
 

 
Relació de les activitats i mesures permanents implantades 

en la campanya europea del Dia sense Cotxes 
 i la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2003 

 
 

Ens locals Mesures permanents  Activitats de la SMSS i del DSC 

BANYOLES 
- C1- Promoure els aparcaments per a bicicletes per 

fomentar l’ús d’aquest mitjà de transport alternatiu.  

- Es fa una bicicletada popular per alguns 
carrers de la ciutat per promoure el dia 
sense cotxes. 

LA BISBAL DE 

L’EMPORDÀ 

- A1 - Conversió en zona de vianants tots els dies de 
la setmana els carrers Sta. Maria del Puig i 
Donzelles del nucli antic. 

- C1- Instal·lar un nou aparcament de bicicletes en el 
Parc Infantil i de Lleure del Camp dels Capellans. 

- F1- Obrir un apartat dins la web municipal sobre 
desplaçaments a peu i bicicleta. 

- 

BLANES 

- A3- Es seleccionaran alguns carrers només per 
circulació motoritzada de veïns. 

- B2- Circuit de carril per bicicletes: estudi i 
planificació. 

- F1- Webs i serveis d’informació: s’amplia i 
complementa la informació existent actualment, 
amb informació de més utilitat per afavorir la 
mobilitat. 

- Bicicletada popular. 
- Carrers semipeatonals. 

CASSÀ DE LA 

SELVA 

- A2- Tancament al trànsit de la Plaça de la Coma 
durant tardes i/o vespres del cap de setmana durant 
l’agost. 

- C1- Col·locació de quatre nous aparcaments per a 
bicicletes a davant de la biblioteca municipal. 

- E1- Elevació de la calçada d’un tram de carrer, a 
davant de la biblioteca i escola d’art municipal. 

- Mailing a joves entre 14 i 25 anys per regal de 
bitllet d’autobús per anar a Girona, cartells 
explicatius de campanya del dia sense cotxes 
per tot el poble. 

- Regal de 4 bicicletes híbrides a través d’un 
programa – concurs a la ràdio municipal. 

CASTELLÓ 

D’EMPÚRIES 

- B2 i B3- S'està construint, una via verda, que uneix 
el nucli de població de Castelló d'Empúries amb 
Empuriabrava. Aquesta via, passa per sobre del 
terraplè de la Muga. Permet únicament el pas de 
vianants i transport en bicicleta i n’augmentarà 
notablement la seva utilització, en ser una via 
segura. A la vegada que al reseguir el bosc de 
ribera del riu la Muga, es constitueix, en una via de 
gran bellesa i interès ecològic, on és possible 
l'observació d'una quantitat important d'espècies 
vegetals i animals. 

- C1- Es disposaran aparcaments per bicicletes, 
repartits entre l'Institut i l'Escola Ruiz Amado. 

- Difusió, de la via verda paral·lela al riu la 
Muga, com a via exclusivament peatonal i/o 
de bicicleta. 

CELRÀ 

- A3- Restricció del trànsit al cas antic. 
- D2- Localització de dues marquesines amb aixopluc 

en el lloc d’aturada de l’autobús interurbà i 
campanya d’informació dels horaris del transport 
públic (autobús i tren). 

- Pancartes informatives a les dues entrades 
del municipi. 
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FIGUERES 

- C1- Creació d’un nou aparcament per a bicicletes a 
l’estació de tren de Renfe. Aquest nou aparcament 
ha de permetre afavorir la intermodalitat bicicleta-
tren i donar un nou servei als usuaris del ferrocarril 
de Figueres. S’ha previst ubicar aquest nou 
aparcament a l’interior d’un parking de vehicles i 
així aprofitar el sistema de vigilància. 

- D3- Nova línia del transport públic urbà de Figueres. 
Aquest any 2003, s’ha posat en funcionament la 
tercera línia del bus urbà de Figueres. Aquesta 
tercera línia, s’incorpora a les dues ja existents i 
suposa cobrir amb transport públic la totalitat de la 
ciutat, connectant els diversos barris amb el centre 
de la ciutat. 

- D3/D5- Adquisició de dos nous autobusos urbans. 
L’empresa municipal Fisersa Transports ha adquirit 
dos nous vehicles que suposen una millora de la 
flota de vehicles. Aquests dos nous vehicles 
incorporen el sistema de pis baix que permet una 
millor accessibilitat als vehicles. 

