
MANWAL
JINKUDI LINJI GWIDA TEMATIĊI 

U GWIDA GĦALL-ORGANIZZAZZJONI TA’ 
ATTIVITAJIET LOKALI



Awturi

POLIS - European Cities and Regions networking for 
innovative transport solutions
Dagmar Köhler

DKoehler@polisnetwork.eu

Balázs Németh

BNemeth@polisnetwork.eu

Thomas Mourey

TMourey@polisnetwork.eu

EUROCITIES
Juan Caballero

juan.caballero@eurocities.eu

Mejju 2019

WERREJ

Introduzzjoni għal dan il-manwal 4

Background information about the campaign 5

LINJI GWIDA TEMATIĊI 2019 7

It-tema ta’ din is-sena: 
Imxi magħna!  8

GWIDA GĦALL-KAMPANJATURI LOKALI 30



4 5

Introduzzjoni għal dan il-
manwal

Dan il-Manwal fih l-informazzjoni kollha meħtieġa għall-irħula u l-ibliet li qed 
jippjanaw li jorganizzaw il-ĠIMGĦAEWROPEATAL-MOBILITÀ mis-16 sat-22 
ta’ Settembru 2019.

Dan jinkludi:

 � Linji Gwida Tematiċi għal spjegazzjoni tat-tema.
 � Gwida għall-organizzazzjoni ta’ attivitajiet lokali li tippreżenta r-rekwiżiti 

kollha biex tipparteċipa f’din l-inizjattiva Ewropea.

Il-Manwal jibda bl-informazzjoni ta’ sfond dwar il-kampanja. Dan jinkludi wkoll 
lista ta’ links utli fl-aħħar tad-dokument. 

L-għan ta’ din il-pubblikazzjoni hi li tispira orgnizzaturi lokali biex jorganizzaw 
attivitajiet ta’ kampanji, jimplimentaw miżuri permanenti relevanti u jiċċelebraw 
il-Jum Mingħajr Karozzi.

Hemm ukoll kapitlu dwar kif wieħed jista’ japplika għall-Premjijiet għall-
ĠIMGĦAEWROPEATAL-MOBILITÀ.

L-irħula u l-ibliet huma liberi. Sabiex jadattaw dawn il-linji gwida għall-
kontenut lokali. L-informazzjoni inkluża hawn mhijiex fissa; għalhekk ideat 
ġodda huma dejjem milqugħin biex jikkumplimentaw dan il-Manwal.

Informazzjoni dwar il-
kampanja
Il-ĠIMGĦAEWROPEATAL-MOBILITÀ tiġi organizzata kull sena mis-16 sat-
22 ta’ Settembru. Din l-inizjattiva Ewropea tħeġġeġ irħula u ibliet sabiex 
jintroduċu u jippromovu miżuri ta’ trasport sostenibbli u filwaqt li jistiednu lill-
pubbliku biex jesperjenza mezzi alternattivi tat-trasport. 

Il-Kummissjoni Ewropea stabbilixiet żewġ miri ambizzjużi għall-mobilità 
urbana:

 � It-tneħħija gradwali ta’ karozzi li jaħdmu bi fjuwils konvenzjonali mill-
ibliet sal-2050 

 � It-triq lejn ibliet b’emissjonijiet żero fiċ-ċentri urbani ewlenin sal-2030.

Il-Kummissarju Ewropew responsabbli għat-Trasport, Violeta Bulc, qed 
tiffoka fuq erba’ oqsma prijoritarji: l-innovazzjoni, id-diġitaliizzazzjoni, id-
dekarbonizzazzjoni u n-nies.

Sa mill-introduzzjoni tagħha fl-2002, l-impatt tal-ĠIMGĦAEWROPEATAL-
MOBILITÀ kompla jikber b’ritmu stabbli, kemm madwar l-Ewropa kif ukoll 
madwar id-dinja. Fl-2018, il-kampanja kisret ir-rekord tal-parteċipazzjoni 
tagħha; meta 2,792 raħal u belt minn 54 pajjiż organizzaw attivitajiet matul 
il-ġimgħa.

Iktar minn nofs l-irħula u bliet li pparteċipaw implimentaw miżuri permanenti, 
li jammonta għal għadd totali ta’ 8,848. Dawn il-miżuri ffukaw primarjament 
fuq l-immaniġġjar tal-mobilità, l-aċċessibbiltà u faċilitajiet ġodda jew oħrajn 
imtejba għar-roti.

Il-ġimgħa tilħaq il-qofol tagħha fil-Jum Mingħajr Karozzi, fejn l-irħula u l-ibliet 
li jipparteċipaw jistabbilixxu żona waħda jew aktar sabiex jintużaw biss minn 
persuni mexjin, ċiklisti u t-trasport pubbliku għal jum sħiħ. Fl-2018, 1,153 
raħal u belt iċċelebraw il-Jum Mingħajr Karozzi.
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LINJI GWIDA TEMATIĊI 2019

Il-Linji Gwida jippreżentaw 
spjegazzjoni tal-kampanja ta’ din 

is-sena u t-tema (“Imxi magħna! ”), 
il-benefiċċji ta ‘mixi u ċikliżmu bla 

periklu, il-miżuri ta’ politika meħtieġa 
għal mixi u ċikliżmu aktar sikuri u xi 

ideat ta ‘attivitajiet madwar it-tema 
annwali.

7
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It-tema ta’ din is-sena: 
Imxi magħna! 

Is-sejħa għal azzjoni tal-ĠIMGĦAEWROPEATAL-MOBILITÀ fl-2019 hija: 
Imxi magħna! Din tiffoka fuq it-tema ta’ din is-sena li hija “Il-Mixi u ċ-Ċikliżmu 
Sikuri” u tenfasizza b’mod ċar mezz tat-trasport li ma jingħatax biżżejjed 
attenzjoni: il-mixi.  

Flimkien, il-mixi u ċ-ċikliżmu huma l-mezzi tat-trasport attivi. Dawn huma 
kruċjali għall-futur tal-irħula u l-ibliet tagħna madwar l-Ewropa.  50 sena ilu, 
stajt timxi jew tuża r-rota biss jekk inti ma stajtx taffordja karozza.  Illum, 
l-ibliet tal-Ewropa ma jistgħux jibqgħu jaffordjaw id-dipendenza żejda fuq il-
karozza.  AĦNA ma nistgħux naffordjawha.  

Il-kampanja tal-ĠIMGĦAEWROPEATAL-MOBILITÀ tal-2019 tħeġġeġ lin-
nies biex jagħżlu mezzi ta’ trasport attivi jew jikkombinaw il-mixi u ċ-ċikliżmu 
mat-trasport pubbliku. Minbarra l-flessibbiltà, il-mixi u ċ-ċikliżmu għandhom 
ħafna benefiċċji oħrajn, bħall-aċċessibbiltà soċjali u ekonomika, l-affidabbiltà, 
l-ebda emissjonijiet, u impatt pożittiv fuq is-saħħa. Iżda l-iktar, forsi, l-ibliet 
fejn il-mobilità attiva tippredomina jiġu trasformati.  

Sabiex jiġu żgurati dawn il-vantaġġi kollha, il-mixi u ċ-ċikliżmu jridu jkunu 
SIKURI u JIDHRU sikuri għall-pubbliku. L-awtoritajiet lokali għandhom 
jipprovdu infrastruttura tat-toroq fejn in-nies bil-mixi u ċ-ċiklisti ma 
jibqgħux “utenti tat-toroq vulnerabbli”, u jkunu jistgħu 
jiċċaqalqu b’mod sikur u jħossuhom sikuri fl-ibliet 
tagħna. Iktar persuni se jagħżlu li jimxu jew jużaw ir-
rota jekk in-netwerk tat-toroq tiddedika biżżejjed 
spazju għan-nies bil-mixi u ċ-ċiklisti. Meta t-toroq 
isiru iktar sikuri għall-mixi u ċ-ċikliżmu, l-ibliet 

isiru iktar inklużivi b’ħafna iktar spazju pubbliku aċċessibbli għal kulħadd, 
inkluż għat-tfal u l-ġenituri tagħhom, iċ-ċittadini anzjani, persuni b’mobilità 
mnaqqsa u persuni li qed iġorru bagalji.    

L-investiment f’infrastruttura sikura u komda għal mezzi ta’ trasport attivi 
mhuwiex biss investiment għal dawk li jidentifikaw ruħhom bħala persuni 
bil-mixi jew ċiklisti: dan huwa investiment għal kulħadd. Il-persuni bil-mixi 
huma wkoll dawk li jimxu lejn il-waqfa tax-xarabank, l-istazzjon tal-ferrovija 
jew spazju pubbliku, meta jmorru għal passiġġata mal-ħbieb u l-familja, meta 
jżuru belt ġdida, jew sempliċiment meta jaqsmu t-triq biex jixtru jew iżuru ġar. 
Infrastruttura li hija sikura u aċċessibbli hija investiment għas-soċjetà. 

U ejja ma ninsewx: aħna LKOLL responsabbli biex niżguraw ir-rispett u 
s-sikurezza tal-utenti kollha tat-triq.  

Agħmel il-belt tiegħek iktar adatta 
għall-mixi u ċ-ċikliżmu – u tagħmel 
il-belt tiegħek iktar abitabbli. 

Fl-2019, imxi magħna!
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Il-benefiċċji tal-mixi 
u ċ-ċikliżmu

Il-mixi u ċ-ċikliżmu jġibu firxa wiesgħa ta’ 
benefiċċji. F’din it-taqsima, il-kampanjaturi lokali 
jistgħu jsibu fatti u ċifri li jgħinuhom isiru sostenituri 
aħjar tal-mixi u ċ-ċikliżmu sikuri fl-ibliet.

IL-BENEFIĊĊJI GĦAS-SAĦĦA

Iċ-ċiklisti jgħixu bħala medja sentejn iktar minn 
dawk li ma jużawx ir-rota u jieħdu 15% inqas jiem 
ta’ liv minħabba mard1. 

25 minuta ta’ mixi mgħaġġel fil-ġurnata jżidu sa 
seba’ snin ma’ ħajtek – studju kbir fin-Norveġja2 
segwa grupp ta’ rġiel anzjani meta kellhom fuq 
is-sebgħin u t-tmenin sena u sab li sempliċiment 
30 minuta ta’ eżerċizzju kuljum bħaċ-ċikliżmu 
ppermetta lil dawk l-irġiel jgħixu sa ħames snin 
iktar minn irġiel li ma kinux qed jagħmlu kwalunkwe 
attività fiżika.

1. CTC: Safety in Numbers. Halving the risks of cycling. https://
bit.ly/2EUEh86
2. Holme, I., & Anderssen, S. A. (2015). Increases in physical 
activity is as important as smoking cessation for reduction in total 
mortality in elderly men: 12 years of follow-up of the Oslo II study. 
British Journal of Sports Medicine, 49(11), 743-748.

25min

IL-BENEFIĊĊJI GĦALL-
AMBJENT
Persuna li tivvjaġġa bir-rota 8 km lejn ix-xogħol, 
erbat ijiem fil-ġimgħa, tevita 3220 km ta’ sewqan 
fis-sena, l-ekwivalenti ta’ 380 litru ta’ petrol u 750 
kg ta’ emissjonijiet ta’ CO2

3. 

Persuna li taqleb minn ħames vjaġġi ta’ inqas minn 
2 km fil-ġimgħa bil-karozza għall-mixi tnaqqas 
l-emissjonijiet tal-karbonju b’86 kg fis-sena (Potter 
2004; li ssir referenza għalih mill-Federazzjoni 
Ewropea taċ-Ċiklisti). 

Il-persuni li jużaw il-karozzi tipikament jiffaċċjaw 
livelli ta’ tniġġis li huma darbtejn ogħla minn dawk 
li jiffaċċjaw il-persuni bil-mixi u ċ-ċiklisti4. Id-
differenza hija l-aktar minħabba l-fatt li ambjent 
magħluq (bħal ġewwa karozza) għandu tendenza 
li jkollu konċentrazzjoni ogħla ta’ inkwinanti mill-
ambjent tal-arja miftuħ. Barra dan, billi ċ-ċikliżmu 
ħafna drabi huwa l-mezz ta’ mobilità l-iktar rapidu 
fiż-żoni urbani – speċjalment waqt ħinijiet bl-ogħla 
konċentrazzjoni ta’ traffiku – iċ-ċiklisti jqattgħu 
inqas ħin fit-traffiku u, għalhekk, huma affettwati 
inqas mit-tniġġis. 

Iżda t-tniġġis tal-arja jħassar il-benefiċċji għas-
saħħa taċ-ċikliżmu u l-mixi? Le, il-benefiċċji għas-
saħħa jissuperaw ir-riskji. Studju juri li l-benefiċċji 
għas-saħħa taċ-ċikliżmu u l-mixi jsiru superjuri 
wara biss 7 sigħat ta’ ċikliżmu jew 16-il siegħa ta’ 
mixi f’ambjent urban medju. (Tainio ea. 2016)5

3. http://bit.ly/2L2zF3l
4. Dons, Evi & Int Panis, Luc & Van Poppel, Martine & Theunis, 
Jan & Wets, Geert. (2012). Personal exposure to Black Carbon in 
transport microenvironments. Atmospheric Environment.
5. Tainio, M., Nazelle, A. D., Gotschi, T., Rojas-Rueda, D., 
Kahlmeier, S., Nieuwenhuijsen, M., Woodcock, J. (2016). Can 
Air Pollution Negate the Health Benefits of Cycling and Walking? 

10
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IL-BENEFIĊĊJI SOĊJALI

Persuni li jgħixu fi triq li minnha ma tantx jgħaddu 
karozzi jafu u jsostnu lill-ġirien tagħhom ħafna 
iktar minn persuni f’toroq b’ħafna traffiku. It-
trasport inqas motorizzat f’żoni urbani u mezzi 
iktar attivi jistgħu jtejbu l-konnessjonijiet soċjali 
u jżidu l-interazzjoni bejn il-ġirien. (Sors: Aldred/
University of Westminster)

Sa 20 persuna jistgħu jimxu fl-ispazju li tieħu 
karozza waħda biss. (The Ramblers Association, 
2010)

Il-mixi huwa parti prinċipali ta’ kważi l-vjaġġi kollha 
bit-trasport pubbliku, infrastruttura mtejba għall-
persuni bil-mixi hija ta’ benefiċċju għat-trasport 
pubbliku.  Studju juri li belt b’netwerk ta’ toroq 
maħsub għat-trasport pubbliku tiġġenera żieda 
sinifikanti fid-domanda potenzjali għat-trasport 
pubbliku6.

