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ENS LOCALS MESURES PERMANENTS ACTIVITATS 

Amer − Nova parada de transport públic. 

− Conferència-col·loqui. 
− Bicicletada. 
− Treballs a l’escola i a l’institut. 
− Presentació de la delegació territorial Girona 

Interior de l’Associacio PTP. 

Aiguaviva 
− Millora dels passos de vianants i de les bandes sonores. 
− Instal·lació d’aparcaments de bicicletes prop de l’escola i 

del local de juventut. 

− Xerrada a l’escola. 
− Bicicletada. 
− Educació vial. 

Arbúcies 
− Aparcament de bicicletes. 
− Prohibició d’estacionament a zones concretes. 
− Educació vial a les escoles. 

− Talls de circulació. 
− Repartiment a les escoles d’un futlletó explicatiu i 

descriptiu del camí segur escolar. 

Banyoles 

− Carrils bicicleta. 
− Aparcament bicicletes. 
− Prohibició d’estacionament a zones concretes. 
− Disminució de zones d’aparcament. 
− Mesures per a pacificar el trànsit. 
− Plans d’accessibilitat. 
− Educació vial i materials educatius. 
− Campanyes de sensibilització i sobre l’ús compartit del 

cotxe. 

− Tancament de carrers cèntrics i actes a la via 
pública. 

− Jornada amb transport públic interurbà gratuït. 
− Bicicletada pels barris. 
− Gimcama “Camins segurs escolars”. 
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Blanes 

− Millora carril bici al passeig de la Marina. 
− Millores en aspectes d’accessibilitat a diversos carrers. 
− Ampliació voreres. 
− Compra i col·locació de 50 nous aparcaments de bicis. 
− Nova línia turística d’autobús per accedir al jardí botànic 

Pinya de Rosa. 

− Carrer destinat als vianants. 
− Creació d’un carril bus. 
− Transport urbà gratuït. 
− Passejada popular. 

Cassà de la Selva − Mesures de pacificació del trànsit a través de pasos 
elevats i bandes reductores de velocitat. 

− Tancament al trànsit de la Plaça de la Coma. 
− Celebració d’activitats educatives amb energia 

solar i vehicles en el marc de la Fira d’Energies 
Renovables. 

− Difusió a través dels anuncis en els mitjans de 
comunicació. 

Castelló 
d’Empúries 

− Actuacions municipals en seguretat vial (educació, plans, 
reducció velocitats i materials educatius). 

− Crèdit d’educació viària 2n ESO. 
− Xerrades als alumnes de primària sobre educació 

viària. 
− Bicicletada verda. 
− Xerrada als pares dels alumnes. 

Castell-Platja 
d’Aro  

S’han adherit a la jornada “A ciutat sense el meu 
cotxe”: 
− Transport urbà gratuït durant un dia. 
− Activitat “Al carrer tots hi pintem” per part dels 

alumnes de l’escola Vall d’Aro en un carrer del 
municipi durant un dia. 

Fornells de la 
Selva 

− Aparcaments dissuasoris. 
− Prohibició d’estacionament a zones concretes.  
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Girona 

− Noves línies i ampliació de freqüència del transport 
públic. 

− Webs i serveis d’informació. 
− Campanyes de sensibilització. 
− Millora del transport públic. 

− Activitat “Al carrer tots hi pintem” a la plaça 
Catalunya. 

− Durant la setmana preu únic (1€) per tot el dia 
independentment del nombre de viatges. 

− Bitllet gratuït a persones jubilades. 
− Durant la setmana nou itinerari i horari L-10. 
− Durant la setmana campanya d’informació 

d’itineraris i horaris. 
− Remodelació de la web de transport urbà. 

La Bisbal 
d’Empordà 

− Senyalitzar i instal·lar aparcament de bicicletes. 
− Decidir que la flota de vehicles municipal utilitzi biodiesel 

i promoure la instal·lació de sortidors en el municipi. 
− Difondre l’ús de noves energies alternatives a través de 

la pàgina web. 
− Reducció de velocitats a les zones properes als centres 

docents. 

 

Lloret de Mar 
− Educació vial i sobre mobilitat per a l’alumnat dels 

centres educatius. 
− Elaboració de materials educatius. 

− Peatonalització de diversos carrers. 
− Prova pilot de canvi de sentit de la circulació de 

diversos carrers per alliberar cotxes al casc urbà. 
− Utilització d’aparcaments municipals per anar a 

l’escola. 
− Presentació d’acords per a la redacció d’un pacte 

per a la mobilitat. 
− Tall de circulació a la façana marítima. 
− Desplaçament segur en grup amb el guiatge 

d’agents de policia. 
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Olot − Nous aparcaments de bicicletes i creació d’un carrer 
peatonal Baix del Tura. 

