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Projecte d’informació i sensibilització sobre el transport públic i la mobilitat 
sostenible. Presentació desplegable 
 
Avui, dimecres 18 de juny, a les 12:00 hores, a la seu del Consell d’Iniciatives Locals 
pel Medi Ambient de les Comarques de Girona –c/ Santa Eugènia, 10, 4t, de 
Girona–, s’ha presentat el Projecte d’informació i sensibilització sobre el transport 
públic i la mobilitat sostenible que ha elaborat el CILMA, i que s’ha materialitzat en 
forma de desplegable. L’acte ha anat a càrrec del  Sr. Miquel Noguer, President del 
CILMA i del Sr. Josep Turbau, responsable de la Comissió de Sensibilització i 
Educació Ambiental del CILMA. 
 
Un dels objectius fundacionals del CILMA és promoure hàbits i conductes més 
sostenibles entre els ens locals i la ciutadania en general. Amb aquest motiu, com 
entitat amb vocació de servei públic, ha estat del tot raonable que el CILMA aportés 
mitjans i recursos en la promoció d’un material com el que s’ha presentat avui, i que 
ve a omplir un buit existent en matèria de mobilitat. 
 
Aquest material –del qual se n’han editat 25.000 exemplars– és un recull del conjunt 
de possibilitats i empreses de transport públic que operen a les nostres comarques, 
amb les dades i informació bàsica per ser-ne usuari. Tot això s’acompanya de dades 
i consells per sensibilitzar a la ciutadania en l’ús del transport públic i l’ecomobilitat. 
 
La informació que s’inclou en aquest desplegable, així com les recomanacions i 
propostes envers l’ecomobilitat –impactes mediambientals i modalitats de 
desplaçament– han estat degudament contrastades amb els Consells Comarcals, 
els operadors de transport públic, la Delegació Territorial de Ports i Transports de 
Girona, les Oficines de Turisme i el Patronat de Turisme de la Costa Brava Girona. 
 
Una bona part d’aquests exemplars seran lliurats els Consells Comarcals per tal que 
facin la distribució que considerin més oportuna en el seu àmbit territorial, 
principalment a estacions d’autobusos, centres escolars, associacions ciutadanes, 
oficines de turisme, etc.    
 
 
 



 
 

Un cop fet, al desplegable s’hi recull: 

 

A la cara del davant: 

 

 Relació de les divuit empreses d’autobús de línies interurbanes existents, 
on cadascuna –amb un total de 117 línies– es distingeix per un color. Cada 
empresa té el seu telèfon de contacte, el web així com la relació de les línies 
en que opera. Cada línia ve numerada, representada sobre mapa, i se’n 
indica la seva freqüència diària. 

 Relació de transports urbans existents amb els seus telèfons de contacte. 

 Relació de les tres empreses de línies internacionals amb parada a les 
comarques de Girona, també amb el corresponent telèfon i web. 

 Informació específica i ampliada sobre les empreses que operen en la 
conurbació de Girona amb les principals línies i la seva freqüència. 

 Relació de les principals estacions i parades d’autobusos corresponents als 
municipis amb més transport de viatgers. 

 Relació de les principals empreses que realitzen creuers entre els diferents 
municipis litorals de la Costa Brava, amb el telèfon de contacte i el web. 

 Representació de la Via Verda que uneix la muntanya amb la costa. 

 Relació de les línies de tren i de l’aeroport. 

 Finalment, un mapa on hi són representades gràficament totes les línies de 
transport interurbà amb els seus codis d’identificació i les empreses que les 
realitzen. També hi ha representades, mitjançant icones, les diferents 
modalitats de transport: tren, cremallera, autobús, vaixell, bicicleta i avió. 

 

A la cara del darrera: 

 

 Finalitat del projecte d’informació i sensibilització. 

 Antecedents sobre la situació de la mobilitat a Catalunya i a les comarques 
de Girona. 

 Impactes ambientals, socials i econòmics que generen els desplaçaments 
segons les modalitats de transport que s’utilitzen. 

 Avantatges, consells, recomanacions, dades i adreces d’interès d’entitats 
per cadascuna de les modalitats de desplaçament existents. 



 Relació de les oficines de turisme per ampliar tot tipus d’informació. 
 
 
 
Per més informació:  
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA 
Telèfon mòbil: 629 151 930 
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