Journal of Transport & Health, 3(2).
6. García-Palomares, J. C., Sousa Ribeiro, J., Gutiérrez, J., & 
Sá Marques, T. (2018). Analysing proximity to public transport: 
the role of Street network design. Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, 76, 102-130.

Trasport inqas 
motorizzat fiz-

zoni urbani u 
modi iktar attivi 

jistgħu jtejbu 
l-konnessjonijiet 
soċjali u jagħtu 

spinta lill-
interazzjoni bejn 

il-ġirien

IL-BENEFIĊĊJI GĦAS-
SIKUREZZA
Il-benefiċċji għas-saħħa taċ-ċikliżmu jissuperaw 
ir-riskji għas-sikurezza b’fattur ta’ 20 għal 1.7 

Is-Sikurezza f’Numri: Numri ogħla ta’ persuni bil-
mixi u ċiklisti jagħmlu l-mixi u ċ-ċikliżmu iktar sikuri. 
Dan il-fenomenu huwa spjegat bl-aspettattiva 
miżjuda tas-sewwieqa li se jiltaqgħu ma’ persuni 
bil-mixi u ċiklisti. Pereżempju, ir-riskju ta’ inċidenti 
waqt il-mixi f’komunità b’darbtejn iktar persuni bil-
mixi jonqos b’66%.8

Barra dan, iċ-ċikliżmu mhuwiex riskjuż bħalma 
huwa maħsub komunement. Waqt li kull fatalità 
hija waħda żejda, bħala medja fir-Renju Unit, 
hemm biss mewta waħda għal kull 32 miljun 
kilometru koperti bir-rota. Dan huwa iktar minn 
800 darba madwar id-dinja.9

L-esperti jaqblu li għandna nimxu 6,000 pass 
kuljum biex intejbu s-saħħa tagħna, u 10,000 biex 
nitilfu l-piż.   Jinstema’ ħafna, iżda jekk nimxu biex 
immorru x-xogħol u nibqgħu attivi matul il-ġurnata, 
dawk il-passi malajr jitilgħu.

https://bit.ly/2JLZ0uy

7.  Mayer Hillman (1993) Cycling and the promotion of health, 
Policy Studies
8.  Jacobsen, P. L. (2003). Safety in numbers: More walkers and 
bicyclists, safer walking and bicycling. Injury Prevention, 9(3), 
205-209
9.  Il-Federazzjoni Ewropea taċ-Ċiklisti (ECF), https://bit.
ly/2NDaRkZ
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IL-BENEFIĊĊJI EKOMOMIĊI

Jekk it-toroq ikunu iktar tajbin għall-persuni bil-
mixi u ċ-ċikliżmu dan iwassal għal benefiċċju 
ekonomiku tanġibbli għall-ħwienet lokali, ir-
restoranti, eċċ. Hemm diversi eżempji li juru li 
t-tnaqqis fil-veloċità tat-traffiku tal-karozzi, it-
tnaqqis tal-ispazji għall-parkeġġ jew l-għeluq ta 
toroq għall-karozzi huma ta’ benefiċċju għan-
negozji lokali. 

Pereżempju, sa mill-implimentazzjoni tal-pjan 
għall-mobilità il-ġdid ta’ Madrid u r-regolament 
tagħhom dwar l-aċċess urban għall-vetturi (UVAR) 
fiċ-ċentru, l-akkwisti f’Diċembru 2018 żdiedu 
b’9.5% fuq Gran Via (mingħajr karozzi), bi 8.6% 
f’Madrid Central u bi 3.3% fiż-żona urbana b’mod 
ġenerali.10

Bl-istess mod, fir-Renju Unit, stħarriġ wera li wara 
li ġiet introdotta infrastruttura ġdida għall-persuni 
bil-mixi f’distrett ta’ Londra, 66% tal-persuni bil-
mixi stqarru li għamlu iktar akkwisti, u 90% tan-
negozji lokali qablu li l-bidliet fit-triq irriżultaw 
f’żieda ġenerali fl-akkwisti.11

Studju12 mmexxi mill-Federazzjoni Franċiża taċ-
Ċiklisti (Fubicy) u CNRS bl-appoġġ tal-gvern 

10. El Pais, El gasto en Navidad aumentó un 8,6% en Madrid 
Central frente al 3,3% en el resto de la ciudad, 22. Januar 2019, 
https://bit.ly/2Hr8r6n + https://bit.ly/2EZVYU8
11. Living Streets, 2018, The Pedestrian Pound, http://bit.
ly/2FkfLgO
12.  Fubicy u ADEME, 2003, ‘Piétons et cyclistes dynamisent les 
commerces de centre-ville et de

proximité’, studju mmexxi min Fubicy, bil-kooperazzjoni ta’ 
ADEME. Dossier du vélo urbain Nru 6, Awwissu 2003 – 
pubblikazzjoni Ademe Nru°4841

Franċiż sab li s-sewwieqa tal-karozzi nefqu bħala 
medja 53.7% biss tal-ħin li qattgħu persuni bil-
mixi fil-ħwienet lokali. Iċ-ċiklisti jqattgħu iktar ħin 
fil-ħwienet lokali mis-sewwieqa tal-karozzi: bħala 
medja 60.4% tal-ħin li jqattgħu l-persuni bil-mixi 
fil-ħwienet lokali. Il-persuni bil-mixi u ċ-ċiklisti 
għandhom tendenza li jidħlu fil-ħwienet lokali 
ħafna aktar ta’ spiss mis-sewwieqa tal-karozzi.

Minbarra l-benefiċċju lokali għan-negozji 
lokali, il-mobilità attiva tirriżulta wkoll f’iffrankar 
konsiderevoli għall-individwi. Studju Belġjan13 
ikkummissjonat mill-gvern reġjonali ta’ Brussell 
sab li resident normali ta’ Brussell li jibdel il-
karozza għal rota jiffranka €2,853 kull sena. Dan 
l-ammont jinkludi l-ispejjeż bħall-manutenzjoni, 
it-taxxi u l-fjuwil, iżda jeskludi wkoll l-ispejjeż tal-
akkwist.

13.  Transport & Mobility Leuven. (2012). Impact et potentiel de 
l’usage du vélo sur l’économie et l’emploi en Région de Bruxelles-
Capitale. Les effets directs et indirects de l’usage du vélo en 
2002, 2012 et 2020, pour le Ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale.

Ħin mgħoddi 
fil-ħwienet 

lokali
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Miżuri fit-tul fl-
ibliet Ewropej
X’jistgħu jagħmlu l-awtoritajiet lokali biex 
jippromwovu l-użu tal-mezzi ta’ trasport attivi? 
Aqra xi eżempji ta’ attivitajiet u miżuri li l-ibliet 
jistgħu jintroduċu. 

Hemm potenzjal konsiderevoli biex il-persuni 
jimxu u jużaw ir-rota f’ibliet fejn id-distanzi huma 
ġeneralment qosra. Pereżempju, persuni li jgħixu 
f’Londra jagħmlu kważi 2.4 miljun vjaġġ kuljum 
b’mezzi motorizzati (karozza, mutur, taksi jew 
trasport pubbliku) li jistgħu jsiru bil-mixi (inqas 
minn 2 kilometri). 40% ta’ dawn il-vjaġġi jieħdu lill-
maġġoranza tan-nies inqas minn 10 minuti mixi. 
Studju identifika 1.2 miljun vjaġġ motorizzat oħra 
li jistgħu jsiru parzjalment bil-mixi (bħal sewqan 
jew li wieħed jaqbad tal-linja sa/mill-istazzjon tal-
ferrovija)14. 

Għalhekk, għandhom isiru investimenti fl-
infrastruttura tal-mixi u ċ-ċikliżmu sabiex jinkiseb 
dan il-potenzjal. Madankollu, dawk li jieħdu 
d-deċiżjonijiet politiċi u amministrattivi Ewropej 
ħafna drabi jinkwetaw dwar iż-żieda fil-konġestjoni 
jekk jintroduċu miżuri għall-mixi u ċ-ċikliżmu fl-
irħula jew fl-ibliet tagħhom. Madankollu, diversi 
studji ta’ każijiet ippubblikati mill-proġett FLOW15 
urew li l-installazzjoni ta’ infrastruttura għall-mixi 
jew għaċ-ċikliżmu fil-fatt tnaqqas il-konġestjoni. 
Pereżempju, l-introduzzjoni ta’ infrastruttura 
mtejba fi Strasburgu wasslet għal tnaqqis ta’ 40% 
fil-ħin għall-ivvjaġġar bix-xarabank. 

14.  Transport for London, 2017, Analysis of Walking Potential
15.  Flow Quick Facts: https://bit.ly/2ve8wjS

2.4 miljun vjaġġ kuljum 
b’modi motorizzati

Infrastruttura 
mtejba tal-

pedestrian fi 
Strasburgu 

wasslet għal 
tnaqqis fil-ħin 

tal-ivvjaġġar 
bix-xarabank

40% tieħu l-parti l-kbira 
tan-nies inqas minn  

10 minuti biex timxi

40% 

Jistgħu jittieħdu diversi tipi ta’ miżuri għall-promozzjoni taċ-ċikliżmu u l-mixi, 
u biex dawn isiru mezzi ta’ mobilità sikuri.

L-IPPJANAR GĦAL MOBILITÀ SOSTENIBBLI 

Sabiex isir ippjanar konsistenti għall-mixi u ċ-ċikliżmu fl-ibliet, u jiġu allinjati 
l-istrateġiji għall-mixi u ċ-ċikliżmu mal-istrateġija globali għall-mobilità 
urbana, huwa neċessarju li jiġu adottati pjanijiet jew strateġiji dedikati. Dawn 
id-dokumenti tal-ippjanar jistgħu jikkostitwixxu parti minn, jew jistgħu jkunu 
integrati fil-Pjan ta’ Mobilità Urbana Sostenibbli (SUMP) f’belt.

Fil-Polonja, Krakow kienet l-ewwel belt li adottat politika ta’ trasport sostenibbli 
fl-1993 bl-għan li jsir użu aħjar mill-ispazju u jkun hemm trattament ġust tal-
mezzi kollha differenti ta’ trasport. F’dan il-kuntest, il-belt hija maqsuma fi tliet 
żoni (A, B u C). Iż-żoni A kollha huma għall-persuni bil-mixi u ċ-ċiklisti biss, 
iż-żoni B jippermettu aċċess limitat għall-vetturi motorizzati, u ż-żoni Ċ huma 
primarjament għat-traffiku tal-karozzi. Fiż-żoni kollha, għan importanti huma 
li l-belt tkun iktar aċċessibbli għal persuni b’mobilità mnaqqsa. Għalhekk, 
Krakow introduċiet sistemi ta’ informazzjoni vokali fid-dwal tat-traffiku 
kollha, xi truf tal-bankini tbaxxew f’uħud mis-salib it-toroq, u ġew installati 
liftijiet f’salib it-toroq maġġuri b’ħafna livelli. Fuq xi bankini, ġew miżjuda 
linji tattili biex jindikaw il-viċinanzi ta’ salib it-toroq għal persuni għomja. Din 
l-infrastruttura mtejba bbenefikat lill-utenti kollha, u mhux biss persuni bil-
mobilità mnaqqsa.16

Il-Kwartier ta’ Basel, fl-Iżvizzera integra l-mixi u ċ-ċikliżmu fil-qalba tal-
Pjan ta’ Mobilità Urbana Sostenibbli tiegħu. Dan id-dokument strateġiku 
jipprevedi taħlita ta’ miżuri ta’ infrastruttura u sensibilizzazzjoni. Fost il-
miżuri l-aktar viżibbli hemm il-ħolqien ta’ pont għaċ-ċikliżmu u l-mixi fuq 
intersezzjoni perikoluża, il-provvista ta’ iktar spazji għall-parkeġġ tar-roti fiċ-
ċentri tat-trasport pubbliku ewlenin, jew kampanji għall-ippjanar tat-trasport 
personalizzat. 

16. European Commission, 2017, Health Equity Pilot Project, Walkability in Kraków, http://bit.
ly/2L2NDCr
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Barra dan, l-allokazzjoni tar-rwoli ta’ “Uffiċjal għall-Mixi” u “Uffiċjal għaċ-
Ċikliżmu” lill-persunal fl-amministrazzjoni muniċipali, bħal fil-każ ta’ Vjenna17, 
tista’ tgħin biex isir ippjanar u koordinazzjoni aħjar tal-pjanijiet u l-azzjonijiet 
għall-mobilità attiva. 

INFRASTRUTTURA MTEJBA

Meta nitkellmu dwar infrastruttura għall-mixi u ċ-ċikliżmu, il-provvista ta’ bankini 
u mogħdijiet tar-roti wiesgħa, komdi, sikuri u miżmuma sew hija essenzjali.

Fiċ-ċentru ta’ Pariġi, nħoloq spazju ġdid ħieles 
mill-karozzi ta’ tmien ettari għall-mixi, iċ-
ċikliżmu u r-rikreazzjoni matul ix-xmara Seine18. 
Sa reċentement, iż-żona kienet triq prinċipali 
konġestjonata matul ix-xmara b’ħafna traffiku 
motorizzat. Sitt xhur wara li l-moll sar aċċessibbli 
għaċ-ċiklisti u l-persuni bil-mixi, Pariġi rreġistrat 
1,349 inqas karozzi (28.8%) kuljum fiċ-ċentru 
tal-belt tagħha (Frar tal-2017 kif imqabbel mal-
2016). Dan huwa fil-kuntest ta’ investimenti kbar 
f’mogħdijiet għar-roti u l-introduzzjoni ta’ żoni 
estensivi ta’ 30 km/siegħa, “żoni ta’ laqgħa” ta’ 20 
km/siegħa u żoni għall-persuni bil-mixi19. 

L-infrastruttura għaċ-ċikliżmu u l-mixi mhijiex 
riservata biss għall-ibliet il-kbar bħal Pariġi. Bliet 
ta’ daqs medju bħal Vitoria-Gasteiz (Spanja), 
Groningen (in-Netherlands) jew Graz (l-Awstrija) qed 
jieħdu miżuri innovattivi biex jagħmlu l-mobilità attiva 
faċli u komda kemm jista’ jkun. 

