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Jornada preparatòria de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 
2005, “Desplaça’t amb seny” 
 
Avui, dimecres 29 de juny de 2005, al Centre Cultural La Fàbrica de Celrà, el Consell 
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) i el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, han organitzat 
la jornada preparatòria de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2005, “Desplaçat 
amb seny”, que a Catalunya es celebrarà del 22 al 29 de setembre de 2005. El motiu 
d’aquesta jornada preparatòria ha estat donar a conèixer tots els detalls de la campanya, 
així com diferents propostes i experiències. 
Aquesta campanya té l'objectiu que els ens locals dediquin uns dies a fomentar un canvi 
d'hàbits en els desplaçaments quotidians, promovent la utilització de mitjans de transport 
més eficients i segurs (transport públic, bicicleta, a peu, compartir cotxe, tec). Aquesta 
Setmana també serveix per promoure el debat sobre la mobilitat i per inaugurar mesures 
permanents que s'implantin en els ens locals (nova línia de transport públic, carril bici, 
supressió de barreres arquitectòniques, creació d'un camí segur escolar, etc.). 
Aquesta Jornada ha estat presentada per Francesc Camps, Alcalde de l’Ajuntament de 
Celrà; Gabriel Jover, Director del Servei Territorial de Girona del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i David Vila, Responsable de Mobilitat 
del CILMA. A continuació han intervingut: Josep Planas, Cap del Servei d’Educació 
Ambiental de la Direcció General de Política Ambiental i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya; Assumpta Farran, Àrea de Relacions Externes i Promoció de l’Institut Català 
d’Energia de la Generalitat de Catalunya; Javier González, responsable del projecte de 
gas natural vehicular de la Direcció de Tecnologia, Seguretat i Eficiència Energètica de 
Gas Natural; Borja Vilallonga, membre col·laborador de l’equip redactor de l’estudi de 
tramtren per l’anella de les Gavarres i Antoni Povea, Coordinador de l’Àrea de Via Pública 
de l’Ajuntament de Vallirana (Baix Llobregat). 
En Josep Planas, ha informat sobre diversos aspectes relacionats amb l’organització de la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i, entre d’altres, ha ressaltat la convocatòria 
dels premis “Mobilitat Sostenible i Segura” que tenen com a objectiu el reconeixement 
públic a entitats, administracions i empreses privades que treballen per avançar cap a un 
model de mobilitat més sostenible i segura, així com per difondre les actuacions que 
s’estan portant a terme arreu de Catalunya. 
Per la seva part, Assumpta Farran, ha explicat diverses dades energètiques del transport, 
així com la campanya de conducció eficient i sostenible Cuida’m, gastaré menys. Aquesta 
campanya té per objectiu l’estalvi energètic i la reducció d’emissions de CO2. Els beneficis 
de la conducció econòmica són l’estalvi del 15% en combustible, sense disminuir la 
velocitat mitja; la reducció d’emissions de CO2 i de la contaminació acústica; la 



minimització d’accidents de trànsit entre un 10 i 20%; la reducció del cost de manteniment 
del vehicle i l’increment de la comoditat del conductor. 
Javier González, ha exposat les avantatges del gas natural com a carburant en automoció 
per a qualsevol tipus de vehicle i, per tant, tal i com ja passa en diversos països de la Unió 
Europea, reduir la dependència del petroli i minimitzar les emissions dels gasos 
contaminants. 
La intervenció de Borja Vilallonga s’ha basat en l’explicació de la Proposta de tramtren per 
a l’anella de les Gavarres i que podem resumir en la necessitat de millorar les 
comunicacions a la regió de les Gavarres i, conseqüentment, la idoneïtat de la 
recuperació-creació d’una línia ferroviària per aquesta anella i, per tant, el tramtren es 
presenta com a un model òptim de transport sostenible, ecològic i de qualitat. 
Finalment, Antoni Povea, ha explicat l’experiència del municipi de Vallirana sobre un 
servei de transport públic col·lectiu en tot l’àmbit urbà en el que com a objectius a curt 
termini es vol apropar els equipaments i serveis, així com connectar tots els nuclis urbans 
del municipi. A mitjà i llarg termini, aquest servei, vol aconseguir que es prescindeixi del 
vehicle privat i, alhora, adquirir hàbits de transport públic. 
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