
NOTA DE PRENSA

VINT-I-SET AJUNTAMENTS GIRONINS ES COMPROMETEN A 
IMPLANTAR MESURES PERMANENTS EN MOBILITAT 

SOSTENIBLE I SEGURA

Sota el lema “Un ambient millor per a la meva ciutat”, la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura s’iniciarà dilluns 22 i s’allargarà fins el 29 de 

setembre

Els municipis han organitzant activitats diverses i campanyes de 
sensibilització per evitar els efectes negatius de l’ús inadequat del cotxe 

Un total de 27 ajuntaments de les comarques de Girona s’han adherit a la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible sota el lema “Un ambient millor per a la meva ciutat” i, s’han 
compromès a implantar mesures permanents en mobilitat sostenible en els seus termes 
municipals. L’objectiu és sensibilitzar la ciutadania de la necessitat de practicar una mobilitat 
que eviti els efectes negatius derivats de l’ús inadequat del cotxe i és per això que els 
ajuntaments han organitzat un munt d’activitats i campanyes de sensibilització durant al llarg 
de la setmana que ve. 

La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura començarà el proper dimarts 22 de 
setembre i s’allargarà fins el 29. Les activitats que tiraran endavant els diferents municipis 
passen per la potenciació de l’ús del transport públic, de l’ús de la bicicleta com a mitjà de 
transport i fer incidència en el fet de caminar com un hàbit saludable. Una de les activitats 
amb més adhesió ha estat la pedalada contra el canvi climàtic, iniciativa que duran a terme 
20 ajuntaments i que majoritàriament es celebrarà el 27 de setembre.

Cal destacar, a més, l’organització d’una pedalada popular entre Girona i Sant Feliu de 
Guíxols organitzada pel Consorci de les Vies Verdes de Girona pel dia 4 d’octubre en motiu 
del Dia Europeu de les Vies Verdes. 

Els municipis que s’han adherit a la Setmana de la Mobilitat són Aiguaviva, Amer, Arbúcies, 
Banyoles, Besalú, Blanes, Caldes de Malavella, Cassà de la Selva, Castell-Platja d’Aro, 
Castelló d’Empúries, Figueres, Girona, La Bisbal d’Empordà, La Cellera de Ter, Llagostera, 
Llançà, Lloret de Mar, Navata, Palamós, Peralada, Portbou, Ripoll, Riudarenes, Salt, Sant 
Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners i Vilobí d’Onyar.

Un dels objectius del CILMA és promoure hàbits i conductes més sostenibles entre els ens 
locals i la ciutadania en general. El CILMA es va constituir el 1999 i està integrat per  la 
majoria d’ajuntaments gironins, Consells Comarcals i la Diputació de Girona.



Us adjuntem el programa de la setmana de la Mobilitat Sostenible. Per a qualsevol 
dubte o aclariment, podeu trucar al 972186000 o bé consultar el web www.cilma.cat. 
Moltes gràcies!!
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