17.  Il-Belt ta’ Vjenna: https://bit.ly/2Gsa5kw
18.  Paris Info: https://bit.ly/2ZtFVpS
19.  SOOT free cities: https://bit.ly/2IRNv7J
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Vitoria-Gasteiz kienet pijunier fl-introduzzjoni tal-kunċett ta’ “superblocks”20. Il-
belt ġiet maqsuma f’għadd ta’ biċċiet ta’ art li fihom ingħatat prijorità lil persuni li 
qed jiċċaqalqu bil-mixi jew bir-rota. Il-karozzi u t-trasport pubbliku tneħħew mill-
blokok għat-toroq tal-madwar. Fl-2014, wara l-implimentazzjoni tas-superblocks, 
Vitoria-Gasteiz kisbet sehem modali ta’ 67% għall-mezzi tat-trasport attivi21. 

Fi ħdan il-belt ta’ Groningen, fit-Tramuntana tan-
Netherlands, l-infrastruttura għar-roti ilha tiġi 
żviluppata sa mis-snin sebgħin, biex tagħti vantaġġi 
komparattivi liċ-ċiklisti fuq is-sewwieqa tal-karozzi. 
L-infrastruttura tinkludi diversi “toroq għaċ-ċikliżmu” 
li huma toroq maħsuba bħala rotot għar-roti iżda li 
fihom huma permessi wkoll il-karozzi. Din it-tip ta’ 
infrastruttura ittejjeb b’mod sinifikanti is-sikurezza 
taċ-ċiklisti. Il-muniċipalità tkompli timplimenta 
l-innovazzjoni fl-infrastruttura għaċ-ċikliżmu bl-
introduzzjoni ta’ mogħdijiet għar-roti msaħħna u dwal 
tat-traffiku intelliġenti li jagħtu prijorità liċ-ċiklisti22. 
Skont il-gvern nazzjonali tan-Netherlands, is-sehem 
modali taċ-ċikliżmu ta’ Groningen jilħaq kważi 50%23.

Fi Graz, ġiet adottata strateġija komprensiva għall-promozzjoni tal-mobilità 
attiva permezz ta’ investiment fl-infrastruttura għaċ-ċikliżmu u kampanji ta’ 
informazzjoni. In-netwerk għaċ-ċikliżmu tal-belt huwa magħmul minn 123 km 
ta’ mogħdijiet għar-roti, minbarra 800 km ta’ żoni tajbin għar-roti ta’ 30 km/
siegħa. Graz għandha wkoll l-ikbar żona pedonali kontigwa tad-dinja (6% taċ-
ċentru tal-belt)24. Dan jirriżulta f’qasma modali għolja kemm għaċ-ċikliżmu kif 
ukoll għall-mixi: 20% għal kull mezz25.

F’belt iżgħar, ir-rebbieħa tal-premju tal-ĠIMGĦAEWROPEATAL-MOBILITÀ 
tas-sena l-oħr,a Igoumenitsa (il-Greċja) tejbet in-netwerk għar-roti tagħha 

20.  Il-miżuri CIVITAS: https://bit.ly/2UtcIrn
21.  EPOMM: https://bit.ly/2XGygCZ
22.  The Guardian, How Groningen invented a cycling, https://bit.ly/2emxN54
23. Il-Ministeru tal-Infrastruttura u l-Ġestjoni tal-Ilma 2018, Cycling Facts, https://bit.ly/2vqpzAF 
24.  SOOT free cities: http://www.sootfreecities.eu/sootfreecities.eu/public/city/graz 
25.  EPOMM: http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=1&list=1 
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(ħolqien ta’ mogħdijiet ġodda, estensjoni, rinnovazzjoni, tqegħid ta’ sinjali) 
u żviluppat sistemi pubbliċi għall-kiri u l-kondiviżjoni tar-roti. Il-muniċipalità 
ħolqot u kabbret ukoll it-toroq pedonali, tejbet il-bankini, iż-żoni ta’ qsim tat-
toroq u ż-zebra crossings.

SPAZJU GĦALL-PARKEĠĠ GĦAR-ROTI

Il-provvista ta’ soluzzjonijiet adegwati għall-parkeġġ tar-roti hija essenzjali 
għall-promozzjoni taċ-ċikliżmu urban, għall-ħolqien ta’ konnessjoni mat-
trasport pubbliku, jew sempliċiment biex in-nies ikunu jistgħu jimxu fiċ-ċentru 
tal-belt wara li jilħquh bir-rota. 

Ħafna bliet Ewropej qed jinvestu f’faċilitajiet għall-parkeġġ tar-roti u 
kultant joħolqu strutturi enormi biex ilaħħqu mad-domanda. F’Utrecht, fin-
Netherlands, pereżempju, il-parkeġġ tar-roti li jinsab taħt l-istazzjon tal-
ferrovija se jkollu l-kapaċità li jaħżen 12,500 rota sal-aħħar tal-2020.26 
Għalkemm il-kisbiet tagħhom jidhru inqas spettakolari, l-ibliet Bulgari huma 
attivi ħafna fl-installazzjoni ta’ parkeġġi ġodda għar-roti, billi r-regolament 
nazzjonali dwar il-parkeġġ stipula sa mill-2016 li jridu jinħolqu lottijiet tal-
parkeġġ tar-roti f’postijiet differenti fiż-żoni urbani. Ir-regolament japplika għal 
żoni residenzjali (1.5 post tal-parkeġġ għal kull appartament), residenzi tal-
istudenti (post tal-parkeġġ wieħed għal kull 2 sodod), bini ta’ uffiċini (post 
tal-parkeġġ wieħed għal kull 100m2 ta’ uffiċċju), ħwienet (post tal-parkeġġ 
wieħed għal kull 35m2) u ovvjament l-istazzjonijiet tat-trasport pubbliku (post 
tal-parkeġġ wieħed għal kull 30 passiġġier/siegħa)27 fost oħrajn.

Id-disinn innovattiv tal-infrastruttura għall-parkeġġ tar-roti huwa karatteristika 
tal-ibliet Ewropej bħal Hradec Králové fir-Repubblika Ċeka, fejn fl-2015 
inbena “torri tal-parkeġġ” kompletament awtomatizzat”28. It-torri b’seba’ 
sulari jipprovdi parkeġġ sikur għal aktar minn 110 rota fi spazju ta’ 8 m x 
8 m biss. It-torri jinstab qrib ħafna tal-istazzjon tal-ferrovija, sabiex il-faċilità 
tal-parkeġġ tkun viżibbli u tippermetti lir-residenti jivvjaġġaw mingħajr xkiel 
b’mezzi sostenibbli.

26. City of Utrecht: http://bit.ly/2MWtOPV
27.  ECF, 2018, Making Buildings Fit for Sustainable Mobility, https://bit.ly/2UKlPVF
28.  ENDURANCE, 2015, Bike Tower – Automatic Parking System for Bikes, https://bit.ly/2ICoE8y

L-APPLIKAZZJONI TA’ GĦODOD ĠODDA GĦALL-
MIXI U Ċ-ĊIKLIŻMU

L-użu ta’ apps tal-mobile u tagħmir elettroniku 
ieħor jista’ jgħin lill-ibliet jimmobilizzaw il-
komunitajiet tagħhom u jħeġġu lin-nies jimxu u 
jużaw ir-roti iktar. Il-muniċipalità ta’ Gdansk (il-
Polonja), introduċiet logħba ta’ mobilità attiva f’xi 
skejjel lokali. L-istudenti jistgħu jirreġistraw il-vjaġġi 
bil-mixi u bir-roti tagħhom billi jtaptpu fuq il-kards 
personalizzati tagħhom fuq sensers elettroniċi.  
Tliet xhur wara l-kampanja, l-għadd ta’ studenti li 
kienu qed jimxu lejn l-iskola laħaq 57,4%, mqabbel 
ma’ 48.4% qabel il-kampanja29. F’Bolonja, l-app 
Bella Mossa30 tippremja liċ-ċiklisti u l-persuni bil-
mixi bi premjijiet bħal biljetti għaċ-ċinema jew 
xarbiet b’xejn fi ħwienet tax-xorb imsieħba. L-app 
tippermetti lill-muniċipalità żżomm 15,000 utent 
attivi fuq bażi regolari.

L-introduzzjoni ta’ roti elettriċi tgħin tippromwovi l-użu tar-roti għal vjaġġi itwal 
u tagħmel iċ-ċikliżmu iktar aċċessibbli, pereżempju għaċ-ċittadini anzjani. Bl-
inklużjoni tar-roti elettriċi fil-flotot pubbliċi tagħhom għall-kondiviżjoni tar-roti, 
l-ibliet jistgħu jagħmlu r-roti elettriċi disponibbli għal kulħadd. Żewġ eżempji 
eċċellenti huma Milan bl-iskema tagħha BikeMi31 u Madrid bl-iskema tagħha 
BiciMAD32. Dawn l-ibliet joffru rispettivament 1,150 u 2,028 rota elettrika 
lir-residenti tagħhom. Filwaqt li l-flotta ta’ Madrid hija 100% elettrika, ir-roti 
kondiviżi elettriċi u konvenzjonali ta’ Milan jaqsmu l-istess stazzjonijiet tal-
parkeġġ.

29.  Skeda informattiva ta’ SWITCH: https://bit.ly/2XFwvG5
30.  REFORM Good Practice https://bit.ly/2GuwwFS
31.  Is-sit web ta’ BikeMi : https://www.bikemi.com/en/service-info/info/whats-bikemi.aspx
32.  Is-sit web ta’ BiciMAD : https://www.bicimad.com/index.php?s=que
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li jmorru l-iskola 
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riżultat ta’ logħba 
ta ‘mobbiltà attiva

9%
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REGOLAMENTAZZJONI U SENSIBILIZZAZZJONI

Minbarra li tagħmel iċ-ċikliżmu u l-mixi aktar sikuri, l-introduzzjoni ta’ żoni 
ta’ 30 km/siegħa għandha wkoll il-potenzjal li tikkalma t-traffiku motorizzat 
u, għalhekk, tnaqqas il-ħsejjes u l-emissjonijiet f’ċertu żoni. Fil-Ġermanja, il-
ministri tat-trasport approvaw bidliet legali biex jiffaċilitaw l-introduzzjoni ta’ 
żoni ta’ 30 km/siegħa tul toroq prinċipali viċin tal-iskejjel, il-kindergartens u 
l-isptarijiet. S’issa dawn kienu ristretti għal żoni residenzjali. 

tnaqqis tal-
volum totali 
ta ‘kuljum ta’ 
vjaġġi bil-mutur 
bis-saħħa ta 
‘l-inizjattiva 
tat-Toroq 
ta’ l-Iskejjel 
f’Bolzano

8%

l-walking buses tal-iskola jistgħu jgħinu jtejbu s-sens ta’ komunità u jgħinu lit-
tfal jiżviluppaw ħiliet soċjali f’età żgħira. Il-kunċett issa qed jinfirex għal diversi 
pajjiżi, inkluża l-Irlanda, fejn l-ibliet li jinkludu Dublin, Waterford u Limerick 
qed jippromwovu din il-prattika tajba.

Il-kampanji għall-mixi u ċ-ċikliżmu mhumiex immirati lejn it-tfal biss, fi 
Brussell, il-kampanji ta’ sensibilizzazzjoni bħal “Bike to Work”34 jew “Bike 
Experience”35 għenu biex tinkiseb bidla modali għaċ-ċikliżmu filwaqt li l-mixi 
qed jiġi promoss permezz tal-espansjoni taż-żona pedonali ċentrali għal 50 
ettaru, it-tieni l-ikbar waħda fl-Ewropa.

34.  Is-sit web ta’ Bike to work: https://www.biketowork.be/ 
35.  Is-sit web ta’ Bike Experience: https://bikeexperience.brussels/
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L-inizjattiva School Streets tgħin iżżid is-sikurezza 
u l-awtonomija tat-trasport għat-tfal li jattendu 
l-iskejjel primarji f’Bolzano. L-inizjattiva tintroduċi 
restrizzjoni fuq il-ħin għall-aċċess għall-karozzi 
f’toroq speċifiċi madwar skola għal perjodu qasir (eż 
15-il minuta) matul il-ħinijiet tal-ogħla konġestjoni 
fil-bidu u fit-tmiem tal-ġurnata skolastika. Dan 
jipprevjeni effettivament li l-ġenituri jwaqqfu u 
jiġbru lit-tfal bil-karozza ħdejn id-daħla tal-iskola. 
Hemm madwar 6,000 tifel u tifla tal-iskola primarja 
f’Bolzano, li għandha sehem modali mhux tal-
karozzi ta’ 80% tal-vjaġġi kollha fil-belt. Sabiex 
nispjegaw l-ammont ta’ konġestjoni li l-inizjattiva 
School Streets tipprevjeni – kieku s-6,000 tifel u 
tifla kellhom jinsaqu lejn l-iskola, ikun hemm mill-
inqas 4,800 vjaġġ addizzjonali fuq in-netwerk 
tat-toroq matul il-ħinijiet tal-ogħla konġestjoni. 
Dan huwa ekwivalenti għal 8% tal-volum totali ta’ 
kuljum tal-vjaġġi b’vetturi motorizzati33. 

Studju pilota fuq servizz ta’ “walking bus” (jiġifieri 
grupp li jimxi lejn l-iskola) għal skola primarja 
f’Córdoba (Spanja) wera li 43.7% tal-parteċipanti 
bidlu kompletament jew parzjalment il-mezz tal-
għażla tagħhom minn vetturi privati għall-mixi. 
Studju minn Kingham u Ussher (2007) jgħid li 

33.  FLOW, 2018, The role of walking and cycling in reducing 
congestion, https://bit.ly/2a01oAX
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X’attivitajiet nistgħu 
norganizzaw biex 
nippromwovu l-multimodalità?  

