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Curs de conducció
econòmica i eficient
Durant el mes de juliol el CILMA va iniciar un
curs de conducció econòmica i eficient dirigit
a responables dels ens locals, representants
d’entitats, etc. Aquest curs va estar organitzat
per l’Institut Català d’Energia de la Generalitat
de Catalunya (ICAEN), que el va  finançar ínte-
grament, i que promou la conducció econòmi-
ca entre els ciutadans en el marc de la campa-
nya Cuida’m, gastaré menys.

L’objectiu del curs va ser difondre les tècni-
ques de conducció econòmica amb la prioritat
d’incidir directament sobre aquells col·lectius
que podran donar a conèixer i replicar la seva
experiència a un ampli públic com, per exem-
ple, representants d’entitats cíviques i socials,
responsables de mobilitat locals, supramunici-
pals o comarcals, etc.

La part pràctica es va realitzar amb vehicles
amb ordinador a bord i en un circuit urbà, a
càrrec de professors del RACC, mentre que la
part teòrica es va portar a terme a la seu del
CILMA.

Setmana Europea de la Mobilitat. Dia Europeu sense Cotxes

Aquesta campanya té per objectiu l’estalvi ener-
gètic i la reducció d’emissions de CO2. Els bene-
ficis de la conducció econòmica són l’estalvi del 
15% en combustible, sense disminuir la veloci-
tat mitjana; la reducció d’emissions de CO2 i de 
la contaminació acústica; la minimització d’ac-
cidents de trànsit entre un 10 i 20% i la reducció 
del cost de manteniment dels vehicles. 

La valoració general dels cursos de conduc-
ció eficient per part dels participants ha estat
molt positiva, ja que s’ha aconseguit un estalvi
del consum d’un 14%, el qual suposa un estalvi
mitjà de 291€ l’any per participant*, a més de re-
percutir d’una manera decisiva en l’emissió de
gasos contaminants i en l’estalvi de combusti-
ble sense reduir la velocitat mitjana.

“A ciutat, sense el cotxe!”

El CILMA, com a part de la Comissió 
Institucional de la SMSS, va donar 
suport i va promoure aquelles acti-
vitats proposades dins de la Setma-
na Europea de la Mobilitat que es 
va celebrar del 22 al 29 de setem-
bre i que aquest any s’ha organitzat 
al voltant del Canvi Climàtic. 

Enguany, els ens locals adherits a la campanya
es van comprometre a implantar noves mesures 
permanents en mobilitat sostenible i també a 
organitzar activitats de sensibilització durant la
setmana sobre la necessitat d’una nova mobili-
tat, que eviti els efectes negatius derivats de l’ús 
inadequat del cotxe.

Entre les activitats proposades, els ens locals
adherits es van comprometre a destinar una o di-
verses àrees únicament als vianants, als ciclistes
i al transport públic durant tot el dia, que prefe-
rentment es va proposar el 22 de setembre.

Per altra part, la Comissió Institucional de la

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura va
convocar la segona edició dels premis Mobili-
tat Sostenible i Segura 2005-2006, amb l’objec-
tiu de reconèixer i difondre les actuacions que
es desenvolupen arreu del territori català per
fomentar l’ús del transport públic, l’aplicació
de noves tecnologies, l’aprofitament de noves
fonts d’energia o el control de la contaminació
atmosfèrica i acústica, entre d’altres.

Un dels vehicles utilitzats durant el curs. Foto: Gorbs Comunicació

Aquests premis van ser atorgats a l’Associació
per a la Divulgació de les Tecnologies Soste-
nibles (ADTS) per la demostració de la utilitat
d’una furgoneta elèctrica com a mitjà per al re-
partiment urbà; a l’Ajuntament de Vic, per l’actu-
ació integral per facilitar i difondre la utilització
de la bicicleta com a mitjà de transport urbà; i a
l’empresa Petromiralles, pionera en la introduc-
ció dels biocombustibles a Catalunya. 

* Preu benzina 1€/L i 20.000 Km l’any.

DEIXAR EL COTXE ÉS CADA COP MÉS FÀCIL

MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA
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El Ministeri de Foment incorpora mesures correctores
de l’estudi del CILMA  en el traçat de la línia del TGV
En la Sessió de Ple del Senat del dia 21 de juny 
de 2006, en resposta a la pregunta realitza-
da pel senador Miquel Bofill, del grup Entesa 
Catalana, respecte a les mesures que s’estan 
aplicant en la construcció de la línia del TGV, 
la Ministra de Foment, Magdalena Álvarez, va 
manifestar compartir personalment l’opinió 
dels ciutadans i les administracions implica-
des i que, a més, és un dels eixos vertebradors 
de l’estratègia del Ministeri de Foment. La mi-
nistra Álvarez també va afegir, durant la seva 
intervenció, en relació amb els quatre trams 
actualment en obres, entre Riells i Riudellots, 
que: “fruit de les reunions mantingudes amb el 
CILMA i amb d’altres institucions, el ministeri 
ha decidit millorar les mesures d’integració 
mediambiental previstes inicialment en la DIA 
i en els estudis informatius complementaris”. 
Pel que fa a la resta del traçat, fins a la fronte-
ra francesa, la ministra va afirmar la voluntat 
d’incorporar diverses modificacions d’acord 
amb la proposta del CILMA com millorar diver-
ses rasants i incrementar el nombre de túnels 
i viaductes. 

Al·legacions del tram del TGV Vilademuls - Borrassà

Obres del traçat del TGV en el tram de l’Alt Empordà. Foto: Gorbs Comunicació/Dolors Gibert.

El dia 11 de juliol de 2006, els alcaldes dels 
municipis de Vilademuls, Bàscara, Pontós, 
Garrigàs i Borrassà, acompanyats pel pre-
sident del CILMA, van presentar, a la seu de 
la Subdelegació del Govern a Girona, les al-
legacions al Projecte Bàsic, formulades per 
aquests municipis; i adreçades a la Secreta-
ria de Estado de Infraestructuras y Planifica-
ción del Ministerio de Fomento. 

En aquest requeriment es demana que es 
tingui en consideració el projecte de millora 
presentat pel CILMA amb el consens de tots 
els ens locals afectats, així com les mesu-
res correctores per minimitzar els impactes 
ambientals, paisatgístics i socials generats 
pel traçat del TGV. En aquest sentit, doncs, 
es formalitzen les al·legacions amb el pro-
jecte tècnic que pretén reduir els impactes 
socials i ambientals que es generin per a la 
construcció del TGV, obtenir una major inte-
gració en el paisatge i el territori i millorar 
les condicions tècniques de la referida infra-
estructura quant al traçat en planta i cotes i 
rasants.

Per tant, un dels objectius d’aquest escrit 
d’al.legacions, va ser el de modificar l’Estudi 
Informatiu aprovat, ajustant el traçat a la pro-
posta alternativa de millora presentada davant 
el Ministeri de Foment per tots els ens locals 

Moment en què la comissió d’alcaldes es disposa a lliurar el requeriment amb les seves al·legacions. 
Foto: Gorbs Comunicació

afectats de la Demarcació de Girona i, concre-
tament, al referent als punts quilomètrics 12 
+ 260 fins al final del Subtram al seu pas pels 
municipis  de Vilademuls, Bàscara, Pontós, 
Garrigàs i Borrassà. 
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Ecoprocura 2006 es presenta com una oportunitat 
per establir estratègies comunes de compra verda

La ciutat de Barcelona va acollir la celebra-
ció de la Conferència EcoProcura 2006: Solu-
cions pràctiques per a les Compres sostenibles,
que va tenir lloc al Palau de Congressos de 
Montjuïc de Barcelona, els dies 20, 21 i 22 
de setembre de 2006. EcoProcura 2006 és el 
principal congrés internacio-nal sobre compra 
sostenible que reuneix grups d’interès públics 
i privats de totes les regions del món per fo-
mentar un intercanvi d’idees i experiències i 
dissenyar estratègies comunes per a la com-
pra sostenible en un àmbit mundial.