- E1- Pla de Pacificació del trànsit de la Rambla de 
Figueres. L’execució del Pla de Restauració i 
Reforma de la Rambla també ha comportat una 
modificació de la mobilitat d’aquest espai. A part de 
l’increment de l’espai per a vianants i la reducció de 
l’espai destinat als vehicles (reducció de l’ampla de 
calçada i eliminació d’aparcaments), s’ha comença 
a aplicar el Pla de Pacificació que comporta una 
reducció i ordenació del trànsit a la Rambla. S’han 
establert uns horaris de càrrega i descàrrega i 
prohibit el trànsit en determinades franges horàries. 

- J1- Mesures per a incrementar l’accessibilitat de les 
persones. 

- Dilluns 22 de setembre. Prova comparativa 
amb diferents mitjans de mobilitat (peu, bici, 
moto, cotxe, transport públic). Cas pràctic 
de càlcul del temps i del cost de 
desplaçament entre dos indrets de la ciutat 
amb mitjans diferents. 

- Dimarts 23. Donar un present a tothom que 
aquell dia utilitzi el transport públic 
municipal o la bicicleta en els seus 
desplaçaments. Un entrepà, una beguda, 
una rosa a tothom que aquell dia vagi a 
comprar, a l’escola, a la feina amb transport 
públic o amb bicicleta. S’ubicarà un punt 
d’informació a la Rambla. 

- Dimecres 24. Presentació dades globals de 
funcionament del transport públic a 
Figueres. 

- Dijous 25. Resseguir la ciutat amb els 
mitjans de comunicació per posar de 
manifest l’incivisme d’alguns usuaris. 

- Divendres 26. Control sobre motocicletes. 
Control de sorolls i ús del casc a càrrec de 
la Policia Local.  

- Dissabte 27. El centre sense cotxes. 
Ampliació de la zona de vianants. 
Tancament i eliminació de vehicles (zones 
d’aparcament incloses) de la zona Rambla-
Monturiol-Caamaño-Pujada del Castell. 
Espectacles d’ocupació de l’espai viari. 

GIRONA 

- A1- Aplicar a partir del 22 de setembre un nou 
horari de càrrega i descàrrega més restringit i pactat 
amb associacions de comerciants al barri vell i al 
sector mercadal (de 7 a 11 hores). 

- J1- Visites de la gent gran a la policia municipal, 
possibles gràcies a la instal·lació d’un ascensor. 

- Durant la setmana, preu únic d’1 € per tot el 
dia amb independència del nombre de 
viatges. Bitllet gratuït per a les persones 
jubilades. 

- Ruta de barri a barri caminant. 
- Joc de l’Oca destinat a tots els infants i 

joves. 

JAFRE 
- E1- Mesures per a la pacificació del trànsit. 
- J1- Pla d’Accessibilitat. 

- Activitats informatives. 

OLOT 

- C1- Aparcament de bicicletes. 
- F1- Serveis d’informació per a fomentar 

desplaçaments a peu i en bici. 
- G1- Foment del cotxe compartit. 
- H1- Seguretat vial: educació als alumnes de centres 

educatius. 

- Stand informatiu al Firal 
- Obsequi d’un tiquet d’autobús urbà en cada 

viatge 
- Ampliació de l’horari a zoan peatonal 
- Policia local patrullant en Bici  
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PALAFRUGELL 

- J1- En redacció: Pla d’accessibilitat de Palafrugell, 
iniciat l’abril de 2003. 

- G1- Foment cotxe compartit. 
- H1- En estudi: experiència pilot del projecte 

“Camins segurs escolars“, promogut pel CILMA, el 
BACC i Mou-te en Bici, per una escola del municipi. 

- C2- En estudi: projectar una zona d’aparcaments 
dissuasius al costat de l’estació d’autobusos nova 
del municipi. 

- Espectacle de putxinel·lis, sobre 
l’accessibilitat dels discapacitats físics, a la 
biblioteca municipal. 

- Jocs i activitats al carrer promogudes per 
diverses entitats locals. 

PALAMÓS 

- B3- Carrils per caminar. Adequació d’una part dels 
camins de ronda del municipi de Palamós. 

- F1/ G1- Crear dins de la pàgina web oficial de 
l’Ajuntament de Palamós un taulell d’anuncis on es 
puguin comunicar els ciutadans de Palamós per 
poder compartir cotxe en els seus desplaçaments. 
On també s’informi de jornades ciclistes i actes 
relacionats amb la mobilitat. 

- Articular el C/ Mn. Jacint Verdaguer al llarg 
de tota la setmana en un carrer peatonal. El 
carrer Mn. Jacint Verdaguer és un carrer 
que connecta amb tres escoles del municipi 
(Col·legi La Salle, Col·legi Ruiz Giménez i 
Col·legi Vedruna). En aquesta setmana en 
horari escolar es tallarà la circulació rodada 
entre les 8:00 h i les 18:00 h al trànsit, i es 
prohibirà estacionar al costat de la vorera. 
Aquesta actuació es coordinarà 
conjuntament amb la Policia Local. 