Użaw il-midja soċjali u involvu lir-residenti tagħkom:

Ippromwovul-mixi u ċ-ċikliżmu fuq il-midja soċjali tagħkom. Użaw 
is-sejħa għal azzjoni ta’ din is-sena u l-hashtag korrispondenti: 
Imxi Magħna! & #WalkWithUs   
Sfida ta’ mixi: niedu kampanja fuq il-midja soċjali u involvu lis-
sidien tal-ħwienet lokali. Matul il-weekend, staqsu lin-nies kemm 
idumu biex jimxu sal-kafetterija jew park favorit tagħhom. U 
mbagħad araw jekk għandhomx raġun! Naqtgħu rasna li jagħtu 
stima żejda. Filwaqt li jkunu hemm, dawn jistgħu jixtru jew jieħdu 
kafè tajjeb u kejk, u mbagħad jieħdu rotta differenti lejn id-dar.

Organizzaw konkors ta’ selfies fuq il-midja soċjali, u araw min 
ipoġġi ritratti tagħhom infushom qed jużaw il-mezzi ta’ mobilità 
l-aktar attivi biex jaslu minn A sa B biex jirbħu l-premju! Il-premju 
jista’ jkun oġġett sabiħ jew servizz relatat mal-mixi u/jew iċ-
ċikliżmu.

Il-mixi u ċ-ċikliżmu mhumiex biss dwar mobilità, iżda 
wkoll dwar il-konnessjoni tan-nies: 
Il-mobilità attiva hija rħisa u għandha tkun disponibbli għal 
kulħadd. Uru li belt li hija mgħammra għal iktar mixi u ċikliżmu 
hija aċċessibbli wkoll għal persuni bil-mobilità mnaqqsa.
Ħeġġu lin-nies biex jaqsmu l-esperjenza tal-mixi u ċ-ċikliżmu 
tagħhom. Pereżempju, “kampjuni” tal-mobilità attiva jistgħu 
jakkumpanjaw lil voluntiera fuq il-vjaġġi ta’ kuljum tagħhom għal 
ġimgħa waħda u juruhom l-isbaħ rotot. 
Fil-kumpaniji u l-iskejjel, staqsu lin-nies jindikaw fejn jgħixu 
fuq mappa. Persuni li qed jivvjaġġaw tul l-istess rotot jistgħu 
jivvjaġġaw flimkien, bil-mixi jew bir-rota!  

Organizzaw kompetizzjonijiet ta’ mobilità attiva fi jew bejn il-
postijiet tax-xogħol, il-viċinati u l-iskejjel sabiex tħeġġu lin-nies 
jużaw ir-rota u jimxu iktar. Agħtu inċentiva reali biex dawn iħallu 
l-karozza d-dar: offru premju ta’ ċertu valur (eż rota jew jum 
addizzjonali ta’ vaganza).
Ikkoperaw ma’ bliet oħrajn u ħudu parti f’kompetizzjoni bejn 
l-ibliet, permezz ta’ app tal-mobile komuni. Min se jieħu l-ikbar 
numru ta’ passi? 
Hemm tant mezzi tal-mobilità attiva: mixi, roti, roti elettriċi, kick-
scooters u anke rollerblades, skateboards jew hoverboards. 
Organizzaw “punt ta’ mobilità attiva” temporanju fejn in-nies 
jistgħu jippruvaw mezzi ta’ mobilità ġodda. 
Implimentaw sistema ta’ tqegħid ta’ sinjali parteċipatorju 
temporanju. In-nies jistgħu jiktbu fuq is-sinjali d-distanzi u l-ħin li 
ħadu biex jilħqu punt partikolari bil-mixi jew bir-rota.
Ħafna nies jafu l-ibliet tagħhom biss bil-karozza. Organizzaw 
“turs alternattivi” bil-mixi jew bir-rota u għinuhom jiskopru l-belt 
f’mod differenti, bħala turisti fil-belt tagħhom stess!
Użaw il-ġimgħa ta’ attivitajiet biex toħolqu “pop-up” parks jew 
postijiet ta’ laqgħa “pop-up”. Minflok il-postijiet tal-parkeġġ, in-
nies jista’ jkollhom iktar spazju biex jiltaqgħu ma’ ħbieb ġodda u 
jiddevertu ruħhom!

Involvu lir-residenti lokali u l-partijiet interessati biex 
itejbu l-mixi u ċ-ċikliżmu tul is-sena kollha:

Użaw il-kampanja biex twettqu stħarriġ mar-residenti lokali 
dwar kif iħossuhom dwar il-mixi u ċ-ċikliżmu fir-raħal jew fil-
belt tagħhom, x’bidliet jixtiequ jaraw, u x’jista’ jikkonvinċihom 
iħallu l-karozza d-dar. Jekk il-belt tagħkom qed twettaq 
proċess ta’ konsultazzjoni għal, pereżempju, Pjan ta’ Mobilità 
Urbana Sostenibbli, il-ĠIMGĦAEWROPEATAL-MOBILITÀ hija 
l-opportunità perfetta biex jinbeda l-proċess!
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Ikkoperaw mal-operaturi lokali tal-kondiviżjoni tar-roti u pproponu 
offerti tajbin għal matul il-ġimgħa tal-attivitajiet. Settembru huwa 
mument tajjeb biex wieħed jitgħallem abitudni ġdida għall-
ivvjaġġar lejn l-iskola jew ix-xogħol. 
Hemm diversi apps tal-mobile li jgħinu jagħmlu l-mixi u ċ-ċikliżmu 
iktar komdi u iktar attraenti.  Għalfejn ma taħdumx b’waħda minn 
dawn l-apps biex tħeġġu lin-nies jimxu u jużaw ir-rota iktar? 36 
Aħdmu mal-midja biex ikollkom feature regolari fuq ir-radju lokali. 
Xi stazzjonijiet tar-radju joffru rati mnaqqsa għal inizjattivi lokali, 
iżda forsi tistgħu tinnegozjaw ukoll xi kopertura mingħajr ħlas jew 
sponsorizzazzjoni. 
Aħdmu mal-kumpaniji tat-trasport bil-ferrovija u/jew pubbliku tal-
belt tagħkom u aċċertaw ruħkom li n-nies jiġu mħeġġa jimxu jew 
jużaw ir-rota biex imorru lejn l-istazzjonijiet tagħhom.  Parkeġġ 
għar-roti funzjonali u faċli biex tużah se jgħin żgur. 

L-edukazzjoni hija fundamentali biex jiżdied is-se-
hem tal-mixi u ċ-ċikliżmu fuq perjodu ta’ żmien twil:

Aktar ma t-tfal jiskopru kmieni l-mixi u ċ-ċikliżmu fil-belt tagħhom, 
aktar se jivvaforuh u jkomplu jużawh meta jikbru. Żviluppaw 
għodod u/jew logħob pedagoġiku flimkien mal-iskejjel, u agħmlu 
lill-ġenerazzjoni l-ġdida l-ġenerazzjoni tal-mobilità attiva. 
Saru sforzi biex il-vetturi tal-merkanzija u vetturi aktar tqal (bħal 
SUVs) ikunu inqas perikolużi fil-każ ta’ ħbit ma’ persuni li qed 
jimxu jew ċiklisti. Ħafna ħabtiet se jiġu evitati għaliex dawn se 
jkunu mgħammra b’sistemi ta’ detezzjoni ta’ persuni mixjin u 
ċiklisti. Titjib ieħor jinkludi l-kooperazzjoni mas-sidien tal-flotot 
lokali, u s-sensibilizzazzjoni.
Organizzaw kampanja għat-tfal u l-adulti dwar ir-rifletturi, li 
jnaqqsu r-riskju li jkunu involuti f’inċident b’sa 85%. Ispiraw 
ruħkom mill-“Jum Nazzjonali tar-Rifletturi” Daniż. Qassmu 
rifletturi tas-sikurezza u organizzaw “Ġirja tar-Rifletturi”.

36. http://mobilityweek.eu/eu-initiatives/social-biking-challenge/

Adattaw il-lingwa u l-messaġġi tagħkom: 

Sabiex tħeġġu lin-nies jiċċaqalqu bil-mixi jew bir-rota, użaw 
argumenti li għandhom impatt ċar fuq il-ħajja ta’ kuljum tagħhom: 
dan huwa orħos, din hija sessjoni fil-gym mingħajr ħlas, din hija 
iktar veloċi milli jekk tuża l-karozza. L-argumenti dwar is-saħħa u/
jew ambjentali kultant huma astratti wisq.
Ħeġġu r-rispett reċiproku bejn il-mezzi tat-trasport kollha: fakkru 
lill-utenti tal-vetturi li l-persuni bil-mixi u ċ-ċiklisti għandhom 
prijorità, għaliex huma l-iktar vulnerabbli.
Sabiex tippromwovi l-mixi u ċ-ċikliżmu użaw infrastruttura 
eżistenti, komda u pjaċevoli, u ppromwovu l-imġiba ta’ rispett. 
Titkellmux wisq dwar is-sikurezza, għal ħafna nies is-sikurezza 
fit-toroq hija = periklu
Meta tirregolaw l-aċċess tal-vetturi għal ċertu żoni, intom 
m’intomx qed tagħlquhom (għall-karozzi), iżda qed TIFTĦUHOM 
(għan-nies)! 

Kunu ambizzjużi

Organizzaw jum mingħajr karozzi mal-belt kollha 

Billi l-Jum Mingħajr Karozzi ta’ din is-sena jaqa’ l-Ħadd (22 ta’ 
Settembru), tistgħu tfasslu offerta alternattiva għall-familji u 
t-turisti, u tistednuhom jippruvaw l-għażliet ta’ mobilità kollha. Billi 
t-toroq tagħkom se jkunu ħielsa mill-karozzi, tistgħu torganizzaw 
festival, bħal dak fi Vjenna https://www.streetlife.wien/streetlife-
festival/ 
Għaliex ma tippruvawx tiksru rekord dinji? Hemm diversi rekords 
dinjin li tistgħu tistabbilixxu jew tiksru. Użaw l-immaġinazzjoni 
tagħkom u stabbilixxu rekord dinji ta’ mobilità attiva mar-residenti 
lokali tagħkom 
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Ispiraw ruħkom mill-“Kaxxa ta’ Attivitajiet” għall-kampanjaturi 
lokali ppreparata mill-koordinatur tal-ĠIMGĦAEWROPEATAL-
MOBILITÀ nazzjonali Ġermaniż. 
Fost l-ideat: it-tnedija ta’ konkors tar-ritratti bil-persuni qed 
jirreplikaw l-istampa famuża tal-Beatles ta’ Abbey Road fuq… 
zebra crossing.  Għaliex ma tipparteċipawx f’konkors tar-ritratti 
Ewropew? Sibu ideat aktar oriġinali (bil-Ġermaniż) fuq https://
www.umweltbundesamt.de/europaeische-mobilitaetswoche-
downloads 
Agħżlu xi ideat mill-aħjar eżempji identifikati mill-Federazzjoni 
Ewropea taċ-Ċiklisti: https://ecf.com/sites/ecf.com/files/141223-
Map-of-Ideas.pdf

Riżorsi

European Commission
DG MOVE https://ec.europa.eu/transport/home_en

 - Urban Mobility: https://bit.ly/2kLbVDu

 - Road Safety, Walking and Cycling as Transport Modes https://bit.
ly/2TlOFeq

 - Cycling: https://bit.ly/2I77OOO

European organisations, platforms and projects
CIVITAS: https://civitas.eu/

 - Thematic Group: Car-Independant Lifestyles: https://bit.ly/2UISIWM

 - CIVITAS INSIGHT, The high potential of walking: https://bit.ly/2KPuky6

 - CIVITAS INSIGHT, Accessible mobility: enabling independent living for all: 
https://bit.ly/2Gx7DdO

Eltis: http://www.eltis.org/
Walk 21: https://www.walk21.com/
European Cyclists Federation: https://ecf.com/

 - ECF Map of ideas: https://bit.ly/2CiVt4e

FLOW: http://h2020-flow.eu/

 - FLOW Quick Facts: https://bit.ly/2ve8wjS

ISAAC, Pedbike planner: https://www.pedbikeplanner.eu/#home

National and local initiatives and good practices

 - Activity box (and other materials) developed by the German 
EUROPEANMOBILITYWEEK National Coordinator: https://bit.ly/2Br5Lmz

 - Vienna’s platform for walking: https://www.wienzufuss.at/ and cycling: 
https://www.fahrradwien.at/

 - Transport for London. Economic benefits of walking and cycling: https://bit.
ly/2qQVqYO
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GWIDA GĦALL-
KAMPANJATURI LOKALI

Il-Gwida għall-kampanjaturi 
lokali tispjega t-tliet kriterji ta’ 

parteċipazzjoni (attivitajiet matul il-
ġimgħa, miżuri permanenti u l-Jum 

Mingħajr Karozzi) u kif tirreġistra 
online. Din tinkludi kapitli dwar il-

Premjijiet ĠIMGĦAEWROPEATAL-
MOBILITÀ.

IT-TLIET KRITERJI TA’ PARTEĊIPAZZJONI

Kwalunkwe raħal jew belt mill-Ewropa u lil hinn huma mistiedna jipparteċipaw 
fil-ĠIMGĦAEWROPEATAL-MOBILITÀ. Ir-reġistrazzjoni tagħhom online se 
tkun approvata jekk jissodisfaw mill-inqas wieħed mill-kriterji li ġejjin:

 � Jorganizzaw attivitajiet matul il-ġimgħa tas-16 sat-22 ta’ Settembru, li 
jikkunsidraw it-tema annwali.

 � Jimplimentaw mill-inqas miżura waħda ġdida permanenti li 
tikkontribwixxi għall-konversjoni mill-karozza privata għal mezzi 
sostenibbli ta’ trasport. Miżuri implimentati matul l-aħħar 12-il xahar 
huma eliġibbli wkoll b’kundizzjoni li dawn ikunu promossi matul il-
ġimgħa tas-16 sat-22 ta’ Settembru.

 � Jiċċelebraw Jum Mingħajr Karozzi, preferibbilment fit-22 ta’ Settembru, 
billi jżommu żona waħda jew diversi żoni riservati għal nies mixjin, 
ċiklisti u t-trasport pubbliku għal mill-inqas jum wieħed sħiħ (siegħa 
qabel sa siegħa wara s-sigħat tax-xogħol). 

Huma biss l-irħula u l-ibliet li jimpenjaw ruħhom għat-tliet kriterji kollha 
t’hawn fuq li se jsiru “Golden Participant”’ (Parteċipanti tad-Deheb) u se 
jkunu eliġibbli biex japplikaw għall-Premjijiet tal-ĠIMGĦAEWROPEATAL-
MOBILITÀ (ara l-kapitolu hawn taħt).