El Congrés va reunir prop de 350 persones, 
la major part de les quals són responsa-
bles de medi ambient i de compres públi-
ques dels governs locals i regionals i també 
d’empreses i proveïdors d’arreu del món. 
Durant el Congrés es va establir un progra-
ma molt participatiu estructurat en sessions 
plenàries, visites facultatives a diversos in-
drets de la ciutat de Barcelona per tal de 
visualitzar in situ les diferents mesures de 
gestió ambiental endegades, i més d’una 
trentena de grups de treball específics. Així, 
doncs, es va fomentar un espai de diàleg i 
d’intercanvi d’experiències i èxits de ciutats 
pioneres per tal de presentar eines i definir 
estratègies de cooperació conjunta, la qual 
cosa servirà per aprofundir i ampliar el com-
promís per adoptar pràctiques de compra 
sostenible i accelerar aquest tipus d’accions 

en els àmbits local, regional i nacional.

La compra de material d’oficina, la contracta-
ció de subministrament energètic, el lloguer 
de vehicles i altre material, l’ús de determi-
nats estris tecnològics... tot plegat són esce-
naris de despesa econòmica que en un mo-
ment o altre ha d’abordar un govern públic. 
La despesa, però, es pot convertir en opor-
tunitat de transformació. Es considera que 
el poder de compra del conjunt de les admi-
nistracions públiques suposa el 16% del PIB 
de la Unió, una xifra que mostra la capacitat 
d’orientar la demanda cap a productes i ser-
veis més eficients i més sostenibles.

Judit Vilà, en representació del CILMA, va 
intervenir en una de les ponències en la 
qual va explicar la experiència de la promo-
ció de la compra verda en els ens locals de 
les comarques de Girona. Després de fer 
una introducció sobre què és el CILMA i els 
seus objectius, va informar sobre les diver-
ses activitats que s’han dut a terme al res-
pecte, com la jornada de Compres Verdes 
Ambientalment Correctes, l’edició de la Guia 
de Compra Verda i el curs de Compra Ver-
da Pública. També va explicar els objectius 
generals i la metodologia en el procés d’im-
plantació de les mesures de compra verda a 
les administracions locals de les comarques 
de Girona, durant aquest any 2006. 

Edició de la Memòria 
del CILMA
S’ha editat la Memòria d’Activitats del CIL-
MA de l’any 2005. En aquesta memòria s’ex-
plica l’estructura, les funcions i els objectius 
generals, a més de totes les activitats porta-
des a terme durant l’any 2005. 

Aquesta Memòria la podeu consultar a la 
plana web. 

El CILMA  ha editat un 
espai televisiu anomenat 
“Apunts Ambientals”
El CILMA ha editat un DVD, a disposició de tots 
aquells ens locals que hi estiguin interessats, 
sobre l’espai televisiu “Apunts Ambientals” 
que s’emetrà a partir del proper any en diver-
ses televisions locals d’àmbit de comarques 
gironines. Aquesta sèrie televisiva comprèn 
20 capítols dedicats a informar sobre diverses 
accions en medi ambient que estan portant a 
terme diversos ens locals. 

Reunió amb els 
municipis afectats per la 
Línia d’Alta Tensió (MAT)
Durant el mes de setembre, el CILMA va convo-
car una reunió amb els municipis afectats per la 
instal·lació de la línia d’alta tensió de 400 kv. En 
relació amb l’acord adoptat el mes de gener d’en-
guany, els serveis tècnics contractats pel CILMA 
van fer una exposició, en la qual es va valorar 
àmpliament la situació actual, així com les pos-
sibles alternatives per tal de minimitzar l’impacte 
humà i ambiental d’una línia d’alta tensió. 

Premi Medi Ambient 2006
El CILMA ha convocat el Premi Medi Ambient 
a iniciatives locals de les comarques de Girona 
2006. L’objectiu d’aquest premi és el reconei-
xement d’aquelles actuacions de caràcter in-
novador i exempleritzant portades a terme per 
qualsevol dels ens locals de les comarques de 
Girona durant l’any 2006. 

El termini de presentació de les sol·licituds 
i la informació exigida serà el dia 13 de no-
vembre de 2006. 

Ponents de la sessió paral·lela “Com pot contribuir la compra sostenible a la protecció climàtica?”         Foto: Oriol Vila.
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Inauguració de l’exposició “Canvi Climàtic”
L’exposició “Canvi Climàtic” que sorgeix a 
partir del projecte europeu CLARITY (Acció 
Educativa pel Clima) –que ha estat traduïda al 
català i editada pel CILMA– pretén contribuir 
al coneixement del fenomen del canvi climàtic, 
les seves causes i les respostes que s’estan 
plantejant per fer-hi front. L’exposició ha sigut 
dissenyada per un grup de treball europeu, for-
mat per tècnics d’Alianza del Clima d’Alema-
nya i Itàlia, dels eslovens E-Forum i del Centre 
Nacional d’Educació Ambiental (CENEAM).

L’exposició, que consta de 16 plafons temàtics, 
un plafó introductori i un altre plafó final, a més 
del joc “El Joc de l’Energia” tindrà caràcter iti-
nerant i estarà a disposició dels ens locals 

El dia 2 d’octubre es va inaugurar al Centre 
Cívic Pont Major de Girona, amb motiu de la 
Setmana de l’Energia,. 

Enric Pardo, 
responsable
de la Comissió 
d’Eficiència
Energètica
i Energies 
Renovables del 
CILMA, durant la 
roda de premsa 
Foto: Gorbs Comunicació

Dos dels 16 plafons de l’exposició.
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El dia 29 de setembre de 2006, al Centre Cultural de Caixa de Girona 
(Fontana d’Or de Girona), la Diputació de Girona, el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i el CILMA 
van organitzar la jornada: L’avaluació ambiental en el planejament 
urbanístic.

La directiva 2001/42/CE relativa a l’avalua-
ció dels efectes de determinats plans i pro-
grames en el medi ambient i la seva trans-
posició a l’Estat espanyol mitjançant la “Ley 
9/2006 de 28 de abril sobre Evaluación de 
los efectos de determinados planes y pro-
gramas en el medio ambiente”, establei-
xen un marc general per a la realització de 
l’avaluació ambiental i de l’informe ambien-
tal corresponent. Tanmateix, el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya Decret 
Legislatiu 1/2005 estableix la necessitat 
d’elaborar i tramitar informes ambientals en 
els diferents plans urbanístics. Urbanisme i 
medi ambient mitjançant l’informe i l’avalu-
ació ambiental són disciplines que queden 
integrades i cal establir procediments per 
fer efectiva aquesta relació en benefici de 
les decisions de futur sobre el nostre terri-
tori i les nostres ciutats.

