
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RESPIRA MILLOR
Un futur sense transport públic és un futur sense
aire net.
Cada any es produeixen vuit milions de morts prematures a causa
de la contaminació de l’aire, que provoca un terç de les morts per
malalties no transmissibles (accident cerebrovascular, càncer de
pulmó, aturada cardíaca i malaltia pulmonar obstructiva crònica).
Més del 90 % de la població mundial viu en àrees on la contaminació de l’aire sobrepassa els nivells segurs. Per tant, no es pot parlar
de la «tornada a la normalitat» després del coronavirus en llocs en
què fins i tot és perillós respirar.
El transport públic és quatre vegades més eficient per passatger
i quilòmetre que el vehicle privat. Cada quilòmetre recorregut en
transport públic estalvia 95 g d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i 19 g de NOx, en comparació amb l’ús de transport
individual motoritzat.
Si combatem les emissions en l’àmbit local amb més transport públic
i mobilitat activa, podrem respirar millor, revertir la crisi climàtica i
salvar el nostre planeta.
El nostre futur està a les teves mans!
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MOU-TE MILLOR
Un futur sense transport públic és un futur on la
mobilitat activa i la llibertat de moviments estaran
restringides i congestionades i seran perilloses.
El transport públic facilita un estil de vida més saludable i actiu a les
ciutats. La mobilitat activa i el transport públic són complementaris
i mútuament beneficiosos, ja que l’augment d’un d’ells sol induir un
augment en el repartiment modal de l’altre.
No obstant això, perquè caminar i desplaçar-se en bicicleta siguin
opcions segures i accessibles a les nostres ciutats cal una planificació acurada i coordinada.
Els accidents de trànsit són la desena causa principal de mort arreu
del món, són responsables d’uns 1,2 milions de morts l’any i suposen
un cost d’aproximadament el 3 % del PIB global. Com reconeix
l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) núm. 11.2, l’accés
universal a un sistema de transport urbà segur i sostenible és fonamental per millorar les ciutats i la seguretat viària.
És hora que deixem d’acceptar tantes morts per accidents i recuperem l’espai urbà per moure’ns per la ciutat d’una manera fàcil i segura.
El nostre futur està a les teves mans!
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TREBALLA MILLOR
Un futur sense transport públic perjudica l’economia.
L’augment del transport públic i la prosperitat de les ciutats i les seves
economies estan estretament lligats. Hem pogut comprovar el paper
clau del transport públic, especialment en temps de crisi: senzillament,
les ciutats no es poden permetre el luxe de perdre els serveis essencials
de mobilitat.
El transport públic connecta amb altres serveis públics, la feina i l’oci,
cosa que permet que més persones es desplacin sense problemes per
les ciutats.
El càlcul és simple: com més persones tinguin més possibilitats d’accedir a la feina, els estudis o els negocis, més fàcil serà que hi hagi més
oportunitats per a tothom. Això, al seu torn, afavoreix la cohesió social i
territorial i el desenvolupament local. A més, invertir en transport públic
protegeix milions de llocs de treball locals arreu del món, que s’incrementen amb els milers de llocs de treball que genera cada nou projecte
de renovació o extensió de la xarxa.
El transport públic, impulsat per la innovació i la qualitat del servei, exerceix un paper clau en la reconstrucció de les economies locals i posa les
persones al centre de les ciutats.
El nostre futur està a les teves mans!
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