KIF TIRREĠISTRAW ONLINE

Morru fuq www.mobilityweek.eu u kklikkjaw fuq il-buttuna tar-reġistrazzjoni.

30
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Wara li tirreġistraw għall-ewwel darba jew tilloggjaw fil-kont tas-sena l-oħra, 
tridu timlew il-formola tar-reġistrazzjoni online. Tistgħu tagħżlu l-lingwa 
tagħkom.

L-irħula u l-ibliet għandhom jipprovdu l-informazzjoni li ġejja:

 � L-attivitajiet organizzati għal matul il-ġimgħa tas-16 sat-22 ta’ 
Settembru.

 � Il-miżuri permanenti implimentati matul l-aħħar 12-il xahar u promossi 
matul il-ġimgħa tas-16 sat-22 ta’ Settembru.

 � Informazzjoni dwar iż-żona/i li huma magħluqin għat-traffiku tat-triq 
matul Jum Mingħajr Karozzi u l-attivitajiet organizzati għal matul dak 
il-jum.

 � L-attivitajiet relatati mal-UE li r-raħal jew il-belt tagħkom qed 
jipparteċipaw ukoll fihom.

Malli r-reġistrazzjoni online tkun kompluta, il-Koordinatur Nazzjonali tagħkom 
se jivvalida s-sottomissjoni. Malli din tiġi approvata, se tintbagħat email ta’ 
konferma awtomatika. Huwa biss wara dan li l-parteċipazzjoni tar-raħal jew 
tal-belt tagħkom se tiġi ppubblikata online fil-paġna tal-“Parteċipanti”.

Intom se tkunu tistgħu taġġornaw l-informazzjoni pprovduta fi kwalunkwe ħin 
sal-aħħar ta’ Settembru.

Jekk meħtieġ, tistgħu faċilment taġġornaw il-profil tar-raħal jew tal-belt 
tagħkom bl-isem u l-indirizz tal-email tal-organizzatur lokali responsabbli għal 
ĠIMGĦAEWROPEATAL-MOBILITÀ fil-muniċipalità. Jekk ir-raħal jew il-belt 
diġà għandha profil, iżda ma tistgħux tiftakkru d-dettalji tal-login jew l-indirizz 
tal-email, tistgħu tikkuntattjaw il-Koordinatur Nazzjonali jew is-Segretarjat 
Ewropew għall-għajnuna.

L-iffirmar tal-Karta huwa obbligatorju biss jekk se tapplikaw għall-Premju 
ĠIMGĦAEWROPEATAL-MOBILITÀ.
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KIF TORGANIZZAW IL-KAMPANJA TAGĦKOM

Ibdew billi tanalizzaw it-tema annwali, tħarsu lejn dak li tinvolvi, u tidentifikaw 
fokus li huwa adattat għar-raħal jew belt tagħkom u l-kuntest nazzjonali. 
Agħtu prijorità lil prattika tajba li diġà teżisti. Forsi tistgħu tħarsu lejn il-mod 
kif din tista’ tiġi amplifikata jew żviluppata iktar, imbagħad ippjanaw tibdiliet 
biex ittejbuha.

Iksbu appoġġ politiku. Jekk l-amministrazzjoni tagħkom issibha diffiċli 
tintrabat mat-tema annwali għaliex ma tqisx li din hija rilevanti għall-belt 
tagħkom, staqsu lill-Koordinatur Nazzjonali għal ittra ta’ sostenn. 

Tkunux polemikużi jew negattivi ħafna fil-messaġġi li tagħżlu li tittrasmettu. 
Filwaqt li ma nistgħux nistennew realistikament li nneħħu l-karozzi privati, it-
trakkijiet u vetturi oħra mit-toroq biex nindirizzaw l-effetti ekonomiċi negattivi 
tat-trasport motorizzat individwali, aħna ċertament nistgħu nuru li hemm 
disponibbli varjetà ta’ għażliet għall-pubbliku u n-negozji biex jivvjaġġaw u 
jittrasportaw il-prodotti.

Iġbru l-evidenza tagħkom. Iġbru l-fatti u l-figuri li jsostnu l-mobilità 
sostenibbli fir-raħal jew belt tagħkom. Użawhom bħala prova biex tenfasizzaw 
il-messaġġi tagħkom għal gruppi fil-miri differenti.

Ibnu sħubiji effettivi. Il-ksib ta’ mobilità intelliġenti u sostenibbli huwa 
proċess twil li jeħtieġ mhux biss sostenn politiku iżda wkoll sħubiji impenjati. 
L-awtoritajiet lokali huma mħeġġa jidħlu fi sħubiji bħal dawn u jinvolvu lill-
pubbliku kemm jista’ jkun. Kull awtorità lokali għandha tfittex imsieħba lokali 
li huma rilevanti għall-avvenimenti differenti, u tikkordina l-preparazzjoni tal-
ĠIMGĦAEWROPEATAL-MOBILITÀ f’kooperazzjoni mill-qrib magħhom.

Għalhekk, il-muniċipalitajiet għandhom jistabbilixxu sħubiji ma’ 
organizzazzjonijiet tat-trasport (pubbliku), assoċjazzjonijiet ambjentali, tas-
saħħa u tal-isport, kumpaniji lokali (inklużi l-kuntatti esterni tagħhom, jiġifieri 
l-klijenti, il-fornituri, l-imsieħba), il-midja (lokali), eċċ.

Il-kumpaniji ħafna drabi huma interessati jipparteċipaw, biex juru li qed 
jaċċettaw ir-responsabbiltà tagħhom biex jiġġieldu t-tibdil fil-klima u jieħdu 
ħsieb il-komunità u s-saħħa tal-impjegati tagħhom. L-awtoritajiet lokali 
għandhom jużaw dawn il-punti biex iġibu iktar imsieħba abbord.

Kumpaniji, organizzazzjonijiet u msieħba oħra potenzjali li mhumiex 
eliġibbli biex jikkontribwixxu għall-ĠIMGĦAEWROPEATAL-MOBILITÀ 

(16-22 ta’ Settembru), iżda qed jippjanaw li jorganizzaw xi attivitajiet oħra 
matul is-sena, jistgħu jirreġistraw individwalment. Grazzi għall-faċilità 
AZZJONIJIETTA’MOBILITÀ, dawn l-organizzazzjonijiet jistgħu jmorru fuq 
www.mobilityweek.eu/about-mobilityactions u jirreġistraw l-azzjoni tagħhom.

Ibnu fuq inizjattivi eżistenti. Kemm jekk dawn huma lokali, reġjonali jew 
nazzjonali, żgur li hemm numru ta’ inizjattivi eżistenti, li huma relatati mal-
fokus tal-kampanja tagħkom f’mod jew ieħor. L-allinjament ta’ dawn jista’ 
jsaħħaħ il-każ tagħkom, jamplifika l-messaġġi tagħkom, u jnaqqas l-isforz.

ATTIVITAJIET MATUL IL-ĠIMGĦA TAS-16 SAT-22 
TA’ SETTEMBRU

L-irħula u ibliet parteċipanti huma mitlubajiffokaw fuq it-tema annwali tal-
kampanja meta jiżviluppaw il-programm tagħhom. Madankollu, dawn jistgħu 
jorganizzaw attivitajiet fuq suġġetti speċifiċi relatati mat-trasport urban 
sostenibbli. Hawn huma xi eżempji ta’ attivitajiet rikorrenti.

Tnedija uffiċjali tal-ĠIMGĦAEWROPEATAL-MOBILITÀ 

L-avvenimenti pubbliċi u tal-midja fis-16 ta’ Settembru huwa perfetti għat-
tnedija tal-kampanja. Matul l-avveniment ta’ tnedija tistgħu:

 � Tiffirmaw il-Karta fil-pubbliku flimkien ma’ rappreżentant politiku biex 
turu l-impenn tagħkom

 � Tniedu l-miżuri permanenti li r-raħal jew il-belt ippjanat
 � Tintroduċu offerti speċjali bħal biljetti b’tariffi tat-trasport pubbliku 

speċjali
 � Torganizzaw tour bi gwida bil-mixi jew numru ta’ persuni bir-roti

U tinsewx tistiednu l-midja, l-imsieħba u r-residenti bil-quddiem!

Attivitajiet tat-Trasport Pubbliku

L-atturi kollha tat-trasport pubbliku jistgħu jużaw il-kampanja bħala opportunità 
biex jippromwovu soluzzjonijiet multimodali, sakemm dawn jistgħu joffru 
alternattiva reali għall-karozzi privati.

Dawn li ġejjin huma sett ta’ attivitajiet iddedikati għat-trasport pubbliku.

 � Vjaġġar bit-trasport pubbliku: introduċu offerti speċjali, offru xorb wara 
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x-xogħol f’waqfiet fil-viċinanzi jew fuq ix-xarabank, oħolqu sfida għall-
persuni li qed jivvjaġġaw, irranġaw dibattitu bejn l-operaturi tat-trasport 
pubbliku u l-passiġġieri, informaw lill-passiġġieri dwar skemi ta’ car-
pooling u carsharing, eċċ.

 � Trasport pubbliku aċċessibbli: aħdmu ma’ organizzazzjonijiet għal 
persuni b’diżabilità, attivitajiet bis-siġġijiet tar-roti jew blindfolds biex 
tgħinu lill-oħrajn jifhmu l-isfidi li jiffaċċjaw persuni b’mobilità mnaqqsa, 
eċċ.

 � Il-komunikazzjoni mal-klijenti u l-istaff: wettqu servejs biex issiru tafu 
l-livell ta’ sodisfazzjon u l-aspettazzjonijiet tal-utenti, organizzaw żjarat 
fl-uffiċċju tal-kontroll tat-trasport pubbliku bi spjegazzjonijiet dwar il-
frekwenza, il-veloċità u r-rotot, ippreparaw wirja ta’ trasport pubbliku 
innovattiv b’rikbiet ta’ prova fuq vetturi nodfa u intelliġenti, eċċ.

Attivitajiet marbutin maċ-ċikliżmu

Iċ-ċikliżmu huwa relatat mal-aspetti kollha li jagħmlu “belt abitabbli”. Ir-roti 
jiffrankaw l-ispazju u l-enerġija u la jikkawżaw ħoss u lanqas tniġġis tal-arja.

Il-proposti kollha għall-attivitajietmsemmija hawnhekk huma biex iqajjmu 
iktar għarfien dwar il-benefiċċju taċ-ċikliżmu.

 � Vjaġġar bir-rota: stabbilixxu punt ta’ informazzjoni, stabbilixxu skema 
ta’ “sħubija” għal ċiklisti ġodda u iktar esperjenzati, organizzaw jum 
“Mur ix-Xogħol bir-Rota”, offru kolazzjon għal persuni li qed jużaw 
ir-rota biex imorru x-xogħol, użaw apps disponibbli għall-isfidi taċ-
ċikliżmu, ħudu parti fl-Isfida Social Biking (Ċikliżmu Soċjali), eċċ.

 � Is-servizzi u l-infrastruttura għar-roti:ikollaboraw ma’ assoċjazzjonijiet 
tar-roti lokali, offru servizzi ta’ tiswija tar-roti, iddistribwixxu 
informazzoni dwar rotot siguri għar-roti, organizzaw rikba fuq korsija 
tar-roti inawgurata reċentement, staqsu lill-assoċjazzjonijiet tar-roti 
lokali jew lill-pulizija biex jagħtu numru ta’serje lir-roti kontra s-serq, 
eċċ.

 � Iċ-ċikliżmu huwa moda: organizzaw wirja ta’ mudelli ġodda u prototipi 
ta’ roti, organizzaw wirja tal-moda ta’ ħwejjeġ taċ-ċikliżmu jew 
żviluppaw kits għaċ-ċikliżmu, eċċ.

Attivitajiet bil-mixi

Għalkemm xi kultant dan jiġi injorat, il-mixi huwa mezz importanti tal-
ivvjaġġar. L-attivitajiet li qed jiġu proposti jistgħu jiġu organizzati faċilment.

 � Ivvjaġġa bil-mixi: ħeġġu lill-kumpaniji jippremjaw lill-istaff li jimxu sal-
post tax-xogħol (jiġifieri kolazzjon, inċentivi monetarji jew intitolamenti 
għal vaganzi annwali addizzjonali), ħeġġu lill-kap eżekuttiv jimxi fit-
toroq madwar il-bini tal-kumpanija biex jivvalutaw l-aċċessibbiltà għall-
persuni miexjin, eċċ.

 � “Toroq Ħajjin”: agħmlu arranġament biex il-mexxejja tal-kunsill 
jesploraw il-belt bil-mixi biex jivvalutaw l-ostakli fiżiċi, il-bankini 
mxaqqa, il-parkeġġ illegali, it-tfigħ illegali ta’ skart fit-triq, eċċ.

 � “Jum għall-Parkeġġ”: stiednu lir-residenti joħolqu użu tal-ispazji tal-
parkeġġ b’mod kreattiv, ħawlu s-siġar fi toroq inqas attraenti, agħmlu 
arranġamenti biex is-sidien tal-ħwienet jingħaqdu mal-kampanja

 � L-iskejjel: it-tfal jiġu akkumpanjati minn uffiċjali ta’ livell għoli fil-mixja ta’ 
kuljum tagħhom lejn l-iskola, kull tip ta’ kompetizzjoni jew attività, bħal-
Snake Game hija idea tajba, l-użu ta’ teknoloġiji ġodda biex it-tfal jiġu 
involuti, eċċ.

 � Greenways: organizzaw mixjiet/vjaġġi bir-rota jew pikniks fuq 
greenways eżistenti u mhux uffiċjali (filwaqt li jittieħdu prekawzjonijiet) 
akkumpanjati minn rappreżentanti lokali
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Promozzjoni ta’ użu tal-karozzi responsabbli

Dawk li jridu jużaw il-karozza tagħhom għal skopijiet oħra, jistgħu 
jikkontribwixxu għal ambjent urban iktar sostenibbli.

Jistgħu jiġu kkunsidrati firxa wiesgħa ta’ attivitajiet, kif msemmi hawn taħt. 
Dawn ivarjaw minn sewqan galbat u sigur għal żieda fin-numru ta’ passiġġieri 
f’kull karozza (ride sharing).