Aquesta jornada, doncs, va tenir com a ob-
jectiu impregnar de criteris ambientals les 
decisions de futur que es prenguin sobre el 
territori i proporcionar elements operatius 
per a la formulació d’informes ambientals 
dels plans territorials i urbanístics, així com 
conèixer a fons l’aplicació de l’avaluació 
ambiental en els plans i programes i donar 
una sèrie d’instruccions tècniques per a 
l’elaboració dels informes ambientals en el 
planejament general.

En la Jornada hi van intervenir Pere Bosch, 
diputat de Medi Ambient de la Diputació de 
Girona, Josep Amat, vicepresident del CIL-
MA, Catalina Victory, assessora del Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge, Rufí 
Cerdan, assessor de polítiques transversals 
en matèria de medi ambient i sostenibilitat, 
Xavier Carceller, doctor arquitecte, Centre 
de Política de Sòl i Valoracions (UPC), Ja-
cobo Ruiz, responsable de l’Oficina d’Avalu-
ació Ambiental del DMAiH a Girona  i Jordi 
Cañas, director general de Polítiques Ambi-
entals i Sostenibilitat.

La documentació lliurada es troba a:
www.cilma.cat (comisions de treball/infra-
estructures/activitats i projectes).

L’avaluació ambiental en el planejament urbanístic

El ponents de la Jornada durant el debat final.                                                                            Foto: Gorbs Comunicació

Aspecte de la sala. Foto: Gorbs Comunicació
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El recorregut –135 quilòmetres en total– està 
estructurat en tres trams: la Ruta del Ferro i 
del Carbó, que va de Ripoll a Olot, amb una 
extensió cap a Ogassa; la Ruta del Carrilet 
Olot-Girona que va d’Olot a Girona travessant 
els poblets de les valls dels rius Ter, Brugent i 
Fluvià, i la Ruta del Carrilet Girona-Sant Feliu 
de Guíxols que des de Girona travessa pel seu 
marge oriental la depressió de la Selva fins 
a Llagostera i des d’allà segueix la vall del 
Riudaura fins a arribar a la Mediterrània per 
Sant Feliu de Guíxols.

Les vies verdes són vies de comunicació sen-
se trànsit motoritzat, amb circulació exclusiva 
per a vianants i ciclistes, amb pendent molt 
suau que generalment no excedeix el 3%. 
Aquestes característiques les fan accessibles 
i segures per a persones amb mobilitat redu-
ïda, tant gent gran com disminuïts físics. Cal 
tenir en compte, però, les indicacions d’algun 
tram en particular, com el darrer tram obert 
entre Sant Joan de les Abadesses i Ogassa, 
passant per Toralles, amb més pendent, o les 
rutes alternatives que es proposen fins que 
finalitzi la connexió entre Sant Joan de les 
Abadesses i Olot1.

A la pràctica totalitat de les vies verdes de 
Girona s’aprofiten antics traçats ferroviaris 

que unien diferents municipis de les comar-
ques gironines i que van acabar desaparei-
xent a causa de la seva escassa rendibilitat 
i el ràpid desenvolupament del transport per 
carretera.

Els antecedents històrics d’aquestes vies 
verdes els trobem a la xarxa de carrilets que 
configurava la comunicació entre pobles de 
les comarques gironines. A finals del segle 
XIX, la iniciativa privada de la burgesia in-
dustrial, amb el suport de la ciutadania i el 
suport tècnic d’enginyers civils, va anar im-
plantant els anomenats trens econòmics per 
tal d’incrementar la circulació de mercade-
ries i l’accés a les zones portuàries. Això va 
suposar un avanç important en la industria-
lització i la comunicació entre pobles.

La recuperació d’aquestes vies de tren ofe-
reix avui l’oportunitat de descobrir la riquesa 
cultural, històrica i paisatgística d’aques-
tes terres. La geografia del terreny i la gran 
varietat de paisatges fan d’aquesta zona un 
espai idoni per a la pràctica del cicloturisme 
i el senderisme. El ritme que imposen tant la 
bicicleta com les caminades permet gaudir 
dels detalls i dels racons del territori, tot des-
cobrint el patrimoni natural, històric i cultural 
de forma respectuosa amb el medi. 

Aquesta recuperació comporta, també, opor-
tunitats de desenvolupament local per als 
municipis de la ruta: des de la creació d’equi-
paments i serveis adreçats al turisme fins a la 
recuperació del patrimoni relacionat amb el 
ferrocarril. En resum, la creació de vies ver-
des afavoreix el turisme actiu i col·labora en 
la creació de nova ocupació. Per als usuaris, 
tot són avantatges: contribueix a la millora de 
la seva salut i benestar, afavoreix els despla-
çaments habituals (anada a l’escola, a la fei-
na, passejades diàries...),  etc.

Les tres vies verdes estan gestionades per 
un mateix organisme: el Consorci de les 
Vies Verdes de Girona. Aquest Consorci 
integra els vint-i-tres ajuntaments de les 
poblacions per on transcorren les vies i la 
Diputació de Girona, i s’encarrega del man-
teniment i la promoció de la xarxa. 

Les vies verdes, com podem veure, són una 
bona alternativa per a l’oci, milloren la sa-
lut, permeten el turisme actiu, el desenvolu-
pament local i la recuperació del patrimoni; 
són un eix d’interpretació del territori, ser-
veixen per a la pràctica esportiva i faciliten 
la mobilitat quotidiana d’una forma sosteni-
ble i, sobretot, accessible a totes les edats i 
condicions físiques.

reportatge
Vies Verdes de Girona: la mobilitat més sostenible
Les  vies verdes de Girona, guardonades amb el 2n Premi de les Vies Verdes Europees 2003, permeten anar des 
del Pirineu gironí fins a la Costa Brava a cop de pedal o en una grata caminada. El trajecte transcorre a través de 
cinc de les vuit comarques gironines: el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, la Garrotxa i el Ripollès.

1 Consulteu el Consorci (info@viesverdes.org / 972 185199) .

Edifici de l’antiga estació de El Paste-
ral. A 100 metres de l’estació hi trobem 
una preciosa casa de Turisme Rural 
(referències a la web). Bona part de 
les antigues estacions de la ruta estan 
reformades i reconvertides; algunes 
d’elles disposen de serveis pels usuaris 
de la Via verda: informació, restaurant, 
lloguer de bicicletes, centres logístics, 
alberg, etc. Edifici de l’antiga estació de 
El Pasteral. A 100 metres de l’estació 
hi trobem una preciosa casa de Turisme 
Rural (referències a la web). Bona part 
de les antigues estacions de la ruta es-
tan reformades i reconvertides; algunes 
d’elles disposen de serveis pels usuaris 
de la Via verda: informació, restaurant, 
lloguer de bicicletes, centres logístics, 
alberg, etc. Foto: CVVG/DG*
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Dades a destacar:

Nombre d’usuaris:

El juliol del 2005 el Consorci va es-
trenar un sistema de mesuradors 
per conèixer el nombre d’usuaris 
de les vies verdes gironines. Un 
comptador fix, situat a Bescanó, 
que mesura el tràfic de bicicletes i 
també el tràfic total, i un comptador 
itinerant que es va situant en dife-
rents punts dels tres trams  permet 
conèixer exactament la freqüència 
d’ús d’aquestes vies: quanta gent hi 
circula, quins dies i a quines hores.  

