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Editorial 

Benvolgut lector,  
 
El projecte SCHOOL mobility CHAllenge in regioNal poliCiEs (School Chance) 
neix d’una necessitat comuna de diverses regions, ciutats i organitzacions privades 
d’Europa de treballar en la mobilitat escolar i de desenvolupar una estratègia d’èxit 
per tal que sigui sostenible. Som d’Itàlia, els Països Baixos, Romania, Polònia, 
Espanya, Suècia i Àustria.  
 
INTERREG EUROPE ens ha ofert el marc idoni per treballar conjuntament i 
compartir bones solucions per a aquest repte comú. 
 
CONEIX aquest projecte: en aquest primer número et presentarem un dels nostres 
socis, la ciutat de Brasov (Romania), i els membres de l’equip de direcció, FGM-
AMOR (Àustria), Reggio Emilia (Itàlia) i Girona (Espanya).  

 
SEGUEIX-NOS i 
compartirem tot el 
coneixement i experiència 
que adquirim de l’intercanvi 
entre els socis sobre 
infraestructures, educació, 

conscienciació, 
organització, informació, 
comunicació i participació.   
 
DESCOBREIX com el que 
aprenem s’implementarà en 
cada regió a través d’un Pla 
d’Acció Regional. 
  

Cada sis mesos es publicarà el butlletí. Estem segurs que School Chance és la 
nostra millor oportunitat (chance) per incentivar i consolidar avui la mobilitat escolar 
sostenible, i pròximament, una de global.  
 
Esperem que les nostres notícies siguin inspiradores i útils per als nostres reptes 
de mobilitat! 
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Sobre el projecte 

 

 
 

School Chance és un projecte europeu finançat pel Fons de Desenvolupament Regional 
Europeu a través del programa europeu Interreg amb l’eix prioritari d’economia de baix 
carboni. El projecte va començar el gener de 2017 i durant cinc anys tots els socis 
treballarem junts fins al desembre de 2021.  
 
L'objectiu principal d'aquest projecte és la reducció d'emissions de carboni generades per 
la mobilitat escolar. Investigacions en diferents països de la Unió Europea mostren que 
els infants que van a l’escola amb cotxe oscil·len entre un 30% i un 60%, segons el país 
i el curs escolar. Avui dia, el trànsit escolar representa aproximadament un 15% del trànsit 
total a escala urbana, cosa que contribueix a l'augment de problemes relacionats amb la 
mobilitat, la contaminació i la salut.  
 
School Chance se centra en polítiques que donen suport a mitjans de transport més 
nets i promou comportaments alternatius en la mobilitat dels infants cap a i des de 
l’escola, treballa per desenvolupar un conjunt integrat d'eines per incorporar estratègies 
de mobilitat escolar regional. Els socis treballen junts i entre tots aprenen com 
promocionar un transport a l’escola que sigui segur, sa, autònom i sostenible.  
 
El projecte reuneix vuit socis de set països europeus; l'objectiu comú és influir en les 
polítiques de mobilitat dels estudiants i millorar-les.  
 
El projecte es desenvolupa en dues fases: en la primera fase, els socis intercanviaran 
bones pràctiques a través de visites d'estudi, formacions específiques, tallers de 
transferència i la implicació en l’àmbit local d’un grup  d’interès local que participarà en 
les activitats del projecte i en l’intercanvi d'experiències. Aquesta fase durarà tres anys i 
pretén confeccionar un Pla d'Acció Regional en mobilitat escolar. La segona fase, de 
dos anys de durada, estarà dedicada a la implementació, control i avaluació del Pla 
d'Acció Regional. 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

Coneix el nostre equip directiu 
Els ajuntaments de Girona i Reggio Emilia, juntament amb el soci assessor austríac FGM-

AMOR, constitueixen l'equip directiu del projecte i dirigeixen respectivament l'administració, 

les activitats de comunicació i l'aprenentatge entre regions del projecte School Chance. Han 

contestat a algunes qüestions, a més d’explicar com treballaran en els pròxims tres anys 

per fer que el projecte tingui èxit. Coneguem-los! 

 

Ajuntament de Girona 
 
 
 
 
 

 

 Què és School Chance? 