 � Offru lil individwi li jagħmlu użu mill-karozzi privati u li jkunu imwaħħlin 
fit-traffiku “stress ball” (ballun għat-tensjoni), jew oġġetti oħrajn biex 
tgħinuhom ikunu konxji tal-konsegwenzi tal-imġiba tagħhom

 � Stiednu lill-iskejjel tas-sewqan biex joffru sessjonijiet ta’ taħriġ fl-
effiċjenza enerġetika (sewqan ekoloġiku)

 � Ippromwovu s-sewqan ekoloġiku fost is-sewwieqa professjonali bħax-
xuffiera tal-kowċis tal-iskola, ix-xuffiera tat-taxis, ix-xuffiera ta’ kumpaniji 
u istituzzjonijiet oħra, eċċ.

 � Niedu kampanja mal-istazzjonijiet tal-petrol lokali biex tħeġġu l-kontroll 
regolari tal-pressjoni tat-tajers (taħt 0.4 bar ifisser żieda fil-konsum tal-
fjuwil ta’ 10 %

 � Organizzaw kompetizzjonijiet fejn is-sewwieqa tal-karozzi jagħtu lura 
l-liċenzja tagħhom għal ċertu perjodu ta’ żmien u jirċievu biljett tat-
trasport pubbliku minflokha

 � Meta xxandru informazzjoni dwar it-traffiku fuq ir-radju lokali, ħeġġu 
lis-sewwieqa jbiddlu u jikkombinaw ma’ mezzi oħra tat-trasport jekk 
jixtiequ jevitaw li jeħlu fit-traffiku

 � Ippreżentaw skemi ta’ carsharing u ta’ car-pooling
 � Fil-każ fejn ma hemm l-ebda skema ta’ carsharing fil-belt tagħkom, 

niedu servej biex tidentifikaw persuni li lesti jagħmlu użu minn 
carsharing għal skema futura

 � Organizzaw wirja fejn il-pubbliku jista’ jara u jipprova vetturi nodfa, 
elettriċi, ibridi kif ukoll bil-gass naturali

 � Araw jekk is-sindku jistax juża vettura elettrika matul il-
ĠIMGĦAEWROPEATAL-MOBILITÀ biex jattira l-attenzjoni tal-midja

Attivitajiet ta’ trasport tal-merkanzija fil-belt

Il-mobilità sostenibbli ma tirrelatax biss il-mod kif niċċaqilqu fl-irħula u l-ibliet 
tagħna, iżda wkoll il-mod li bih nittrasportaw il-prodotti. Sabiex tippromwovu 
trasport tal-merkanzija f’belt sostenibbli, tistgħu torganizzaw rikba bir-roti 
tal-merkanzija (cargo bikes), wirja dwar it-tqassim tal-prodotti, tniedu skema 
ġdida ta’ bikesharing tal-merkanzija (cargo bikes), timmaniġġjaw il-loġistika 

tal-avvenimenti tagħkom bir-roti tal-merkanzija, eċċ.

Bejn 50% u 70% tal-movimenti tal-prodotti fl-ibliet Ewropej jistgħu jibdew 
isiru bir-roti (tal-merkanzija – cargo bikes), skont riċerka mwettqa minn Vrije 
Universiteit Brussel u l-esperjenza tal-proġett Cyclelogistics.

Oħolqu spazju maħsub għat-tqassim. Pjattaforma jew spazju tal-parkeġġ 
tal-karozzi li jinsab barra miż-żona/i mingħajr karozzi jista’ jkun riservat għal 
tqassim tal-prodotti destinati għall-ħwienet. Il-vetturi nodfa mbagħad iwasslu 
l-prodotti lill-ħwienet.

Promozzjoni tal-immaniġjar tal-mobilità

L-immaniġjar tal-mobilità tista’ tkun għodda b’saħħitha biex tinkiseb bidla 
fl-imġiba. Matul il-ĠIMGĦAEWROPEATAL-MOBILITÀ l-awtoritajiet lokali 
jistgħu jistabbilixxu sħubija mal-iskejjel u l-kumpaniji u jimplimentaw pjanijiet 
għall-mobilità tal-iskejjel u pjanijiet għal persuni li qed jivvjaġġaw għax-
xogħol.

Sabiex tħeġġu bidla fl-imġiba, tistgħu torganizzaw attivitajiet bħall-
promozzjoni ta’ vjaġġar għax-xogħol sostenibbli f’bullettini korporattivi, tagħtu 
premjijiet lil kumpaniji sostenibbli, tistabbilixxu grupp ta’ ħidma ta’ impjegati 
jew koordinatur dwar kwistjonijiet ta’ mobilità, eċċ.
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Attivitajiet ta’ SUMP

Il-ĠIMGĦAEWROPEATAL-MOBILITÀ hija opportunità kbira biex jiġi attivat 
l-interess fil-Pjanijiet ta’ Mobilità Urbana Sostenibbli (SUMPs, Sustainable 
Urban Mobility Plans). Intkom tistgħu torganizzaw diversi attivitajiet biex 
tkomplu tippromwovu s-SUMP tagħkom:

 � Torganizzaw wirja dwar ix-xenarji possibbli għall-iżvilupp tat-trasport
 � Torganizzaw konferenza dwar il-pjan ta’ mobilità urbana
 � Tirranġaw laqgħat għal nies tal-lokal dwar il-mobilità urbana
 � Tippreżentaw/timplimentaw xi miżuri tal-pjan ta’ mobilità urbana (rotot 

ġodda tax-xarabank, faċilitajiet ġodda ta’ “Park & Ride”, korsiji għar-roti, 
pjanijiet ekoloġiċi għall-persuni li jivvjaġġaw għax-xogħol, eċċ)

Attivitajiet ta’ rikreazzjoni u divertiment

L-attivitajiet ta’ rikreazzjoni jistgħu joffru l-opportunità biex wieħed jiskopri 
l-belt b’mod sigur u jgawdiha f’ambjent iktar kwiet mingħajr karozzi. 
Madankollu, il-fokus tal-ĠIMGĦAEWROPEATAL-MOBILITÀ għandu jibqa’ 
t-trasport pubbliku, u mhux l-isport jew il-kultura.

 � Servizzi ta’ shuttle speċjali biex tesplora l-belt
 � Tours organizzati minn gwidi tat-turs jew klabbs tar-rambling
 � Rallies għall-persuni miexjin fi sħubija ma’ ħwienet tal-oġġetti sportivi, 

skejjel, assoċjazzjonijiet, eċċ
 � Ċwievet tal-lukandi li jippermettu wkoll aċċess għat-trasport pubbliku 

jew skemi ta’ bikesharing
 � Organizzaw kunċerti b’xejn, spettakli teatrali, spettakli tat-triq, artisti, 

buffi, eċċ fl-ispazji pubbliċi
 � Ipprovdu ħajt vojt fil-pjazza prinċipali biex tiġbru l-opinjonijiet tan-nies
 � Staqsu lill-assoċjazzjonijiet u/jew lill-ħwienet tal-isports u lin-negozji 

biex jorganizzaw attivitajiet sportivi fit-toroq
 � Offru rikbiet li jużaw mezzi speċifiċi tat-trasport bħal karozzini, ferroviji 

turistiċi, dgħajjes solari, eċċ

Attivitajiet tas-saħħa
Il-konsegwenzi tat-trasport fuq is-saħħa jaffettwaw il-maġġoranza tal-
popolazzjoni, u b’mod partikolari l-gruppi vulnerabbli bħat-tfal u l-anzjani.

Is-servizzi tas-saħħa lokali, il-kumpaniji tal-assigurazzjoni tas-saħħa, 
l-assoċjazzjonijiet mediċi u l-organizzazzjonijiet sportivi jistgħu jkunu msieħba 
ideali għall-organizzazzjoni ta’ attivitajiet tal-mobilità u tas-saħħa.

 � Staqsu lin-netwerk tal-monitoraġġ tal-kwalità tal-arja, l-aġenzija tal-
ambjent u/jew tal-enerġija (EEA, IEE) jew liċ-ċentri tal-informazzjoni u 
tad-dokumentazzjoni dwar il-ħoss (INCE, CIDB) biex jistabbilixxu wirja 
fuq l-arja u l-ħoss

 � Staqsu lill-pulizija u/jew iċ-ċentri tal-kontroll tekniku tal-karozzi biex 
joffru testijiet kontra t-tniġġis fuq vetturi fiż-żoni tal-parkeġġ tal-karozzi

 � Stiednu lill-organizzazzjonijiet tal-assigurazzjoni tas-saħħa biex 
jipprovdu informazzjoni dwar il-benefiċċji għas-saħħa tal-attività fiżika, 
kif tintegra l-attività fiżika fir-rutina tiegħek ta’ kuljum, eċċ.

 � Staqsu lill-isptar/tobba biex joffru “kontrolli tas-saħħa” (pressjoni 
tad-demm, ċirkolazzjoni, piż, massa tal-għadam, eċċ) biex tħeġġu 
l-għarfien dwar is-saħħa

 � Użaw tagħmir li jista’ jiġarr għall-kejl tal-kwalità tal-arja, li jista’ jintuża 
f’mezzi tat-trasport differenti
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MIŻURI PERMANENTI

Lista aġġornata ta’ miżuri permanenti se tintwera fuq il-formola online meta 
tagħmlu r-reġistrazzjoni tagħkom. Dan il-kapitlu huwa biss introduzzjoni għal-
lista twila ta’ miżuri permanenti li r-raħal jew il-belt tagħkom tista’ timplimenta.

L-irħula u l-ibliet li qed jipparteċipaw huma mitlubin jippreżentaw il-miżuri 
permanenti ġodda tagħhom li jikkontribwixxu għat-trasferiment modali mill-
karozzi privati għal mezzi ta’ trasport li huma ta inqas ħsara għall-ambjent.

Fejn possibbli, tal-inqas waħda minn dawn il-miżuri għandha tkun rilokazzjoni 
permanenti ta’ spazju ta’ triq favur il-mixi, iċ-ċikliżmu jew it-trasport pubbliku, 
eż bankina usa’, korsija ġdida għar-roti jew għax-xarabanks, skema ġdida 
biex jitnaqqas it-traffiku, limitu ta’ veloċità iktar baxx, eċċ.

Dawn il-miżuri ma jeħtieġx li jinvolvu spejjeż kbar. Dawn għandhom juru 
l-impenn tal-awtorità lokali lejn mobilità urbana sostenibbli. Xi miżuri 
permanenti possibbli huma:

Trasport pubbliku

 � It-titjib u l-estensjoni ta’ netwerk tat-trasport pubbliku (karreġġjati 
għall-vetturi b’okkupanza għolja, waqfiet ġodda, karreġġjati ġodda, żoni 
riservati, eċċ)

 � Żieda fil-frekwenza, introduzzjoni ta’ servizzi espressi, eċċ.
 � Użu ta’ vetturi nodfa għall-flotot tat-trasport pubbliku (elettriċi, ibridi, 

gass naturali, eċċ)
 � Ħruġ ta’ biljetti multimodali
 � Servizzi integrati għal mezzi differenti ta’ trasport pubbliku
 � In-negozjar mal-operaturi ta’ waqfiet viċin postijiet tax-xogħol ewlenin
 � Il-permess biex jittellgħu roti fuq il-vetturi fil-ħinijiet bl-inqas nies
 � Il-bini ta’ racks ġodda għar-roti fil-waqfiet tat-trasport pubbliku
 � L-adattament tal-waqfiet tax-xarabank
 � Skedi tal-ħin u informazzjoni oħra f’format aċċessibbli (ittri kbar, Braille, 

format tal-awdjo, eċċ.)
 � L-adattament tal-infrastruttura biex tkun permessa l-aċċessibbiltà 

(xarabanks b’qiegħan iktar baxxi, liftijiet, rampi, eċċ)
 � L-iżgurar tal-provvista ta’ informazzjoni dwar il-livell ta’ aċċess permezz 

tas-siti web, apps tal-mowbajl, fuljetti, eċċ.
 � L-introduzzjoni ta’ stili ġodda ta’ skedi tal-ħin, siti web jew apps, il-ftuħ 

ta’ servizzi ta’ informazzjoni multimodali u li tiskopru x’jaħsbu l-klijenti

Faċilitajiet għar-Roti
 � It-titjib tan-netwerk u l-faċilitajiet għar-roti (estensjoni, rinnovazzjoni, 

sinjali, postijiet tal-parkeġġ, serraturi, eċċ)
 � Il-ħolqien ta’ skemi ta’ roti pubbliċi jew ta’ bikesharing
 � It-twaqqif ta’ punt jew stand ta’ informazzjoni dwar ir-roti biex tingħata 

informazzjoni lill-impjegati, lis-sidien tad-djar, lil-viżitaturi, eċċ.
 � Il-provvista ta’ faċilitajiet tat-tibdil u showers għaċ-ċiklisti
 � L-implimentazzjoni ta’ faċilitajiet tal-parkeġġ tar-roti siguri u għall-kenn
 � L-akkwist ta’ roti għal bikesharing ta’ roti pubbliċi jew ta’ kumpanija
 � L-installazzjoni ta’ servizz ta’ tiswija tar-roti pubbliku
 � Ir-rilokazzjoni tal-ispazju tal-parkeġġ tar-roti għad-daħla ta’ bini tal-

amministrazzjonijiet pubbliċi, uffiċini, shopping centres, eċċ.