A tall d’exemple, sabem que el  volum més 
gran d’usuaris durant l’any passat va ésser 
a l’agost, i el tram més freqüentat el de Cas-
tell d’Aro. El comptador situat en aquest punt 
va detectar una afluència de 37.122 usuaris 
al llarg del mes més estiuenc de l’any. Con-
cretament, el 15 d’agost es van comptabilit-
zar 1.969 usuaris en aquest punt. 

Podem dir que a l’estiu es circula molt més 
en bicicleta, a causa de les altes tempera-
tures. La primavera i la tardor són també 
dues estacions amb freqüència d’usuaris 
estable, tant ciclistes com caminants, men-
tre l’hivern és el temps amb menys usuaris. 

La mitjana d’usuaris al llarg de tot el traçat 
de les vies verdes gironines arriba als 3.000 
usos setmanals. 

Cinglera de Sant Roc..Imatge de la ruta al seu pas pel terme municipal de La Cellera de Ter. Paisatge característic del tram Olot-Girona.                                    Foto: CVVG/DG*

Municipi de Ripoll. Imatge de la via verda de la Ruta del Ferro i del Carbó. Tram asfaltat. A la resta de les vies, el 
terra és sauló compactat.                                                                                                                        Foto: CVVG/DG*

Municipi de Ripoll. Ruta del Ferro i del Carbó.                                                                                     Foto: Àngel Planas
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Anècdotes sobre la tipologia d’usuaris: 

L’usuari turístic tipus és una perso-
na d’entre 25 i 45 anys o família de 
nivell cultural i adquisitiu mitjà-alt, 
però destaca també el col·lectiu 
de persones grans que utilitzen les 
vies verdes com a lleure diari, fer 
passejades habituals amb l’objec-
tiu de combinar lleure i salut. Aug-
menta també, poc a poc, el nombre 
d’usuaris que utilitzen aquestes 
infraestructures com a sistema de 
mobilitat quotidiana, per desplaçar-
se als seus llocs de treball. 

Els usos de les vies verdes són molt variats, 
com ho demostren les anècdotes que han anat 
recollint els responsables i tècnics del Consor-
ci amb el seu contacte continu amb la infraes-
tructura i els seus usuaris. 

• Hem detectat 4-5 persones majors de 75 anys 
que realitzen diàriament trajectes superiors 
als 40 km: una dona de Cassà que circula cada 
dia a Girona amb bicicleta i torna; un senyor 
d’Olot que baixa més de 20 km i tornar  a pujar; 
un home que pedala de Sant Feliu a Llagostera 
o a Cassà i torna, i un altre que fa el trajecte 
Amer-Girona-Amer.  

• Coneixem una persona que es desplaça en 
cadires en rodes cada dia i es mou de Girona 
cap a Quart o cap a Bescanó. 

• Un mecànic que va patir una lesió al genoll 
realitza diàriament, per consell del seu metge, 
entre 10 i 15 km per la via verda. 

• El casal d’estiu d’un municipi baixempordanès 
va planificar una sortida de diversos dies utilit-
zant la via verda com a eix de comunicació. 

• Esportistes molt coneguts, sobretot ciclis-
tes professionals i amateurs, han utilitzat les 
vies verdes per al seu entrenament: Lance 
Amstrong, set vegades guanyador del Tour de 
França, establert a Girona durant una tempora-
da, menciona les vies verdes com un lloc indi-
cat per a una activitat esportiva d’entrenament 
i manteniment en un article publicat a la revista 
New York Times. 

Com Amstrong, diversos corredors de ciclisme 
professional han establert la seva residència 
a Girona, atrets per la possibilitat d’entrenar-
se i realitzar el seu manteniment esportiu a les 
vies verdes. Tot això exemplifica com les vies 

Ruta propera al riu, terme municipal de Bescanó. Paisatge propi de l’últim tram de la via verda (amb la típica 
vegetació de ribera) abans de l’arribada a Girona, al marge esquerre del riu Ter.                                 Foto: CVVG/DG*

Tram de la via verda del Carrilet Girona – Sant Feliu de Guíxols Cassà de la Selva, al pas per Cassà de la Selva. Una pas-
sejada tranquil·la on conviuen ciclistes de totes les edats amb gent que passeja o practica footing, etc.    Foto: CVVG/DG*  
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verdes de les comarques gironines són un bon
recurs per potenciar la salut, el lleure, l’esport,
la mobilitat quotidiana i la mobilitat accessible
universalment, tant per als col·lectius de gent
gran com per a les persones amb minusvalide-
ses físiques.

Nova senyalització a Girona

Una de les mancances detectades i motiu de
queixa dels usuaris era l’enllaç del tram de la
via verda del carrilet Olot-Girona amb el carri-
let Girona-Sant Feliu  al seu pas per la ciutat de
Girona. La solució que s’ha aplicat aquest estiu
és la col·locació de senyalització tant vertical
com horitzontal dins la ciutat, que permet en-
llaçar les dues vies amb facilitat.

Aquesta senyalització, a més d’evitar la pèrdua
dels usuaris, representa un valor afegit per a la
ciutat de Girona i també per als mateixos usu-
aris, ja que dóna a conèixer el barri vell Girona,
molt ben conservat i de gran prestigi, i un dels
atractius principals de la ciutat. Així, es millora
el coneixement i es fa possible la descoberta
del territori i el patrimoni cultural de la ciutat. 

•Senyalització vertical: 
On ja hi havia senyalització vertical de l’Ajun-
tament, s’hi han incorporat indicacions del
consorci.

•Senyalització horitzontal:
En els casos en què l’enllaç coincideix amb un
carril bici urbà, s’incorpora el logotip de senya-
lització direccional pròpia del consorci sobre
el ferm del carril. 

Web - novetats

Cal destacar la web www.vies-
verdes.org com a eina d’infor-
mació ben actualitzada i com-
pleta. Aquest agost s’ha activat
també la informació en anglès i
aquesta tardor es podrà consul-
tar en francès.

Ja és possible realitzar compres
on-line dels productes de què
disposa el Consorci: el dvd “De
Via Fèrria a Via Verda” i la Guia
de les vies verdes de Girona.

També s’ha activat la secció
OPINA, on es recullen totes les
opcions i suggeriments dels usu-
aris, i ben aviat s’obrirà una sec-
ció per tal que els usuaris puguin

intercanviar material o informar d’activitats.  

Val a dir que totes les persones que ho sol-
licitin rebran gratuïtament a casa seva un fulle-
tó amb tota la informació sobre les vies verdes
de Girona. 

Consorci de les
Vies Verdes Girona

Diputació de Girona

DIVERSOS
Si voleu conèixer incidències a la via, és 

important consultar la web 
www.viesverdes.org

Actualment, les més destacables són
unes obres a Sant Esteve d’en Bas,
concretament un desviament provisi-
onal pel voral de la carretera de les
Preses a la Vall d’en Bas (200 metres 
aproximadament), les obres per obrir
un nou pas inferior a la zona de la Cre-
ueta, a Girona, i el desdoblament de la
carretera a l’alçada de Llagostera. 