Activitats celebrades el mes de novembre: 
− Restricció del trànsit motoritzat al barri vell de 17 

a 21 h. 
− Transport públic gratuït. 
− Taula informativa: repartició díptic, placa obsequi 

i marcatge per les bicicletes. 
− Difusió de cotxe compartit i Punt Verd. 
− Xerrades: Kioto i Bicia’t. 
− Exposició silenciosa. 
− Accions de sensibilització als conductors. 
− Concurs de fotos “Només hi he arribat sense 

motor”. 
− Activitats a les escoles. 

Ordis − Aparcament de bicicletes. 
− Seguretat vial. 
− Trobada a peu i en bicicleta amb els municipis 

veïns. 

Palamós 

− Educació vial i sobre mobilitat als centres educatius. 
− Campanyes de sensibilització. 
− Millora del transport públic. 
− Webs i serveis d’informació. 

− Campanya “Desplaça’t amb seny”. 
− Carril segur a les escoles. 
− Educació viària i xerrada als pares. 
− Bicicletada popular. 

Ripoll  

S’han adherit a la jornada “A ciutat sense el meu 
cotxe”: 
− Activitats escolars en un carrer tancat al trànsit. 
− Implantació de camins escolars als centres 

escolars. 
− Promoció ús transport públic i bicicletes als 

poligons industrials. 
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Salt − Senyalització d’un carril bici. 
− Creació d’una zona de prioritat invertida. 

− Tall de carrers al trànsit d’automòbils. 
− Concurs de dibuix (fins els 12 anys). 
− Nota de premsa amb els resultats del transport 

públic. 
− Bicicletada pel municipi i deveses. 
− Concurs d’idees per la mobilitat sostenible (de 13 

a 16 anys). 
− Xerrada sobre mobilitat sostenible. 
− Anunci als mitjans de comunicació sobre les 

mesures permanents. 

Sant Feliu de 
Guíxols  

− Carrils de bicicleta. 
− Noves línies de transport públic/ampliació de 

freqüències. 
− Millores en l’accessibilitat. 
− Mesures per a pacificar el trànsit. 
− Millora del transport públic. 

− Acte de presentació de la campanya (dia 21). 
− Transport públic gratuït i amb doble freqüència 

de pas (dia 22). 
− Regal d’una planta a tots els ususaris del 

transport públic (dia 23). 
− Els concessionaris i tallers informen sobre les 

mesures mediambientals que desenvolupa la 
indústria automobilística en la VII Fira d’autocasió 
(dia 24). 

− Itinerari en bicicleta, esmorzar popular i 
presentació d’un aparcament bicicletes 
automatitzat (dia 25). 

− Regal d’un esmorzar a tots els ususaris del 
transport públic (dia 26). 

− Dia del vianant i dels centres educatius en que 
els alumnes posen un avis als vehicles mal 
estacionats (dia 29). 
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Sarrià de Ter 

− Carrils per caminar. 
− Aparcaments per a bicicletes. 
− Noves línies/ampliació de freqüència. 
− Mesures per a pacificar el trànsit. 
− Regulació de la mobilitat sostenible. 
− Eduació vial i sobre mobilitat sostenible als centres 

educatius. 

− Sessió informativa sobre les actuacions 
municipals en mobilitat sostenible. 

− Debat a l’entorn de com afecten les mesures 
adoptades en mobilitat. 

Vilobí d’Onyar, 
Salitja i Sant 
Dalmai 

  

Consell Comarcal 
del Gironès 

− Redacció del Pla de mobilitat a la comarca del Gironès. 
− Participació en la creació de l’Agència del Transport 

Metropolità. 
 

Universitat de 
Girona 

− Difusió de la SMSS amb punts d'informació sobre la 
mobilitat sostenible a la UdG (préstec gratuït bicicletes, 
itineraris òptims bicicletes, temps de recorregut a peu, 
línies de TMG, borsa compartir cotxes, conveni RENFE-
UdG). 

− Web d'Ambientalització de la UdG: informació general 
sobre la línia de Mobilitat del Pla Estratègic 
d'Ambientalització i informació específica de la SMSS. 

− Informació de la SMSS i del Dia sense Cotxes en els 
plafons d'Ambientalització instal·lats en les escoles i 
facultats de la UdG. 

− Pacificació del trànsit en l'Avda.Central del Campus 
Montilivi (supressió places aparcament, prolongació carril 
bici, senaylització de càrrega i descàrrega i autorització 
de pas pel transport públic). 
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