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ENS LOCALS MESURES PERMANENTS ACTIVITATS 

ARBÚCIES 

Pla de mobilitat sostenible. 
Descripció i definició d’un Camí Escolar.  
Noves places aparcament bicis. 
Nous pasos per a vianants. 
Nous aparcaments disuasoris per a cotxes. 

Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat 
més sostenible. 
Concurs de pintura ràpida. 
Dia 12: Xerrada-coloqui  Presentació del nou Pla de 
Mobilitat d’Arbúcies. 

BLANES 

Increment d’oferta de transport públic. 
Millora d’accessibilitat en autobusos. 
Creació de carril bici. 
Noves zones aparcament bicis. 
Ampliació informació a la web de l’Auntament sobre 
transport i mobilitat. 

Presentació de les mesures permanents. 
Presentació del Pla d’Accessibilitat 2004. 
Passejada popular amb bicicleta. 
Dia 12: Conferència Contribució del transport públic 
i altres formes de mobilitat alternatives a la reducció 
de l’ús irracional de l’automòbil. 

CASSÀ DE LA 
SELVA 

Noves places aparcament bicis. 
Campanya informació bones pràctiques i seguretat viària a 
les escoles. 

Activitats de difusió i informació de bones pràctiques 
i seguretat viària a les escoles. 

CASTELLÓ 
D’EMPÚRIES 

Via Verda Castelló d’Empúries-Empuriabrava. 
Inici de l’Agenda 21 escolar. 
Campanya de sensibilització d’una mobilitat més sostenible. 

Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat 
més sostenible. 
Sortides en bicicleta i caiac. 

CELRÀ 

Proposta Via Verda. 
Promoció del cotxe compartit. 
Elaboració d’un llibre sobre mobilitat, per part de l’escola 
bressol, l’escola i l’institut. 

Elaboració d’un llibre sobre mobilitat, per part dels 
alumnes de l’escola bressol, l’escola i l’institut. 
Difusió del cotxe compartit. 
Passejada popular amb dues o més rodes. 

FORNELLS DE 
LA SELVA 

Ampliació horaris transport públic. 
Campanyes de reducció i racionalització de l’ús del 
transport privat. 

Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat 
més sostenible. 
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GIRONA 
Prohibició d’aparcar les motos a les voreres. 
Senyalització de zona 30 al barri de Sant Narcís. 
Acabament carril bici al barri Güell. 

Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat 
més sostenible: bitllet de preu únic, gratuïtat 
transport públic per a jubilats, tancament de carrers 
al trànsit, visita a la central de trànsit, promoció del 
desplaçament a peu, ... 

JUIÀ 

Proposta Via Verda. 
Promoció del cotxe compartit. 
Elaboració d’un llibre sobre mobilitat, per part de l’escola 
bressol, l’escola i l’institut. 

Elaboració d’un llibre sobre mobilitat, per part dels 
alumnes de l’escola bressol, l’escola i l’institut. 
Difusió del cotxe compartit. 
Passejada popular amb dues o més rodes. 

LA BISBAL 
D’EMPORDÀ 

Campanya de sensibilització adreçada als escolars sobre la 
mobilitat sostenible. 
Campanya de difusió dels efectes beneficiosos sobre la 
salut dels hàbits de caminar i d’anar en bicicleta.  

Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat 
més sostenible. 

LLORET DE MAR 

En el marc de l’Agenda21 Local, realitzar un pacte per a la 
mobilitat sostenible. 
Primera fase del Pla d’accessibilitat municipal, suprimint 
barreres arquitectòniques. 
Nous carrils bici. 
Primers itineraris de camins segurs escolars. 

Alumnes amb transport públic gratuït. 
Pàrquings municipals gratuïts. 
Prova pilot d’ampliació zona vianants. 
Parc infantil d’educació viària. 
Presentació de l’estudi Diagnosi de mobilitat i 
escenaris de futur a Lloret de Mar. 
1a. mitja marató i cursa de l0 Km. 
XXV anada a Sant Pere del Bosc 

MONT-RAS 

En el marc de l’Agenda 21 Local, incrementar i promoure 
plans de mobilitat urbana sostenible. 
Nous aparcaments disuasoris per a cotxes. 
Noves places aparcament bicis. 

Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat 
més sostenible, així com de bones pràctiques. 