La via verda del Carrilet Girona – Sant Feliu de
Guíxols, concretament entre Llagostera i Santa Cris-
tina d’Aro, un tram ideal per a les passejades i peda-
lades en família.                                               

Sant Joan Abadesses: vista de la via verda al seu pas a tocar de l’antiga estació de Sant Joan de les Abadesses,
avui reconvertida en un restaurant. Al costat s’han reconvertit també els antics magatzems de l’estació i dispo-
sem d’un agradable alberg, i hi trobem una caseta amb lloguer de bicicletes.                                    Foto: CVVG/DG*

Foto: CVVG/DG*                 

* Imatges cedides pel CONSORCI VIES VERDES DE GIRONA – Diputació de Girona, Arxiu d’Imatges d’Emili Massanes i Burnet

http://www.viesverdes.org
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Les conclusions 
del 1r Congrés Català 
de la Bicicleta
Del 7 a l’11 de juny d’enguany es 
va celebrar a Barcelona, a l’edifici 
Fòrum, el 1r Congrés Català de la 
Bicicleta. El Congrés estava dedi-
cat a 3 temàtiques específiques: 
Bicicleta i ciutat, Bicicleta Salut i 
Bicicleta turisme, lleure i esport.

El congrés va néixer a iniciativa de l’Inter-
grup de Suport a la Bicicleta del Parlament de 
Catalunya, que va recollir sensibilitats diferents 
dels seus membres, entre els quals trobem 
el Consorci de les Vies Verdes i l’Associació 
Mou-te en Bici, totes dues entitats de Girona.

El Departament de Política Territorial i Obres Pú-
bliques va assumir-ne el patrocini central, tant a 
nivell de suport polític com econòmic. També les 
Diputacions de Barcelona i Girona, i els Ajun-
taments de Barcelona i l’Hospitalet, foren co-
patrocinadors de la trobada més important que 
s’ha celebrat al país per debatre les polítiques 
relacionades amb la mobilitat amb bicicleta.

Es va comptar amb més de 300 participants, vin-
guts dels ajuntaments, de les administracions, 
d’empreses relacionades amb la bicicleta, de 
les entitats d’usuaris, de les universitats, i 27 po-
nents de gran categoria científica i amb molta 
experiència en els camps i les temàtiques que 
es varen tractar. Alhora, 22 comunicadors varen 
presentar les seves propostes, totes, també, 
d’un gran nivell i novetat.

Cal destacar la presència d’experts europeus, 
molt involucrats en el desenvolupament de 
polítiques favorables a la bicicleta: france-
sos, belgues, alemanys, italians i holandesos. 
També cal ressaltar el muntatge d’una expo-
sició permanent de les novetats existents en 
ofertes lúdiques, organitzacions d’usuaris, 
millores tècniques, així com una exposició de 
fotografies procedent d’un concurs a nivell de 
Catalunya, que va permetre tenir una visió més 
lúdica i divertida del món de la bicicleta.

Durant el Congrés es presentà el Pla Estra-
tègic de la Bicicleta a Catalunya, per part del 
Secretari de Mobilitat de la Generalitat de 
Catalunya.

L’assistència i participació del Dr. Valentí 
Fuster; el ciclista Miguel Indurain; l’alcalde 

de Donostia, Odon Elorza; fins arribar al di-
rector del Servei Català de Trànsit; el tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona; el 
secretari de Mobilitat; el conseller de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques; reflecteix 
un exponent de la qualitat dels participants 
que durant tres dies estigueren debatent i 
escoltant les propostes que varen culminar 
amb un manifest, El Manifest del Congrés, 
que fou aprovat unànimement pels assis-
tents i que recentment ha estat ratificat pel 
propi Intergrup del Parlament i pel Plenari de 
l’Ajuntament de Barcelona.

El Manifest del Congrés
El Manifest proclama que tothom té dret 
d’anar amb bicicleta sense patir lesions ni 
danys, gaudint, a més, del trajecte. Aquesta 
primera afirmació ratifica un dret que potser 
molta gent creia oblidat, i reafirma les noves 
directrius de trànsit respecte a la circulació i 
la protecció dels ciclistes.

Afirma a continuació que la bicicleta com 
a eina de mobilitat contribueix a millorar la 
qualitat de vida, és saludable i té nombroses 
avantatges. Entre elles cita que: és un vehicle 
silenciós, net, assequible i sostenible. Ajuda 
a reduir la congestió a les ciutats, precisa de 
poc espai d’estacionament, és una eina de 
mobilitat ràpida en distàncies curtes, ofereix 
independència i llibertat. El Manifest afirma 
també que la bicicleta consolida i, si cal, 
augmenta les oportunitats de lleure, esport i 
turisme, i tal com s’ha demostrat abastament 
millora la salut física i mental si s’utilitza de 
manera moderada per part de la població.

Fent referència a Catalunya, el Manifest expli-
cita la forma de desplaçament dels ciutadans, 
que majoritàriament són trajectes curts i més 
d’un 60% de menys de 8 km. D’aquí ve el po-
tencial que pot tenir la bicicleta com a eina 
de mobilitat  i el Manifest fa propostes per 
impulsar la bicicleta a la ciutat.

Raons de pes per impulsar l’ús de la 
bicicleta als nostres pobles i ciutats

Cartell del 1r Congrés Català de la Bicicleta.

Carmen Aycart, coordinadora del Programa Vías Verdes-España i el ciclista Miguel Indurain.
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• Dissenyar els espais urbans perquè 
  la majoria dels viatges es puguin fer 
  amb bicicleta.
• Reconèixer a la bicicleta valor
  i funcionalitat igual a la dels altres
  mitjans de transport.
• Millorar i incrementar la xarxa 
  d’itineraris ciclistes, tant en l’àmbit 
  urbà com en l’interurbà.
• Augmentar la seguretat contra robatoris 

de bicicletes.
• Afavorir la intermodalitat i la 
  multimodalitat.
• Impulsar polítiques i campanyes
  de promoció de la bicicleta.
• Incentivar fiscalment l’ús de la bicicleta.
• Dissenyar la infraestructura de manera 
  que s’evitin conflictes entre ciclistes 
  i altres usuaris de la via pública, el 
  coneixement i el compliment de les 
  normes de seguretat viària són 
  fonamentals per incrementar l’ús
  segur de la bicicleta.

Finalment, el Manifest demana que el Pla Es-
tratègic de la Bicicleta a Catalunya intensifiqui 
la promoció de la bicicleta i que les adminis-
tracions de Catalunya l’aprovin i el comencin a 
implementar per aconseguir que: 

• S’esforcin per aconseguir que 
  desplaçar-se amb bicicleta sigui 
  més atractiu i  segur.

• Incrementin les infraestructures per a 
l’ús de la bicicleta.

• Destinin més recursos al finançament de 
  projectes de promoció de la bicicleta.
• Intensifiquin les vies de col·laboració 

amb totes les parts implicades, 
  especialment amb les organitzacions 

d’usuaris de la bicicleta.

Aquestes raons són suficients perquè en els 
programes electorals de les eleccions que 
s’acosten, tant les  de la Generalitat com les 

D’esquerra a dreta: Edón Elorza, alcalde de Donostia; Joaquim Nadal, conseller de Presidència i del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat; 
Xavier Corominas, director del Congrés i Ramon Fajula, president de la Fundació Eca Global.

locals, les propostes de suport a les polítiques 
de promoció de la bicicleta, de les infraestruc-
tures necessàries, de programes de formació 
d’ús de la via publica, hi estiguin presents i 
que, tant a nivell de promoció turística com de 
mobilitat i de salut, la bicicleta estigui present 
en les decisions dels futurs responsables del 
nostre país i de les nostres viles i ciutats . 

