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16-22 TA ‘SETTEMBRU 2019



Il-ĠIMGĦA EWROPEA TAL-MOBILITÀ 
hija mis-16 sat-22 ta‘ Settembru ta‘ 
kull sena, u tagħti lill-irħula u l-ibliet 
l-opportunità li jipprovaw alternattivi 
ta‘ trasport sostenibbli. Billi nħeġġu 
lill-individwi jagħżlu mezzi tat-trasport 
sostenibbli bħall-mixi u ċ-ċikliżmu, 
aħna nistgħu nbaxxu l-emissjonijiet tal-

karbonju, intejbu l-kwalità tal-arja tagħna, 
u nagħmlu ż-żoni urbani tagħna postijiet 
iktar pjaċevoli biex tgħix u taħdem fihom. 
L-2017 kienet l-edizzjoni li kellha l-ikbar 
suċċess tal-ĠIMGĦA EWROPEA TAL-
MOBILITÀ s‘issa, b‘iktar minn 2,500 
raħal u belt li pparteċipaw.

Irreġistra l-attivitajiet u l-avvenimenti tagħkom online fuq www.mobilityweek.eu

#mobilityweek #walkwithus

Dwar IL-ĠIMGĦA EWROPEA TAL-MOBILITÀ



#walkwithus

Il-Mixi u ċ-Ċikliżmu Sikuri
Ġisimna huwa magħmul għall-moviment, 
iżda ħafna minna insibuha diffiċli biex 
insibu l-ħin sabiex inkunu attivi matul il-
ġurnata. Nistgħu nsibu ruħna nqattgħu 
ħafna mir-rutina tagħna bilqiegħda: fit-
traffiku, mal-iskrivanija, jew quddiem 
skrin. Iżda x’jiġri kieku kellna nintegraw 
l-eżerċizzju fil-ħajja tagħna ta’ kuljum u fl-
istess ħin niffrankaw il-flus?
 
Din il-ĠIMGĦAEWROPEATAL-
MOBILITÀ tpoġġi enfasi fuq il-mixi u 
ċ-ċikliżmu sikuri u l-benefiċċji li dawn jista’ 
jkollhom għal saħħitna, l-ambjent tagħna, 
u l-bilanċ tal-kont tal-bank tagħna!

Il-modi tat-trasport attivi bħall-mixi u 
ċ-ċikliżmu huma mingħajr emissjonijiet 
tal-karbonju u jgħinuna nżommu 
qalbna u ġisimna f’saħħithom. L-ibliet 
li jippromwovu l-mixi u ċ-ċikliżmu fuq il-
vetturi privati nstabu li huma wkoll aktar 

attraenti, b’inqas konġestjoni tat-traffiku 
u b’kwalità tal-ħajja ogħla. Għalhekk 
f’Settembru li ġej, għaliex ma timxix 
magħna u tesperjenza l-benefiċċji għalik 
innifsek?

Għal aktar informazzjoni, żur:
www.mobilityweek.eu/theme-2019



AZZJONIJIET TA‘ MOBILITÀ

www.mobilityweek.eu#walkwithus

Tixtieq tipparteċipa fil-ĠIMGĦA EWROPEA TAL-MOBILITÀ f‘dati differenti mis-16 
sat-22 ta‘ Settembru?

Żur
www.mobilityweek.eu/mobility-actions
għal aktar informazzjoni

Negozji, NGOs, skejjel u atturi oħra li 
jixtiequ jkunu involuti fil-kampanja tal-
ĠIMGĦA EWROPEA TAL-MOBILITÀ 
huma mħeġġin jirreġistraw l-AZZJONI 
TA‘ MOBILITÀ tagħhom online.

B‘differenza mill-parteċipazzjoni fil-
ĠIMGĦA EWROPEA TAL-MOBILITÀ, 
l-AZZJONIJIET TA‘ MOBILITÀ jistgħu 
jsiru s-sena kollha. Għidu lid-dinja dwar 
il-passi li qed tieħdu biex tħeġġu l-użu 
ta‘ modi iktar intelliġenti kif wieħed jasal 
minn A sa B.



 www.youtube.com/user/europeanmobilityweek

Il-Premjijiet għall-Mobilità Sostenibbli
Il-premjijiet tal-ĠIMGĦAEWROPEATAL-
MOBILITÀ jirrikonoxxu l-awtoritajiet lokali 
ġġudikati li organizzaw is-sett ta’ attivitajiet l-iktar 
impressjonanti bejn is-16 u t-22 ta’ Settembru. 
Il-premjijiet jingħataw f’żewġ kategoriji: wieħed 
għall-muniċipalitajiet li għandhom iktar minn 
50,000 abitant, u ieħor għal muniċipalitajiet 
iżgħar b’inqas abitanti. Il-premju SUMP jiċċelebra 
l-awtoritajiet lokali u reġjonali għall-eċċellenza fl-
ippjanar tal-mobilità urbana sostenibbli.

LISBONA 
IL-PORTUGALL

REBBIEĦ 
Muniċipalijiet ikbar

Żur il-paġna tagħna fuq YouTube biex tara l-vidjos tal-premjazzjonijiet: 

Ir-rebbieħa tal-
Premju għall-Mobilità 
Sostenibbli tal-2018 
huma:

GREATER 
MANCHESTER 
IR-RENJU 
UNIT

Is-Seba’ Premju SUMP

LINDAU 
IL-ĠERMANJA

REBBIEĦ 
Muniċipalitajiet iżgħar



Aktar Informazzjoni

www.mobilityweek.eu

Is-Segretarjat Ewropew
EUROCITIES
Square de Meeûs 1
B-1000 Brussels – BELGIUM
Tel. +32 2 552 08 75
info@mobilityweek.eu

Pubblikazzjonijiet u għodod sabiex jgħinuk torganizza l-avvenimenti tal-ĠIMGĦA 
EWROPEA TAL-MOBILITÀ jistgħu jitniżżlu mill-websajt tagħna: www.mobilityweek.
eu

Tixtieq tagħmel kuntatt? Ikkuntattja lis-Segretarjat Ewropew jew lill-Koordinatur 
Nazzjonali tiegħek għal parir: www.mobilityweek.eu/contact

Bl-appoġġ politiku u finanzjarju ta’:
KUMMISSJONI EWROPEA
Direttorat-Ġenerali għall-Mobilità u t-Trasport
B-1049 Brussels – BELGIUM
www.ec.europa.eu/transport
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