PALAFRUGELL 

Incrementar i promoure plans de mobilitat urbana
sostenible. 

 Tancament de diversos carrers del nucli de la vila al 
trànsit rodat. 

Incentivar la participació d’agents socials en la millora de la 
mobilitat sostenible. 

Campanya de sensibilització dirigida als conductors 
per què respectin els passos de vianants. 
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PALAMÒS 
Facilitar els desplaçaments caminant: carrers per a 
vianants, ampliació de voreres, zones 30, pacificació del 
trànsit, etc. 

Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat 
més sostenible. 

RIPOLL 

Implementar i promoure un pla de mobilitat urbana i 
sostenible. 
Millorar l’accessibilitat i la mobilitat urbana i facilitar els 
desplaçaments caminant. 

Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat 
més sostenible. 

ROSES 

Potenciar l´ús del Camí de Ronda i dels carrils bici. 
Eliminació de barreres arquitectòniques. 
Campanyes de sensibilització per l’ús de mitjans de 
transport alternatius al cotxe.  

Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat 
més sostenible. 

SANT FELIU DE 
GUÍXOLS  

En el marc de l’Agenda21 Local continuar amb el procés 
d’incentivació de la participació de la major part d’agents en 
la millora de la mobilitat sostenible. 

Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat 
més sostenible. 

SANT JOAN DE 
LES 
ABADESSES 

Campanya de sensibilització d’una mobilitat més sostenible. Caminada o bicicletada popuilar per la Ruta del 
Ferro 

TORROELLA DE 
MONTGRÍ 

Promocionar l’ús del cotxe compartit. 
Informació dels horaris del transport públic. 
Campanya de difusió de bones pràctiques. 

Xerrada sobre mobilitat sostenible i/o efectes sobre 
la salut de la contaminació urbana hàbits sedentaris 
i contaminació acústica. Beneficis sobre la salut de 
caminar i anar en bicicleta 

TOSSA DE MAR Eliminació de barreres arquitectòniques: rampa d’accés a la 
llar d’infants municipal. 

Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat 
més sostenible. 

VIDRERES 

Millorar la mobilitat urbana de les persones amb mobilitat 
reduïda i eliminació de barreres arquitectòniques. 
Incentivar la participació d’agents socials en la mobilitat 
sostenible. 
Campanya de sensibilització d’una mobilitat més sostenible. 

Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat 
més sostenible. 
Xerrada sobre mobilitat sostenible. 
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CONSELL 
COMARCAL DEL 
BAIX EMPORDÀ 

Impulsar un pla de mobilitat comarcal. 
Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat 
més sostenible. 
Jornada sobre mobilitat. 

CONSELL 
COMARCAL DEL 
GIRONÈS 

Impulsar un pla de mobilitat comarcal. 
Fomentar la intermodalitat del transport i facilitar l’ús de la 
bicicleta. 
Campanya de sensibilització d’una mobilitat més sostenible. 

Activitats de difusió i sensibilització d’una mobilitat 
més sostenible. 

CONSELL 
COMARCAL DE 
LA SELVA 

Campanya anual de formació mediambiental RESELVA en 
el foment de la mobilitat sostenible. 
Gestió de la mobilitat sostenible i segura am la campanya 
anual del BUS DE LA FESTA. 
Campanya de foment de l’ús del Biodièsel tant en transport 
públic com privat.  

Jornada: Propostes per una mobilitat 
energèticament sostenible 

UNIVERSITAT 
DE GIRONA 

Desplegament del programa PER sobre l’eliminació de 
barreres arquitectòniques. 
Ampliació de la flota de bicicletes de prèstec. 
Difusió de la borsa de cotxes per compartir. 
Difusió del projecte Itineraris més segurs per accedir al 
campus UdG. 
Campanya de sensibilització d’una mobilitat més sostenible. 

Creació de l’espai M (espai de mobilitat alternativa) 
que funcionarà de plataforma de sensibilització 
sobre mobilitat i, en ell, es desenvoluparan, durant 
tota la setmana i de forma programada, activitats de 
caire informatiu, lúdic, cultural, esportiu, etc. 
Agafant com a propi l’eix central (Carrers segurs per 
als nens), ens proposem fer una prova pilot a 
l’avinguda central del Campus Montilivi, pacificant el 
trànsit de la mateixa, facilitant el pas de les 
bicicletes, transport públic i vianants. 
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