Xavier Corominas i Mainegre
Director del Congrés

D’esquerra a dreta: 
Valentí Fuster, 

director de l’Institut 
Cardiovascular Mont 

Sinaí de Nova York; 
Antoni Plasencia, 

director general de 
Salut Pública de la 
Generalitat; i Paco 
Tortosa, geògraf i 

ciclista.
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Mou-te en Bici és una plataforma que agrupa
particulars i diverses entitats que lluita per fer
que tant els ciutadans com les administracions
vegin la bicicleta com un mitjà de transport efi-
cient, net i barat, saludable per a les persones
i no agressiu amb el medi ambient i, per tant,
com una autèntica alternativa a l’ús dels vehi-
cles privats a motor. L’objectiu de l’entitat és
ajudar la societat a avançar cap a un model de
mobilitat més racional i ambientalment soste-
nible a través de la pacificació del trànsit, la
millora del transport públic i, especialment, la
promoció de l’ús de la bicicleta.

L’activitat de Mou-te en Bici s’orienta cap a
dos vessants, tots dos igualment importants:
per una banda, la promoció entre la ciutadania
de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport;
per l’altra, la combinació de diàleg i reivindi-
cació davant de les administracions públiques
per tal que posin els mitjans necessaris per fa-
cilitar l’ús quotidià de la bicicleta.

La Plataforma organitza actes de divulgació, lú-
dics i reivindicatius al llarg de tot l’any. També 
es fan estudis sobre mobilitat i ús de la bicicle-
ta, ja sigui per compte propi o en col·laboració 
amb altres institucions. Regularment es fan 
excursions amb bicicleta, habitualment pel Gi-
ronès o per les comarques veïnes, de dificultat
baixa, sempre adreçades al major nombre de 
persones possible, i de vegades organitzades 
conjuntament amb entitats afins. D’aquestes 
excursions hi ha dues bicicletades lúdiques i,

alhora, reivindicatives, que l’entitat fa cada any: 
La Bicicletada de Reis i la Bicicletada urbana
nocturna. La primera es fa al gener, normalment 
el primer diumenge després de la festivitat de
Reis, amb l’excusa d’estrenar al carrer les bici-
cletes que els Reis d’Orient porten a la mainada,
i serveix per reivindicar un espai segur a ciutat
perquè nens i nenes puguin anar amb bicicleta
sense perill. La bicicletada nocturna sol fer-se 
al juny, i s’hi pretén conscienciar les persones
que van amb bicicleta sobre la importància de
portar llums i roba adient que permeti que se’ns 
vegi de nit. Al mateix temps, es demana respec-
te als automobilistes i recursos a les autoritats.

Paral·lelament, es presenten als ajuntaments
i institucions instàncies, al·legacions i escrits
diversos tot expressant queixes i suggeriments
relatius a qüestions que són competència de
les respectives institucions. Exemples dels
darrers mesos són el possible vial per les hor-
tes i ribes del Ter, el pàrquing del carrer Emili
Grahit de Girona o el desdoblament de la car-
retera d’Amer.

En l’àmbit més institucional, la Plataforma par-
ticipa en el Consell Municipal de Trànsit, el de
Sostenibilitat, a l’Agenda 21 i al Consorci de les
Vies Verdes. Intenta així fer veure als respon-
sables municipals la necessitat de crear més
trams de carrils urbans, no sols per al lleure, 
sinó per a l’ús quotidià de la bicicleta. Per altra 
banda, la permanent reivindicació de Mou-te en 
Bici a favor de carrils bici urbans no es limita
als municipis on arriben les vies verdes que 
travessen les comarques gironines, sinó que és 
extensiva a totes les poblacions on el volum de
trànsit a les vies urbanes fa més arriscat l’ús de
la bicicleta.

Tanmateix, a la Plataforma pensem que la millor
promoció de la bicicleta com a mitjà de trans-
port no la fa pas la creació de carrils bici, sinó 
la pacificació del trànsit, és a dir, una política di-
rigida a disminuir el nombre de vehicles privats
a motor que circulen per ciutat, i la reducció de 

la velocitat permesa als vehicles que malgrat
tot continuen circulant-hi. En aquest sentit, la
Plataforma Cívica Mou-te en Bici reclama actu-
acions a les administracions que tendeixin a po-
sar traves a l’ús indiscriminat del cotxe i encara
més quan és a velocitats excessives, mentre
paral·lelament inverteixin en una bona xarxa de
transport públic que permeti arribar a tot arreu
sense necessitat d’agafar el cotxe.

Durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible
i Segura hem volgut presentar el projecte en
què hem estat treballant els darrers mesos, i
que no és sinó un plànol de Girona i Salt per
a ciclistes. Un plànol de Girona i Salt perquè
costa d’entendre que les administracions en-
cara editin els plànols de les dues poblacions
per separat, quan la mobilitat entre una i altra
és tan intensa que es pot afirmar, sense por a
equivocar-se, que els dos nuclis urbans cons-
titueixen en realitat una sola entitat física (una
altra cosa és que ho sigui administrativa). I un
plànol-guia ciclista perquè si és per a ciclistes
també ha d’incloure informació útil no només
per a automobilistes, sinó també per a via-
nants, és a dir, per a tothom. Saber on són les
zones-30, per exemple, o saber què diu la nor-
mativa respecte les prioritats a l’hora de cir-
cular, és d’utilitat per a qualsevol persona que
busqui informació per poder fer en les millors
condicions qualsevol recorregut urbà.

Jordi Peradalta
President de Mou-te en Bici

Plataforma cívica
per l’ús de la bicicleta
i per la mobilitat
sostenible

Informació i contacte:
Adreça: Can Ninetes,

Centre Cívic de Santa Eugènia de Ter
C/ Santa Eugènia, 124 Girona 17006

Telèfon: 650 640 557
Fax: 972 231 919
A/e: info@moutenbici.org
Web: http://www.moutenbici.org
Any de fundació: 1996
Nombre d’associats: 180 persones i 40 entitatsBici-Congrés Foto: Mou-te en bici 

Sant Jordi 2006 Foto: Mou-te en bici Assemblea General Foto: Mou-te en bici 
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La comarca del Baix Empordà disposa d’una 
xarxa senyalitzada de camins i carreteres 
aptes per anar amb bicicleta, facilitant el 
coneixement del territori i els seus diferents 
components culturals i naturals. El Consell 
Comarcal del Baix Empordà ha estat l’impul-
sor d’aquesta infraestructura, que compta 
amb més de 250 km, la qual té com a objectiu 
principal esdevenir un producte turístic al-
ternatiu al sol i platja, i potenciar d’aquesta 
manera la desestacionalització turística i la 
diversificació i qualitat de l’oferta. A nivell 
territorial, la importància del cicloturisme és 
la seva transversalitat i, per tant, el seu des-
envolupament afecta a la comarca/territori 
en la seva globalitat, i genera efectes positius 
multiplicadors per a tots els sectors socials i 
econòmics.

La comarca del Baix Empordà està situada dins 
la gran marca paraigües de la Costa Brava, que 
treballa principalment amb el segment vinculat 
al turisme de sol i platja, cosa que provoca una 
important concentració de la demanda du-
rant els mesos d’estiu. Amb l’aparició de nous 
mercats emergents, els quals poden competir 
amb preu, ha generat que les administracions 
competents i l’oferta privada hagin començat a 
invertir esforços per a la desestacionalització 
turística a partir de la diversificació i la millora 
de qualitat de l’oferta.