- Al llarg de la setmana el transport públic 
local serà gratuït. 

- El dissabte 27 de setembre es realitzarà 
una bicicletada popular oberta a tothom. 
L’itinerari a realitzar serà una ruta turística 
per descobrir els indrets més atractius de la 
ciutat. 

- Durant la setmana es realitzarà un fòrum en 
el qual es convidarà a participar a tots els 
col·lectius amb problemes d’accessibilitat al 
municipi (discapacitats, llar de jubilats,..), 
per poder debatre si cal un pla 
d’accessibilitat al municipi i en cas que sigui 
així quines són les directrius que hauria de 
seguir aquest pla. 

- El seguiment de la setmana europea de la 
Mobilitat Sostenible i Segura a Palamós 
tindrà una amplia cobertura informativa a 
través de la radio i televisió local. 

- Es posarà en marxa dins de la pagina web 
de l’Ajuntament de Palamós 
(http://www.palamos.org) un apartat que 
servirà per donar tota mena d’informació al 
llarg de la setmana de les activitats a dur a 
terme i on també hi haurà un taulell 
d’anuncis on es puguin posar en contacte 
ciutadans que estiguin disposats a 
compartir el seu cotxe per anar a la feina, a 
la universitat, etc. 

RIPOLL 

- C1- Intentar implantar l’ús de la bicicleta pels 
desplaçaments al lloc de treball. 

- G1- Cotxe compartit. 
- H1- S’intentarà implantar l’educació viària a les 

escoles del municipi. 

- Concentració de bicicletes i recorregut pel 
centre que estarà tancat al trànsit de 
vehicles. 
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ROSES 
- H1- Educació vial i sobre mobilitat dirigida als 

alumnes de centres educatius. 

- Dia 21 Bicicletada popular i visita guiada als 
Aiguamolls de l’Empordà 

- Dia 22 alguns carrers tancats 

SANT FELIU DE 

GUÍXOLS 

- C1- Aparcaments de bicicletes en diferents 
equipaments i espais de la ciutat per afavorir l’ús 
d’aquest mitjà de transport. (Nova biblioteca, CC 
Tueda, Plaça Salvador Espriu, Rambla Vidal i Platja 
de Sant Feliu de Guíxols). 

- C2/C3- Ordenança de regulació del trànsit de 
vehicles pesants i estacionament a la ciutat. 
Establiment d’un pàrquing de vehicles pesants a 
l’entrada de la població. 

- E1- Passos elevats de vianants al carrer Enric 
Hériz. Pacificació del trànsit al carrer Algavira. 

- F1/G1- Millora de la web municipal, en concret en la 
permanència i fàcil accés al taulell d’anuncis per a 
compartir vehicles. 

- Dia 22 bus urbà gratuït. El bus interurbà de 
la Vall d’Aro, també. 

TOSSA DE MAR 

- E1- Barrera de protecció al parc de l’àncora. 
- B2- Carril bici de Tossa a Llagostera. 
- D6- Vehicle elèctric per la Deixalleria municipal. 
- H1- Seguretat Vial: barana de seguretat que separa 

un Parc de la carretera i material educatiu per a les 
escoles. 

- Activitats al carrer. 
- Sortida en bici. 
- Campanyes de sensibilització. 

 

CONSELL 

COMARCAL DE LA 

CERDANYA 

- B2- Es preveu dissenyar i senyalitzar rutes amb 
criteris de centre BTT que enllacin diverses 
poblacions de la comarca. 

- D3 i D4- En el marc del decret 128/2003 es preveu 
reestructurar les línies de transport públic per 
carretera, així com adequar i ampliar els horaris a 
les necessitats des usuaris i possibilitat el màxim 
nombre d’enllaços entre elles amb altres mitjans de 
transport. 

- F1- S’està fent un recull d’horaris i d’informacions 
sobre mobilitat que es posaran a disposició del 
públic a través del web i de les diferents oficines 
d’informació i turisme de la comarca. 

- H1- Es continuarà el projecte d’educació per a la 
mobilitat als centres educatius de la comarca. 

- I1- Es signarà un pacte per a la mobilitat que 
possibiliti regular i coordinar la mobilitat a la 
comarca. 

- Bicicletada popular (dia 28) 
- Programes breus als mitjans de 

comunicació locals tractant diferents 
temàtiques relacionades amb la mobilitat. 

CONSELL 

COMARCAL DEL 

GIRONÈS 
 

- Subvenció de bitllets d’autobús. 
- Informació viària als ciutadans. 
- Suport a les activitats dels ajuntaments de 

la comarca. 

 
 
 
 


