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    Com podem fomentar la mobilitat sostenible? 
 
 
Avui, dimecres 22 de setembre, a la Sala d’Actes de l’edifici La Farinera de Girona, s’ha 
celebrat la Jornada: Com podem fomentar la mobilitat sostenible?, organitzada pel Consell 
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA). 
  
Aquests últims anys han augmentat el nombre de desplaçaments de les persones tant per 
feina com per oci, i la major part d’aquests es realitzen mitjançant vehicles privats, amb 
els corresponents impactes negatius que això ocasiona: contaminació atmosfèrica i 
acústica, consum de combustibles fòssils, depredació del territori, accidents, etc. 
 
Per corregir aquesta situació, cal que els ciutadans apostem per formes de desplaçament 
més sostenibles: el transport públic, la bicicleta, anar a peu o compartir cotxe. En aquesta 
nova actitud és precís, però, que hi participin els propis ens locals i que, juntament amb 
l’administració autonòmica competent, s’hi destinin els mitjans adients. 
 
Aquesta jornada ha tingut com a objectiu donar a conèixer actuacions que s’estan duent a 
terme en alguns municipis. També s’ha informat i debatut sobre la futura creació d’una 
autoritat del transport públic a les comarques de Girona, la qual cosa ajudarà a coordinar 
la situació. Per últim, s’ha donat el punt de sortida a la celebració de la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura que a Catalunya s’ha consensuat de celebrar del 8 al 14 de 
novembre. 
 
La Jornada ha estat presentada per Miquel Noguer, President del CILMA. A continuació 
han intervingut: Pau Noy, President de l’Associació per a la Promoció del Transport 
Públic; Fermí Manchado, 7è tinent alcalde i regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de 
Mataró; Xavier Turró, tècnic de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres i 
coordinador de l’Agenda 21; Lluís Carrasco, Cap tècnic responsable de Mobilitat, 
Transport i Vialitat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i Manel Nadal, Secretari per 
a la Mobilitat del Departament de Polítiques Territorials i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya.  
 
En Pau Noy, en referència als objectius de la Setmana de Mobilitat Sostenible i Segura 
(SMSS), ha afirmat que cal estimular un comportament ciutadà més responsable del 



vehicle i, per tant, sensibilitzar a la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i 
informar sobre els avantatges de les diferents modalitats, així com incrementar les 
oportunitats perquè la ciutadania pugui utilitzar mitjans de transport alternatius al cotxe. 
Alhora, Pau Noy, també ha informat sobre el carsharing.  El carsharing és una nova forma 
de tenir cotxe, un concepte modern de mobilitat que promou la utilització racional dels 
mitjans de transport i que ofereix la possibilitat d’utilitzar un vehicle quan es necessita, 
sense haver de ser-ne el propietari. 
 
Per la seva part, Fermí Manchado ha explicat l’experiència de l’Ajuntament de Mataró en 
la utilització de vehicles de transport públic impulsats amb tecnologies alternatives com, 
per exemple, la utilització de biodiesel en els autobusos urbans de Mataró. Aquesta 
experiència, pionera en tot l’Estat espanyol, es remunta a l’any 1992, seguint els criteris 
de desenvolupament sostenible, entre els quals primaven les reducció de les emissions 
de gasos, acordats en la conferència de l’ONU celebrada a Rio aquest mateix any. 
 
Xavier Turró ha explicat la proposta d’articulació d’un servei de transport col·lectiu entre 
Figueres i els polígons industrials de l’àrea urbana. El sistema econòmic de Figueres no 
s’entén sense la complementarietat entre Figueres ciutat i la seva àrea urbana. Mentre 
Figueres allotja els serveis i la gran part de la població, els municipis de l’àrea urbana 
allotgen les activitats productives, bàsicament industrials. És en el conjunt d’aquests 17 
municipis que es produeixen els intercanvis més forts entre el lloc de treball i el lloc de 
residència. 
 
La intervenció de Lluís Carrasco s’ha basat principalment en la Llei de Mobilitat i 
ajuntaments, com a noves possibilitats de treball en el camí d’una mobilitat més 
sostenible. Així, doncs, segons ha explicat Carrasco, la nova Llei de Mobilitat 9/2003 
aporta importants elements als municipis per planificar la mobilitat sostenible, però és del 
tot necessari aplicar-la de forma paral·lela i coordinada amb la Llei d’Urbanisme 2/2002 
que també articula mecanismes de gestió de la mobilitat per part dels municipis mitjançant 
la planificació urbanística, i tanmateix la Llei de Planejament 23/1983 que regula el 
planejament territorial de Catalunya. Entre d’altres objectius, la Llei de Mobilitat proposa 
reduir els desplaçaments habituals i garantir plenament l’accessibilitat als centres de 
treball, a les residències, i als punts d’interès cultural, social, sanitari, formatiu o lúdic, amb 
el mínim impacte ambiental i de la manera més segura possible. 
 
Finalment, Manel Nadal, ha explicat que els objectius de la política de mobilitat de 
Catalunya s’han de contemplar en afavorir un model de mobilitat més sostenible basat en 
mitjans de transport poc contaminants per tal de reduir la congestió en la xarxa viària i 
disminuir la sinistralitat en els desplaçaments. Per altre part, Nadal, ha manifestat la seva 
voluntat de crear un procés d’implantació d’una autoritat del transport a les comarques de 
Girona que serveixi, entre d’altres aspectes, en reorganitzar els serveis i millorar la 
coordinació en el transport urbà-interurbà, així com avançar en la definició de la integració 
tarifària, en l’intercanviador de Girona i en la implantació d’un sistema ferroviari de 
rodalies, així com millorar la qualitat dels serveis en les línies d’autobusos. 
 



Tot seguit s’ha fet una taula de debat sobre l’autoritat del transport a les comarques de 
Girona on han participat, a més de Pau Noy, Manel Nadal i Lluís Carrasco; Daniel 
Fernández, Cap del Servei Territorial de Ports i Transports de Tarragona; Isabel 
Salamaña, tinenta d’alcalde de Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat de 
l’Ajuntament de Girona i David Vila, conseller del Consell Comarcal del Gironès i 
responsable de la comissió de Mobilitat del CILMA. Aquest debat ha estat moderat per 
Lluís Planes, consultor en sostenibilitat i democràcia participativa.  
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Per més informació: 
 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA 
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