
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Del 22 al 29 de setembre de 2006

Ens locals Mesures permanents Activitats
Aiguaviva Destinar àrees únicament als vianants, als ciclistes i al 

transport públic
Amer Millora de l'accessibilitat: passos de vianants elevats Exposició "Mou-te amb el planeta" 

Prohibició estacionament a l'Avinguda Barcelona Contes sobre contaminació a la biblioteca
Optimització circulació viària pel poble Bicicletada popular

Conferència sobre el canvi climàtic
Reducció trànsit rodat a la plaça de la Vila

Arbúcies Conversió de zones parcialment per a vianants (trànsit 
restringit) 

"Al carrer hi pintem tots": dibuixos relacionats amb la 
mobilitat i el canvi climàtic, mural-tapís al terra dels 
carrers

Carrils per caminar Fitxes de transport per als escolars
Prohibició d'estacionament en zones concretes Adhesiu per promoure entre els escolars l'ús de la 

bicicleta per anar a l'escola 
Campanyes d'ús del cotxe compartit (car-pooling) Elaboració d'un tríptic sobre la conducció sostenible
Materials educatius relacionats amb la seguretat viària

Banyoles Conversió en zona de vianants tots els dies de la 
setmana

Actes a la via pública. Tancament de carrers cèntrics al 
trànsit

Carrils de bici Jornada amb transport públic interurbà gratuït
Aparcaments de bicis, prohibició d'estacionament en 
zones concretes, disminució de zones d'aparcament

Bicicletada popular

Noves línies/Ampliació de freqüència de transport 
públic

Dinar popular

Mesures per pacificar el trànsit Gimcana: "Camins escolars segurs"
Campanya de sensibilització/incentius/bonificacions a 
empleats
Campanyes d'ús del cotxe compartit (car-pooling)
Educació viària i sobre mobilitat per alumnes de 
centres educatius
Materials educatius relacionats amb la seguretat viària

Plans d'accessibilitat
Blanes Col·locació de 40 nous aparcaments per a bicis Passejada popular en bicicleta

Fer zona apta per a vianants la plaça Nostra Sra. del 
Vilar i carrers s'Auguer i Méndez Núñez

Passejada popular a peu de descoberta del municipi i 
de l'entorn

Potenciació d'aparcaments dissuasoris Difusió a través de la premsa local del tríptic "BICIA'T"

Xerrades sobre els beneficis d'anar a peu o amb 
bicicleta per a la salut 
Presentació i distribució del nou plànol i horari del 
transport públic urbà
Promoció de viatges gratuïts per als que viatgin en 
transport públic durant la SMSS
Campanya publicitària de promoció del transport públic 
urbà

Cadaqués Destinar àrees únicament als vianants, ciclistes i 
transport públic

Cassà de la 
Selva

Establiment d'aparcaments de bicis Destinar àrees del centre del municipi únicament a 
vianants 

Mesures per pacificar el trànsit
Castell-
Platja d'Aro

Transport urbà gratuït per a tot el municipi de Castell-
Platja d'Aro-s'Agaró durant tot el dia

Castelló 
d'Empúries

Educació viària de P3 fins a 6è, a l'escola Ruiz Amado Bicicletada popular

Crèdit d'educació viària a 2n ESO, a l'IES Castelló
Redacció i tramitació del nou Pla General d'Ordenació 
Urbana, on s'hi incorpora una xarxa de carrils bici que 
abasta el conjunt del municipi. 
A les zones de nou creixement, s'obliga a incorporar 
els carrils bici en el planejament derivat



Girona Increment de freqüències de dues línies L-7 i L-10 del 
Transport Públic Urbà

En transport, bitllet gratuït per a persones jubilades i 
preu únic (1 €) per tot el dia, independentment del 
nombre de viatges
Tramesa a tots els domicilis de l'horari del transport 
públic 
Campanya per tal de retallar les tanques vegetals que 
envaeixen la vorera impedint la circulació als vianants

Lloret de 
Mar

Ordenació de trànsit del Passeig Marítim amb la 
construcció de l'aparcament subterrani al Passeig 
Jacint Verdaguer

Comparativa de mitjans de transport

Aparcaments municipals gratuïts
Campanya de control de soroll de vehicles
Sorteig de 5 abonaments anuals d'autobús urbà
Punt itinerant d'informació i participació sobre la 
mobilitat
Bicicletada popular
XXVII Marxa popular "Platges les de Lloret..."
Canvi de sentit al carrer Riu de la Plata (Fenals)
Campanya "Jo aparco bé quan vaig a l'escola"
Desplaçaments segurs en grup
Parc infantil d'educació viària
Taula de treball "Pacte per a la mobilitat"
Cinema a la fresca "El taxista ful"

Olot Aparcaments de bicicletes Transport públic gratuït amb distintiu a favor de SMSS

Concurs fotogràfic mobilitat sostenible + exposició de 
fotos
Espots publicitaris
Taula informativa sobre la setmana MSS
Taller per arreglar bicicletes

Palamós Campanya "Palamós per cames" per incentivar la 
població a moure's per la ciutat a peu o en transport 
alternatiu al cotxe
Difusió itineraris de Carril Bici

Ripoll Creació d'una pàgina web de mobilitat sostenible dins 
la pàgina de l'ajuntament

Tancament d'una plaça i realització amb escolars d'un 
mural al terra
Bicicletada popular 
Exposició "Mou-te amb el planeta" 

Salt Adhesió a la xarxa de municipis per compartir cotxe Bitllet de tarifa diària

Activació zona 30, vessant sud del municipi
Campanya de control de sorolls
Cursa de modes de transport
Bicicletada popular 
Campanya de difusió de la SMSS a través dels mitjans 
municipals
Tancament d'un carrer al trànsit motoritzat

Vilafant Ampliació dels punts d'aparcament de bicicletes A escola sense cotxe: "Avui hi ha un cotxe menys 
contaminant"
Promoció del carril bici: "Amb el carril bici i de vianants 
pots anar a..."
"Agutzils sostenibles" patrulla en bicicleta d'una unitat 
de la guàrdia municipal

Vilobí 
d'Onyar

Destinar àrees únicament als vianants, als ciclistes i al 
transport públic

Consell 
Comarcal 
del Gironès

Desenvolupament del Pla de Mobilitat sostenible de la 
comarca del Gironès

Realització d'un estudi de viabilitat del tramvia 
intercomarcal
Integració en l'Autoritat del Transport Metropolità

Universitat 
de Girona

Inauguració i posada en marxa del nou servei de borsa 
per compartir cotxe

Exposició canvi climàtic



Inauguració del nou servei de borsa per compartir 
cotxe per cobrir els desplaçaments intercampus, 
"Borsaexprés"

Punts informatius a diferents llocs del campus sobre el 
TMG

Modificació del servei de bicicletes universitàries: 
inauguració de nous punts de préstec i modificacions 
en la gestió 

Enquesta de mobilitat universitària 2006 per al 
seguiment dels indicadors de sostenibilitat
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