Żoni pedonali

 � Il-ħolqien u t-tkabbir taż-żoni pedonali
 � It-titjib tal-infrastruttura: pontijiet pedonali, punti tal-qsim pedonali, dwal, 

eċċ.
 � L-allokazzjoni mill-ġdid jew il-pedestrijanizzazzjoni ta’ spazju pubbliku

Forom ġodda ta’ użu u sjieda tal-vetturi

 � It-tnedija ta’ skemi online ta’ car-pooling u carsharing
 � Użu responsabbli tal-karozzi (sewqan ekoloġiku, eċċ)
 � Użu ta’ vetturi nodfa jew iktar nodfa
 � L-installazzjoni ta’ punti tal-iċċarġjar għal vetturi elettriċi
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Distribuzzjoni ta’ merkanzija
 � Regolamenti ġodda għad-distribuzzjoni tal-merkanzija
 � L-użu ta’ vetturi nodfa jew iktar nodfa
 � Il-ħolqien ta’ pjattaformi għall-ħatt għat-trasferiment tal-merkanzija

Żoni tal-Parkeġġ

 � L-introduzzjoni ta’ żoni ġodda għall-parkeġġ jew mingħajr parkeġġ
 � L-infurzar iktar strett tar-regoli tal-parkeġġ
 � Il-provvista ta’ informazzjoni dwar ir-regolamenti tal-parkeġġ
 � L-introduzzjoni ta’ sigħat tax-xogħol flessibbli għat-tnaqqis tal-

konġestjoni fis-sigħat bl-iktar traffiku
 � Ir-riservazzjoni tal-aħjar spazji għall-parkeġġ (viċin tad-dħul) għal dawk 

li jużaw il-car-pooling
 � Il-provvista ta’ rikbiet iggarantiti lejn id-dar għal dawk li jagħmlu car-

pooling f’każ ta’ emerġenza
 � Ir-rilokazzjoni tal-ispazji tal-parkeġġ ‘il bogħod mid-daħliet tal-uffiċini

Skemi għat-tnaqqis tat-traffiku u ta’ aċċess imnaqqas

 � Programmi għat-tnaqqis tal-veloċità viċin tal-iskejjel
 � It-tnaqqis ta’ żoni għall-parkeġġ fuq barra
 � Il-ħolqien ta’ stazzjonijiet ta’ “Park & Ride”
 � Restrizzjoni permanenti tal-aċċess għaċ-ċentri tal-ibliet

Aċċessibbiltà

 � It-tnedija ta’ pjanijiet ta’ aċċessibbiltà
 � Il-ħolqien ta’ faċilitajiet għal persuni 

b’mobilità mnaqqsa
 � It-tneħħija ta’ barrieri arkitettoniċi
 � It-tnaqqis tal-għoli u t-tkabbir tal-bankini
 � Il-ħolqien ta’ bankini tattili u rampi għas-

siġġijiet tar-roti
 � L-iffittjar ta’ tagħmir tal-ħoss fis-sinjali tat-

traffiku

Immaniġġjar tal-mobilità

 � L-adozzjoni ta’ pjanijiet tal-ivvjaġġar għall-
postijiet tax-xogħol u l-iskejjel

 � Il-ħolqien ta’ ċentri tal-mobilità u servizzi ta’ 

informazzjoni
 � L-iżvilupp ta’ materjali edukattivi
 � Pjanijiet tal-mobilità urbana f’konsultazzjoni mal-organizzaturi lokali
 � Il-provvista ta’ inċentivi u bonusijiet għall-impjegaturi
 � Il-faċilitazzjoni tal-aċċess għaż-żoni kummerċjali jew oħrajn soċjali

JUM MINGĦAJR KAROZZI

Il-Jum Mingħajr Karozzi joffri mod partikolarment tajjeb kif wieħed 
jesperimenta b’mudelli ġodda tat-traffiku u t-trasport sostenibbli. Iżda 
l-organizzazzjoni ta’ Jum Mingħajr Karozzi jeħtieġ jiġi ppjanat bil-quddiem 
sew, billi l-għeluq tat-toroq għat-traffiku jista’ jimponi sfida burokratika.

Meta huwa Jum Mingħajr Karozzi?

Aħna nħeġġu lill-irħula u l-ibliet kollha Ewropej ikomplu jiċċelebraw Jum 
Mingħajr Karozzi fid-data oriġinali tiegħu: 22 ta’ Settembru.

Jekk huwa aħjar għall-iskop tal-avveniment, dan jista’ jsir f’jum ieħor matul 
il-ĠIMGĦAEWROPEATAL-MOBILITÀ (16-22 ta’ Settembru). Jista’ jiġi 
organizzat iktar minn jum wieħed mingħajr karozzi matul dik il-ġimgħa.

Jekk ir-raħal jew il-belt tagħkom qed torganizza jum mingħajr karozzi rikorrenti 
matul is-sena (jiġifieri f’Marzu jew f’Ġunju), aħna nħeġġukom tirreġistrawh 
bħala AZZJONITA’MOBILITÀ.

X’jitqies bħala Jum Mingħajr Karozzi?

Tista’ tiġi ddefinita żona waħda jew anke diversi żoni mingħajr karozzi 
f’raħal jew belt. Iż-żona/i se jkunu magħluqin għat-traffiku motorizzat għall-
maġġoranza tal-ġurnata (jiġifieri siegħa qabel sa siegħa wara l-ħinijiet 
normali tax-xogħol).

Huma biss in-nies bil-mixi, iċ-ċiklisti, it-trasport pubbliku u vetturi iktar nodfa, 
bħal dawk li jaħdmu bl-LPG (gass tal-petroleum likwifatt), NGVs (vetturi tal-
gass naturali), elettriċi, eċċ li se jkunu jistgħu jagħmlu użu mit-triq.

Jekk jiġu definiti iktar minn żona waħda, dawn jistgħu jiġu relatati permezz 
ta’-mogħdijiet bil-mixi. Iż-żona/i mingħajr karozzi normalment jistgħu wkoll 
ikollhom buffer zone b’informazzjoni speċifika għas-sewwieqa tal-karozzi.
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Għaliex huwa importanti li tingħaqdu ma’ Jum Mingħajr Karoz-
zi?

Jum Mingħajr Karozzi huwa wieħed mit-tliet kriterji għall-parteċipazzjoni fil-
ĠIMGĦAEWROPEATAL-MOBILITÀ, u huwa obbligatorju jekk ir-raħal jew 
belt tagħkom tixtieq tapplika għall-Premju.

Iżda Jum Mingħajr Karozzi huwa iktar minn dan. Ħafna rħula u bliet jużaw 
l-opportunità biex jistabbilixxu żoni pedonali għal dak il-jum u jorganizzaw 
avvenimenti fil-beraħ fl-ispazju pubbliku liberu.

Lil hinn mill-aspett festiv, l-avveniment huwa l-okkażjoni perfetta biex turu lir-
residenti kif jista’ jidher ċentru tal-belt jew żona mingħajr karozzi.

Barra dan, Jum Mingħajr Karozzi għandu impatt https://bit.ly/2YMZCHX. 
Kejlu l-kwalità tal-arja u l-ħoss f’dak il-jum speċifiku, il-jum ta’ qabel u l-jum 
ta’ wara. Aqsmu r-riżultati mar-residenti. Uruhom li l-bidla fl-imġiba tagħhom 
u l-aċċettazzjoni ta’ stil ta’ ħajja li jiddependi inqas fuq il-karozzi huwa parti 
mis-soluzzjoni. Hemm involuti l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, it-titjib tas-
saħħa tagħna u l-kwalità tal-ħajja fl-irħula u l-ibliet tagħna.

Kif tiddefinixxu żona mingħajr karozzi?

Il-lokazzjoni u d-daqs taż-żona/i mingħajr karozzi għandhom jiġu magħżulin 
b’attenzjoni, b’kunsiderazzjoni tal-kuntest lokali. Iż-żona/i jistgħu jservu biex:

 � tagħtu viżibilità lil kwistjonijiet speċifiċi (ħoss, kwalità tal-arja, eċċ)
 � tippreżentaw jew tippruvaw miżuri ppjanati (jiġifieri żoni pedonali 

permanenti)
 � timmiraw lejn gruppi speċifiċi (tfal, ħaddiema, eċċ)
 � tenfasizzaw l-impenn tan-negozji li jinsabu fiż-żona

Meta tkunu qed tagħżlu ż-żona/i għaċ-ċelebrazzjoni ta’ Jum Mingħajr 
Karozzi, tridu tikkunsidraw in-numru ta’ viżitaturi f’dik iż-żona f’jum “normali” u 
n-numru previst ta’ viżitaturi addizzjonali matul Jum Mingħajr Karozzi.

Il-faċilitajiet tal-parkeġġ meħtieġa fiż-żona tal-madwar iridu jiġu kkunsidrati 
wkoll.

Jekk ir-raħal jew il-belt tiegħek qed tiddefinixxi iktar minn żona waħda 
mingħajr karozzi, araw li dawn ikunu konnessi.

Kif tiżguraw żona mingħajr karozzi filwaqt li tagħtu eżenzjoniji-
et?

L-aċċess għaż-żona/i mingħajr karozzi se jkun immonitorjat u se jiġu installati 
barrieri. Se jkun hemm bżonn tal-assistenza tal-awtorità tat-traffiku urban, il-
forza tal-pulizija u staff tal-awtoritajiet lokali.

Trid tiġi mfassla lista qasira ta’ vetturi awtorizzati. Minbarra l-vetturi iktar nodfa 
(LPG, NGV, elettriċi, eċċ), jistgħu jingħataw eżenzjonijiet lil professjonisti tas-
saħħa, persuni b’diżabilità u għal xogħlijiet urġenti ta’ tiswija.

Is-servizzi ta’ emerġenza (pulizija, nar, ambulanza) u l-ħaddiema tal-elettriku 
jew tal-gass se jkunu jistgħu jidħlu awtomatikament għaż-żona.

Applikazzjonijiet għal eżenzjoni mhux ipprovduta fil-lista t’hawn fuq għandhom 
ikunu indirizzati lid-dipartiment tal-kunsill responsabbli. L-eżenzjonijiet 
għandhom jinżammu għall-inqas ammont possibbli.

Ir-residenti għandhom ikunu mistiedna jċaqilqu l-karozzi tagħhom il-jum 
ta’ qabel, biex it-toroq jiġu żgombrati. Jista’ jkun hemm bżonn ta’ żoni tal-
parkeġġ speċjali għall-karozzi u li jiġu ffirmati kuntratti mal-operatur(i) tal-
ispazju tal-parkeġġ.
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Alternattiva tista’ tkun li r-residenti jkunu permessi jsuqu l-karozzi tagħhom 
barra miż-żona iżda li ma jkunux jistgħu jirritornaw qabel ħin speċifikat. Dawn 
imbagħad ikollhom iħallu l-karozzi tagħhom f’parkeġġ tal-karozzi.

It-tqassim tal-prodotti se jkun awtorizzat sa ċertu ħin (li jrid jiġi speċifikat) 
b’konformità mal-kundizzjonijiet ġenerali. Għan-negozjanti li jeħtieġu prodotti 
matul il-ġurnata, tista’ tinħoloq żona ta’ tagħbija barra miż-żona. Il-merkanzija 
se tiġi mwassla minn dak il-punt b’roti tal-merkanzija (cargo bikes) jew vetturi 
nodfa.

X’mezzi alternattivi tistgħu toffru matul il-Jum Mingħajr Karoz-
zi?

It-trasport pubbliku huwa l-mod l-iktar immedjat u effettiv biex tiċċaqlaq matul 
Jum Mingħajr Karozzi. L-azzjonijiet li ġejjin se jkunu mistennija:

 � Frekwenza ogħla tas-servizzi
 � Aċċessibbiltà ikbar għal persuni b’mobilità mnaqqsa
 � Tariffi speċjali jew trasport b’xejn
 � Inizjattivi speċifiċi (biljetti kombinati tal-parkeġġ u tax-xarabank jew tax-

xarabank u l-ferrovija, biljetti li joffru skontijiet fiċ-ċinema, pixxini, eċċ)

Tajjeb ukoll li jkun hemm servizzi ta’ shuttles li jagħmu link mal-parkeġġi tal-
karozzi maċ-ċentru tal-belt jew rotot speċifiċi (city tours, ring roads, eċċ)

Vetturi iktar nodfa (LPG, NGV u elettriċi) jistgħu jintużaw fiż-żona/i mingħajr 
karozzi għal tqassim ta’ prodotti jew biex jintużaw minn persuni b’diżabilità.

Ir-roti wkoll huma parti kbira mill-mezzi alternattivi:

 � Involvu lill-gruppi u l-assoċjazzjonijiet lokali taċ-ċikliżmu
 � Offru kiri ta’ roti fil-faċilitajiet tal-“Park & Ride, l-istazzjonijiet ferrovjarji, 

il-waqfiet tax-xarabanks, eċċ.
 � Ikkombinaw il-biljetti tax-xarabank u tar-roti jew tal-parkeġġ u tar-roti
 � Li toffru roti bi skambju minflok iċ-ċwievet tal-karozza jew dokument ta’ 

reġistrazzjoni hija inizjattiva tajba wkoll
 � Oħolqu faċilitajiet tal-parkeġġ tar-roti mgħottija u mgħassa
 � Iddefinixxu rotot tar-roti siguri u mmarkati sew barra miż-żona/i 

mingħajr karozzi
 � Tinsewx tużaw roti tal-merkanzija għall-loġistika tal-avvenimenti 

tagħkom u iktar!

Fejn tista’ tħalli l-karozza tiegħek?

Il-faċilitajiet tal-park & ride

Sabiex tħeġġu lir-residenti jħallu l-karozzi tagħhom u jużaw it-trasport 
pubbliku, tistgħu tistabbilixxu faċilitajiet tal-parkeġġ siguri fis-subborgi. 
Dawn il-parkeġġi jista’ jkollhom inkarigat u għandhom ikollhom ħinijiet tal-
ftuħ li jikkonformaw mas-sigħat ta’ Jum Mingħajr Karozzi. Dawn jistgħu jkunu 
mingħajr ħlas, jew le (pereżempju biljett kombinat tal-parkeġġ u tax-xarabank 
jew tal-parkeġġ u tar-rota). Il-faċilitajiet tal-parkeġġ li ma jinsabux tul ir-rotot 
regolari tat-trasport pubbliku għandhom ikollhom servizzi ta’ shuttle speċjali.