Evidentment, la demanda turística també ha 
evolucionat. Així, durant els anys 90, la de-
manda ha passat de ser passiva (sense cap 
altra motivació que estar-se a la platja) a ser 
activa, amb un increment a favor d’activitats 
que es desenvolupin en espais naturals o ru-
rals. Per tant, el territori ha passat de ser un 
mer suport de l’activitat turística a ser un dels 
elements claus per escollir la destinació tu-
rística on passar les vacances.

Així doncs, la comarca del Baix Empordà té 
un potencial importantíssim a causa de les 
característiques territorials, les quals són 
idònies per al desenvolupament de produc-
tes de turisme actiu: presència d’un rerepaís 
amb una xarxa de camins rurals, un paisatge 
valorat com un dels actius principals, un cli-
ma temperat que facilita la desestacionalit-
zació i la presència de recursos patrimonials 
importants.

Per tant, aprofitant aquests actius de la co-
marca, el Consell Comarcal del Baix Empordà 
va desenvolupar la xarxa de cicloturisme 
gràcies a la inversió d’un Pla de Dinamitza-
ció Turística i dels Fons FEDER.  Aquestes 
inversions, que s’han desenvolupat en matè-
ria de cicloturisme, es poden classificar en 
equipaments i senyalització, infraestructu-
res i publicacions.

L’equipament i la senyalització
L’any 2000 es va encarregar i presentar un 
estudi que feia una comparativa sobre les 
diferents tipologies de senyalització ciclo-
turística que hi ha a nivell europeu, que va 
concloure que la senyalització cicloturística 
de Suïssa era la que s’adaptava millor. Així, 
el pictograma de la bicicleta és el que marca 
la continuïtat de la ruta, que ve acompanya-
da d’una senyalització vertical direccional i 
de seguretat viària. Alhora, en els punts més 
interessants, hi ha uns panells interpretatius 
que proporcionen informació del patrimoni 
natural i cultural. A més a més, en diferents 
punts estratègics, s’han creat zones de des-
cans que estan equipades amb els elements 

La xarxa de cicloturisme 
de la comarca del Baix Empordà

Sant Feliu de Boada. Foto: Niel Sabater

Peratallada.                                                                                                                                            Foto: Niel Sabater
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exemples de sostenibilitat
indispensables (aparcabicicletes i bancs) i 
que tenen un punt d’aigua i ombra.

Així la xarxa:
•Connecta els punts principals de la comarca, 
generant una autèntica xarxa comarcal.
•Potencia els recursos turístics de la comarca, 
especialment els recursos naturals, culturals i 
paisatgístics.
•Intenta garantir la seguretat dels usuaris, amb 
els corresponents senyals d’advertència i de 
perill, alhora que s’han prioritzat els camins i 
carreteres amb una baixa intensitat de trànsit.
•Ha tingut en compte la mobilitat de la població 
local i també les necessitats de la demanda, a 
nivell europeu, del producte turístic de ciclo-
turisme.

Infraestructures
Igualment, s’han realitzat tot un seguit de me-
sures per a la millora de les infraestructures 
relacionades amb les bicicletes. Així, una de 
les característiques de la comarca és que 
conserva una àmplia xarxa de camins rurals 
allunyats de les grans vies de comunicació. 
Són camins idonis per anar pedalant, a poc 
a poc, per admirar tranquil·lament els pai-
satges. Així es va establir tota una xarxa de 
camins aptes per anar amb bicicleta segons 
la intensitat de trànsit i el pendent del recor-
regut, cosa que comporta un manteniment 
d’aquests camins per facilitar la circulació de 
les bicicletes.

El projecte de la xarxa de cicloturisme també 
ha executat diverses obres per incrementar la 
seguretat dels cicloturistes i també per facili-
tar la seva mobilitat. Així, s’han construït tres 
carrils bici que faciliten el pas i el creuament 
d’alguna de les carreteres més transitades de 
la comarca per tal d’incrementar la seguretat 
dels cicloturistes. Aquests carrils s’han fet a 
Colomers, a Cruïlles i a Corçà. Per a aquests 
dos propers anys (2006-2007) s’han projectat 
dos nous trams de carril bici paral·lels a dife-
rents carreteres.

Com a grans infraestructures, cal destacar la 
construcció d’una passera a la presa de Colo-
mers que permet als cicloturistes creuar el Ter 
per un punt amb un alt valor ambiental i pai-
satgístic. Igualment, durant aquest any 2006, 
gràcies a la inversió del FEDER i l’aportació 
econòmica de l’Ajuntament, el Consell Comar-
cal i la Generalitat es farà la remodelació del 
pont de Torroella de Montgrí sobre el riu Ter 
per facilitar i augmentar la seguretat dels ci-
cloturistes.

Publicacions relacionades
amb la xarxa de cicloturisme
Evidentment, per potenciar el cicloturisme en-
tre el públic, s’han desenvolupat tot un conjunt 
de publicacions que han de respondre als dife-
rents potencials d’usuaris que hi ha de ciclotu-
risme. Així, les publicacions bàsiques són: un 
tríptic promocional de la xarxa de cicloturisme, 
el llibre “Pedalant pel Baix Empordà. 15 rutes 
de cicloturisme” i un mapa topogràfic 1:50.000 
que detalla la xarxa de cicloturisme.

La xarxa de cicloturisme del Baix Empordà és 
un cas únic a nivell nacional i estatal, tant pels 
criteris seguits en la senyalització com per 
l’estructuració comarcal que desenvolupa. La 
integració dels diferents agents afectats ha 
permès que el sector privat pugui rendibilitzar 
les inversions públiques realitzades creant 
nous paquets turístics combinant als diferents 
sectors implicats: guies, allotjaments, lloguers 
de bicicletes,... 

L’experiència ens demostra que aquest pro-
ducte està esdevenint una bona forma per 
aconseguir la desestacionalització i la dina-
mització econòmica i social, sota uns criteris 

de planificació turística a escala comarcal, 
vinculats pel respecte del patrimoni cultural i 
natural.

8 Per a més informació:
www.baixemporda-costabrava.org

Daniel Sabater
Àrea de Turisme

Consell Comarcal del Baix Empordà
dsabater@ccbm.org

Castell de Calonge.                                                                                                                             Foto: Daniel Punsetí

Senyalització. Foto: Jordi Puig

http://www.baixemporda-costabrava.org
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legislació i normatives

Detall de les línies estratègi-

ques i plans d’acció

1. Identificar, planificar, dissenyar i cons-
truir una xarxa territorial

1.1. Crear un inventari de camins i vies ciclis-
tes
1.2. Dissenyar una xarxa bàsica de la bicicleta 
a Catalunya
1.3. Definir uns estàndards tècnics de disseny 
de carrils-bici
1.4. Fomentar la planificació urbana
1.5. Fomentar la planificació de la xarxa comar-
cal
1.6. Impulsar la construcció de la xarxa bàsica 
territorial

2. Millorar les infraestructures de circu-
lació i de seguretat

2.1. Definir una normativa de pacificació del 
trànsit
2.2. Fomentar el desenvolupament de mesures 
de pacificació del trànsit a les zones urbanes
2.3. Dissenyar un programa de manteniment i 
neteja d’infraestructures ciclistes

3. Desenvolupar mesures de seguretat 
contra robatoris

3.1. Fomentar la creació d’espais específics i 
segurs per a la guarda de bicicletes
3.2. Desenvolupar mecanismes de dissuasió 
contra robatoris