 De quina manera l’Ajuntament de 
Girona està involucrat en el projecte? 

 Quina és la funció del soci líder en un 
projecte europeu? 

Descobreix les respostes a la nostra 
pàgina web!  
 
 
 

Ajuntament de ReggioEmilia   

 Per què és interessant per a la vostra 
ciutat participar en School Chance i de 
quina manera hi contribuirà?  

 Com es desenvoluparà la comunicació 
del projecte?  

Descobreix les respostes a la nostra 
pàgina web!  
 
 
 
 

Austrian Mobility Research 

 

 

 Quina és la vostra funció en el projecte? 

 Quins són els passos principals en el 
procés d’intercanvi d'experiències entre 
els socis? 

Descobreix les respostes a la nostra 
pàgina web! 
 

https://www.interregeurope.eu/schoolchance/news/news-article/1161/our-project-management-team-girona/
https://www.interregeurope.eu/schoolchance/news/news-article/1161/our-project-management-team-girona/
https://www.interregeurope.eu/schoolchance/news/news-article/1162/our-project-management-team-reggio-emilia/
https://www.interregeurope.eu/schoolchance/news/news-article/1162/our-project-management-team-reggio-emilia/
https://www.interregeurope.eu/schoolchance/news/news-article/1163/our-project-management-team-fgm-amor/
https://www.interregeurope.eu/schoolchance/news/news-article/1163/our-project-management-team-fgm-amor/
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Focus amb els socis de l’School Chance 

 

Brasov és la principal destinació turística 
d’hivern de Romania. Localitzada al centre 
del país, a 160 km al nord de la capital, 
Bucarest. Brasov és considerada per molts 
la ciutat més bonica de Romania.  
 
Clica aquí per saber-ne més sobre la ciutat 
de Brasov i la seva feina dins del projecte 
School Chance! 

 

Notícies dels socis 
 
L’School Chance fa els seus primers 
passos a Reggio Emilia  
Durant el primer semestre es van 
organitzar tres reunions per arribar a 
diferents públics objectius: els 
professionals clau per dissenyar 
polítiques, les diferents àrees de 
l’ajuntament implicades en les activitats 
del projecte i el grup d’interès extern que 
formarà el grup d’interès local. Llegiu-ne 
més  

 

Agenda d’esdeveniments europeus i projectes 
 

 Setmana Europea de la Mobilitat, Unió Europea, 16-22 setembre del 2017 
 CIVITAS Forum Conference, Torre Vedras (Portugal) 27-29 setembre 2017 
 2a trobada del grup de gestió del projecte i jornada de formació específica de 

comunicació, Gdansk (Polònia), 17-19 d’octubre del 2017 
 

https://www.interregeurope.eu/schoolchance/news/news-article/1164/focus-on-school-chance-partners-brasov/
https://www.interregeurope.eu/schoolchance/news/news-article/1165/local-stakeholders-group-in-reggio-emilia/
https://www.interregeurope.eu/schoolchance/news/news-article/1165/local-stakeholders-group-in-reggio-emilia/
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SOCIS & CONTACTES  
 
 

Socis del projecte  
 

 Ajuntament de Girona (ES) – soci líder 

 Municipality of Reggio Emilia (IT) 

 Austrian Mobility Research FGM-AMOR, Graz (AT) 

 Generalitat de Catalunya (ES) 

 Ciutat d’Utrecht (NL) 

 Ajuntament de Gävle (SE) 

 Ciutat de Gdansk (PL) 

 Brasov Metropolitan Agency for Sustainable Development (RO) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Per a més informació, contacta amb la coordinadora del projecte de l’Ajuntament de 
Girona. 
 
Sra. María Mercedes Teixidor 
A/e: mteixidor@ajgirona.cat  
 

 www.interregeurope.eu/schoolchance  
 

          facebook.com/schoolchance 
 

twitter.com/schoolchance 

mailto:mteixidor@ajgirona.cat
http://www.interregeurope.eu/schoolchance
http://www.interregeurope.eu/schoolchance
https://www.facebook.com/schoolchance
https://twitter.com/SchoolChance