Parkeġġi tal-karozzi ta’ konvenjenza

Għandhom jiġu stabbiliti parkeġġi tal-karozzi speċjali viċin taż-żona/i 
mingħajr karozzi għal dawk li jkollhom bżonn jużaw il-karozzi tagħhom. Dawn 
il-parkeġġi tal-karozzi jistgħu jintużaw biex wieħed iwassal lil xi ħadd, għal 
parkeġġ għal ħin qasir (inqas minn siegħa), biex jiffaċilitaw carshring, għall-
konsenja ta’ prodotti, eċċ. Dawn m’għandhomx jintużaw bħala parkeġġ tal-
karozzi għal ħin twil u għandhom ikollhom persunal għall-ġurnata kollha. 
Jistgħu jiġu pprovduti servizzi ta’ shuttle minn dawn il-parkeġġi lejn iċ-ċentru 
tar-raħal jew belt.
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Parkeġġi tal-karozzi tar-residenti

Għandu jkun hemm parkeġġi tal-karozzi riservati għall-użu mir-residenti. 
Dawn għandhom ikunu ppożizzjonati ġewwa jew viċin tal-konfini taż-
żona/i mingħajr karozzi. Dawn għandhom jinfetħu biss fil-ġurnata ta’ qabel 
l-avveniment, u jibqgħu miftuħin sal-ġurnata ta’ wara. Jistgħu jiġu applikati 
tariffi tal-parkeġġ speċifiċi biex iħeġġu lir-residenti jħallu l-karozzi tagħhom fil-
parkeġġi tal-karozzi għall-ġurnata kollha. Id-dettalji għandhom jiġu irranġati 
mal-operatur(i) tal-parkeġġ tal-karozzi.

Min jistgħu jkunu l-aħjar imsieħba għall-organizzazzjoni ta’ 
Jum Mingħajr Karozzi?

Iċ-ċelebrazzjoni ta’ Jum Mingħajr Karozzi tista’ tikkawża tħassib għal xi 
sidien tal-ħwienet. Għalhekk għandhom isiru sforzi speċjali biex dawn ikunu 
involuti sa minn stadju bikri tal-organizzazzjoni.

 � Ikkomunikaw speċifikament mas-sidien tal-ħwienet permezz ta’ 
dokument uffiċjali b’informazzjoni adatta dwar kif wieħed jista’ jasal 
saċ-ċentru tal-belt mingħajr karozza

 � Ikkollegaw l-isem ta’ waqfa tax-xarabank, tramm jew metro ma’ ħanut
 � Irreklamaw il-ħwienet taċ-ċentru tal-belt fil-materjal promozzjonali tal-

ĠIMGĦAEWROPEATAL-MOBILITÀ (pereżempju billi tpoġġu l-logos 
tal-ħwienet fil-mappa taż-żona mingħajr karozzi)

 � Oħolqu spazju ddesinjat għat-tqassim u użaw vetturi nodfa għal dawn
 � Iddistribwixxu biljetti tat-trasport pubbliku fil-ħwienet
 � Ħeġġu lis-sidien tal-ħwienet jokkupaw l-ispazju pubbliku, irkuprat 

permezz tal-projbizzjoni tal-vetturi, bħala estensjoni tal-ispazju tal-
bejgħ tagħhom (terrazzini jew spazju għal gabbani fit-triq). Innotaw 
li Jum Mingħajr Karozzi ma għandux jiġi ttrasformat f’avveniment 
kummerċjali kbir organizzat għall-kummerċ.

WHATEVER YOUR TOWN OR CITY IS DOING THIS 
YEAR, MAKE SURE YOU…
Sabiex tiżguraw sinerġija fil-livell Ewropew u li tagħtu lin-nies is-sensazzjoni 
li huma parti minn moviment globali, tinsewx dan li ġej:

 � Applikaw b’mod konsistenti l-Linji Gwida Viżwali http://www.
mobilityweek.eu/communication-toolkit/ 

 � Kunu kreattivi, aħsbu f’miżuri u attivitajiet ġodda u aqsmuhom mal-
Koordinatur Nazzjonali tagħkom jew mas-Segretarjat Ewropew http://
www.mobilityweek.eu/contact/ 

 � Ippromwovu l-hashtag #mobilityweek u segwu l-kontijiet uffiċjali fuq
Facebook www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek 
Twitter https://twitter.com/mobilityweek
Instagram https://www.instagram.com/europeanmobilityweek/ 
YouTube www.youtube.com/user/europeanmobilityweek 
Flickr www.flickr.com/photos/europeanmobilityweek

 � Użaw il-midja soċjali filwaqt li żżommu f’raskom dawn il-punti:
 - taqsmu kontenut li huwa rilevanti għall-udjenza tagħkom
 - tikkoreġu l-iżbalji, iżda għamlu dan b’rispett (fatti separati minn opinjoni)
 - interaġġixxu, tkellmu dwar is-suċċessi tal-imsieħba u l-appoġġjaturi 

tagħkom
 - tibagħtux spam
 - iċċekkjaw l-ortografija u erġgħu ċċekkjaw il-links ta’ kollox qabel 

tippubblikaw
 - twettqux kwalunkwe azzjoni, sakemm ma tkunux awtorizzati tagħmlu 

dan

 � Ibagħtu ittri lil kull wieħed mill-gruppi sensittivi fil-mira (sidien tal-
ħwienet, intrapriżi, residenti taż-żona/i mingħajr karozzi) biex 
tinfurmawhom dwar il-ĠIMGĦAEWROPEATAL-MOBILITÀ u 
tistednuhom jieħdu parti fl-organizzazzjoni tagħha

 � Abbonaw għall-Bullettin elettroniku ta’ kull xahrejn tagħna http://www.
mobilityweek.eu/newsletter/ 

 � Involvu lill-impjegati muniċipali fl-organizzazzjoni tal-kampanja, inċitaw 
lill-membri tal-persunal biex jagħmlu użu aħjar mill-modalitajiet tat-
trasport sostenibbli u niedu pjan sostenibbli għall-vjaġġi għax-xogħol 
tagħhom

 � Immonitorjaw u vvalutaw l-azzjonijiet tagħkom (numru ta’ utenti ġodda 
tat-trasport pubbliku grazzi għal attività partikolari, numru ta’ persuni li 
jiddeċiedu li ma jużawx il-karozza wara l-kampanja, figuri tat-titjib fil-
kwalità tal-arja, tnaqqis tal-ħoss, l-opinjoni tal-pubbliku dwar il-pjanijiet 
u l-azzjonijiet tagħkom, eċċ.)
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 � Ikkollegaw l-attivitajiet tagħkom mal-inizjattivi relatati tal-UE (Proġett 
EDWARD – European Day Without a Road Death (Jum Ewropew 
mingħajr imwiet fit-triq), Ġimgħa Ewropea tal-Isport, CIVITAS, Il-Patt 
tas-Sindki, eċċ)

 � Użaw riżorsi oħra utli li huma disponibbli online (Fuljett, Poster, Gwida 
għall-Aħjar Prattika http://www.mobilityweek.eu/campaign-resources/ 

Il-materjali kollha tal-komunikazzjonijiet huma disponibbli bl-Ingliż. Dan il-
manwal, il-fuljett u l-poster annwali u l-vidjow tal-kampanja huma disponibbli 
bil-lingwi kollha uffiċjali tal-UE.

IL-PREMJIJIET ĠIMGĦAEWROPEATAL-MOBILITÀ

Il-Premju ĠIMGĦAEWROPEATAL-MOBILITÀ huwa ppreżentat lill-
awtoritajiet lokali li huma ġġudikati bħala dawk li ħadmu l-iktar biex 
iżidu s-sensibilizzazzjoni dwar il-mobilità sostenibbli matul l-aħħar 
ĠIMGĦAEWROPEATAL-MOBILITÀ (16-22 ta’ Settembru).

Sa mill-2017, dan jingħata f’żewġ kategoriji: wieħed għall-muniċipalijiet iktar 
kbar u wieħed għal muniċipalijiet ta’ daqs iżgħar.

Dan għandu l-għan li jippromwovi kampanji li jirnexxu u li jżid is-
sensibilizzazzjoni dwar il-ħtieġa għal azzjoni lokali fil-qasam tal-mobilità 
urbana sostenibbli.

Il-finalisti jiġu ċċelebrati f’ċerimonja prestiġjuża fi Brussell f’Marzu u l-isforzi 
tagħhom murija f’diversi vidjows u pubblikazzjonijiet.

Kriterji ta’ eliġibbiltà

L-istess kriterji japplikaw għaż-żewġ kategoriji.

L-awtoritajiet lokali huma eliġibbli għall-Premju ĠIMGĦAEWROPEATAL-
MOBILITÀ jekk dawn:
1. ikunu rreġistraw online fuq www.mobilityweek.eu 
2. ikunu ssottomettew il-Karta ffirmata
3. huma “Parteċipanti tad-Deheb”, jiġifieri jissodisfaw it-tliet kriterji:

 � jorganizzaw attivitajiet matul il-ġimgħa magħżula u li huma relatati 
mat-tema annwali

 � jimplimentaw mill-inqas miżura waħda ġdida permanenti biex 
inaqqsu l-użu tal-karozzi privati

 � jiċċelebraw il-Jum Mingħajr Karozzi
4. jinsabu fl-UE-28, huma pajjiżi kandidati tal-UE, pajjiżi kandidati tal-

UE potenzjali li huma parti mill-Proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u ta’ 
Assoċjazzjoni (SAP), pajjiżi taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), jew 
pajjiżi tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA). Dawn 
il-pajjiżi huma: l-Albanija, l-Awstrija, il-Belġju, il-Bożnija-Ħerzegovina, 
il-Bulgarija, il-Kroazja, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, 
l-Estonija, il-Finlandja, l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, 
Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Iżlanda, l-Irlanda, l-Italja, 
il-Kosovo1, il-Latvja, il-Liechtenstein, il-Litwanja, il-Lussemburgu, 
Malta, Montenegro, in-Netherlands, in-Norveġja, il-Polonja, il-Portugall, 
ir-Rumanija, is-Serbja, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Iżvezja, 
l-Iżvizzera, it-Turkija, ir-Renju Unit. 

Kriterji ta’ Evalwazzjoni

Ġurija ta’ esperti indipendenti fil-mobilità urbana se tevalwa:
1. Il-kwalità tal-attivitajiet li jużaw it-tema annwali
2. Il-pjan ta’ azzjoni għall-avvenimenti u l-involviment tal-pubbliku
3. L-istrateġija tal-komunikazzjoni
4. L-impatt tal-miżura/i permanenti
5. L-iskop tas-sħubiji mal-partijiet ikkonċernati lokali

1. Din id-deżinjazzjoni hija mingħajr ħsara għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u f’konformità mal-
UNSCR 1244 u l-Opinjoni tal-ICJ dwar id-Dikjarazzjoni ta’ Indipendenza tal-Kosovo
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Il-proċedura ta’ applikazzjoni

L-awtoritajiet lokali li jixtiequ japplikaw għall-premju ĠIMGĦAEWROPEATAL-
MOBILITÀ għandhom:

 � Jimlew il-formola tal-applikazzjoni bl-Ingliż, u jipprovdu d-dettalji 
speċifikati

 � Jissottomettu l-formola tal-applikazzjoni fil-mod indikat fuq is-sit web 
tal-kampanja

 � Jinkludu kopja diġitali tal-Karta ffirmata
 � Jipprovdu mappa taż-żona li hija magħluqa għat-traffiku motorizzat 

matul Jum Mingħajr Karozzi
 � Jibgħatu għażla ta’ materjali ta’ appoġġ bħal immaġni (f’riżoluzzjoni 

tajba), vidjows, għodod tal-komunikazzjoni u siltiet tal-istampa
 � Kollox irid jintbagħat bejn it-23 ta’ Settembru u t-23 ta’ Ottubru

Iċ-Ċerimonja tal-premjazzjoni u l-Premju

Iċ-ċerimonja tal-Premju ĠIMGĦAEWROPEATAL-MOBILITÀ ssir fi Brussell 
fil-preżenza tal-Kummissjarju tal-UE għat-Trasport. Din normalment issir 
f’Marzu. Matul iċ-ċerimonja jiġi ppreżentat ukoll il-Premju għall-Ippjanar tal-
Mobilità Urbana Sostenibbli.

Kull waħda mill-awtoritajiet lokali rebbieħa tingħata vidjow promozzjonali 
ta’ sa tliet minuti li juri l-kisbiet tagħhom bħala kampjuni tat-trasport urban 
sostenibbli fl-Ewropa.

LINKS RELATATI

Is-sit web u d-dokumenti tal-Unjoni Ewropea

 � European Commission - Mobility and Transport portal https://bit.ly/1epTAxu
 � European Commission - Clean transport, Urban transport https://bit.

ly/2US0w8o 
 � European Commission - Sustainable Transport https://bit.ly/2vjGggO 
 � European Commission - Intelligent Transport Systems (ITS) https://bit.ly/2fSaRtI 

Proġetti u inizjattivi tal-UE

 � CIVITAS www.civitas.eu 
 � Eltis www.eltis.org 
 � BiTiBi project – Bike Train Bike www.bitibi.eu 
 � EBSF_2 project: http://ebsf2.eu/ 
 � FLOW project http://h2020-flow.eu/ 
 � FREVUE project https://frevue.eu/ 
 � MaaS4EU project: http://www.maas4eu.eu/ 

Inizjattivi tal-awtoritajiet lokali, organizzazzjonijiet u kumpaniji 
speċjalizzati

 � BKK Budapest, launch of the FUTÁR tool: https://bit.ly/2sMaf2L 
 � FUTÁR tool: http://futar.bkk.hu 
 � Blue Bike: https://www.blue-bike.be/en 
 � City of Esch-sur-Alzette, Pedestrian signposting, https://bit.ly/2BQIcC9 
 � City of Paris, Paris respire: https://bit.ly/2HxHWrQ
 � Hitch: http://www.hitchit.co/ 
 � International Post Corporation, Parcel Lockers webpage: https://bit.ly/2oyyKf7 
 � MaaS Alliance: https://maas-alliance.eu/ 
 � MaaS Global: https://maas.global/ 
 � The Money Advice Service (car cost calculator): https://bit.ly/1Ds8xRu 
 � Le Moniteur Automobile (car cost calculator): https://bit.ly/2HmdTUg 
 � Mulhouse Alsace Agglomération, news item on Compte Mobilité:  

https://bit.ly/2EZAu7s 
 � RATT Timisoara, bike-sharing webpage: http://www.ratt.ro/velo_tm.html 
 � STIB Brussels, walking map: https://bit.ly/2ZpuAHb 
 � Street Life Festival 2018, Vienna, https://www.streetlife.wien/streetlife-festival 
 � Swiss Federal Railways, Multimodal webpage: https://bit.ly/2CMV6xz
 � Tisséo Toulouse, Pastel Card: https://bit.ly/2l4sUPx  
 � Transport for London (TfL), walking map: https://bit.ly/1MIEkxp 
 � UPS, trial of electric tricycles: https://bit.ly/2F322Nl 