4. Impulsar el desenvolupament de nor-
mativa específica

4.1. Impulsar l’adaptació de la normativa de 
trànsit existent als requeriments de la bicicleta 
i les vies ciclistes
4.2. Desenvolupar un codi de senyalització uni-
forme i homogeni per tot el territori
4.3. Impulsar l’assegurança voluntària per als 
ciclistes

5. Desenvolupar actuacions per afavorir 
la intermodalitat

5.1. Impulsar l’homogeneïtzació dels horaris i 
requisits d’admissió dels diferents operadors
5.2. Fomentar l’adequació d’accessos i espais 
específics per a bicicletes
5.3. Elaborar i impulsar una normativa d’adap-
tació de vehicles per al transport de bicicletes

6. Desenvolupar programes d’educació, 
formació i informació

6.1. Crear programes d’educació per a la mobi-
litat segura amb bicicleta a les escoles
6.2. Fomentar el respecte del conductor del 
vehicle motor vers el ciclista als programes de 
formació viària i de conducció
6.3. Desenvolupar programes informatius i de 
sensibilització

7. Impulsar la creació de polítiques i cam-
panyes de promoció

7.1. Desenvolupar una campanya de promoció 
general de la bicicleta
7.2. Dissenyar i desenvolupar la Web de la Bi-
cicleta

8 Per a més informació:
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/es/related/novetats/projectedeplaestratgicdelabicicletaacatalunya.jsp

Projecte de pla estratègic de la bicicleta a Catalunya 
La Secretaria per a la Mobilitat ha elaborat, en el marc del desenvolupament sectorialitzat de les Directrius 
Nacionals de Mobilitat, el Projecte de pla estratègic de la bicicleta a Catalunya, un instrument de planificació 
que té com a objectiu definir les línies estratègiques i els plans d’acció necessaris per tal d’afavorir l’ús de la 
bicicleta com a sistema de transport sostenible.

7.3. Fomentar el lloguer de bicicletes
7.4. Crear un segell de reconeixement especial 
“Fem bicicleta”

8. Fomentar mecanismes de coordinació i 
participació

8.1. Impulsar el desenvolupament del “Club de 
la Bicicleta” – Grup d’experts
8.2. Desenvolupar un espai virtual de coneixe-
ment i participació
8.3. Crear i impulsar un congrés bianual sobre 
la bicicleta
8.4. Desenvolupar estratègies de partenariat i 
de coordinació amb altres territoris i països

9. Desenvolupar sistemes d’impuls, segui-
ment i control

9.1. Crear i desenvolupar l’entitat de gestió del 
Pla estratègic de la Bicicleta
9.2. Definir i implantar un quadre de comanda-
ment

Font: 
Departament de 

Política Territorial i Obres Públiques
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agenda - guia
uu CursosCu sos

Curs Problemàtica del Soroll
Ambiental. Mesurament i Avaluació
Data d’inici: 11.11.2006
Termini d’inscripció: 06.11.2006
Lloc: Centre Cívic del Pont Major - Girona
Organitza:
Col·legi d’Ambientolegs de Catalunya (COAMB)

uu JornadesJornades

Fortaleses i Debilitats de la Gestió
Local de Residus Municipals
Data: 16.11.2006
Lloc: Edifici del Vagó. Sala d’actes. Barcelona
Organitza: Diputació de Barcelona - Àrea de
Medi Ambient

Seminari sobre Gestió Sostenible 
dels Boscos i Cooperació al 
Desenvolupament: Eines per a 
l’alleujament de la pobresa
Data d’inici: 20.11.2006
Termini d’inscripció: 10.11.2006
Data de termini: 24.11.2006
Lloc: Solsona
Organitza: Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya Universitat de Lleida

Cicle “Ecologia Urbana i Canvi
Climàtic”
Data d’inici: 16.10.2006
Data de termini: 11.11.2006
Lloc: Barcelona
Organitza: Eco-union

Convenció Hidronòmica 2006. Els
costos i el preu de l’aigua
Data d’inici: 13.11.2006
Data de termini: 15.11.2006
Lloc: Barcelona
Organitza: Agència Catalana de l’Aigua

uu ConferènciesCo e è c es

I Conferència Internacional
Mesurant, Modelitzant i Avaluant la
Sostenibilitat
Data d’inici: 16.11.2006
Data de termini: 17.11.2006
Lloc: Terrassa
Organitza: Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de 
la Universitat Politècnica de Catalunya

8 Per a més informació:  www.cilma.cat

uu Premise s

Premi Medi Ambient
a Iniciatives locals de les
comarques de Girona 2006
Data de termini: 13.11.2006
Organitza: Consell d’iniciatives locals per al
Medi Ambient de les comarques de Girona 
(CILMA)

III Premi d’Investigació
Mediambiental d’Arbúcies 2006
Data de termini: 22.12.2006
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

5è Premi Ciutat Sostenible
Data de termini: 22.12.2006
Organitza: Fundació Fòrum Ambiental

uu Diversose sos

Congrés
Energia i Educació Ambiental
Data d’inici: 21.11.2006
Data de termini: 23.11.2006
Lloc: Múrcia
Organitza: Centro Educativo del Medio
Ambiente de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CEMACAM)
Caja de Ahorros del Mediterráneo - Proyecto
Energía - Obras Sociales (CAM)

uu AjutsAjuts

Convocatòria de subvencions
per a la realització d’actuacions
de restauració d’espais fluvials
Data de termini: 15.11.2006
Organitza: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Programa Europa Local
de suport a la redacció
i presentació de projectes
municipals a les convocatòries
d’ajuts de la Unió Europea
Data de termini: 30.11.2006
Organitza: Diputació de Girona

Subvencions per a l’adquisició
i instal·lació de tecnologies
eficients a l’enllumenat
d’edificis públics i privats
Data de termini: 30.11.2006
Organitza: 
Institut Català de l’Energia 

(ICAEN)
Subvencions per a l’adquisició i
instal·lació de tecnologies eficients
a l’enllumenat públic
Data de termini: 30.11.2006
Organitza: Institut Català de l’Energia (ICAEN)

Subvencions a ens locals
per facilitar la prohibició del
sacrifici de gats i gossos a les 
instal·lacions per al manteniment
d’animals de companyia, i als
nuclis zoològics en general.
Data de termini: 17.11.2006
Organitza:
Departament de Medi Ambient i Habitatge 

Programa de suport a la redacció
de Plans d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat
Data de termini: 31.12.2006
Organitza:
Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona

uu Publicacionsub cac o s

Guia de l’edificació sostenible per a
l’habitatge a la Comunitat Autònoma
del País Basc
Autor i edició: Gobierno Vasco
Data: 2006

21 Consells per tenir un habitatge
sostenible
Autor i edició: Ajuntament de Barcelona
Data: 2006
Col·lecció: Guies d’Educació Ambiental 

El ambiente siempre está en medio
Autors: Antonio Fraguas “Forges” i  Joaquín 
Araújo
Edició: Caja de Madrid - Obra Social
Data: 2006

uu Enllaçosaços

Web mobilitat Sostenible i Segura
http://www.gencat.net/mediamb/ea/
mobilitat/mobilitat.htm

Web Canvi Climàtic
http://ec.europa.eu/environment/climat/
campaign/index_es.htm

http://ec.europa.eu/environment/climat/
http://www.cilma.cat
http://www.gencat.net/mediamb/ea/


Amb el suport de:

http://www.ddgi.es



