
 

NOTA DE PRENSA 
 

UNA TRENTENA D’AJUNTAMENTS GIRONINS S’ADHEREIXEN          
A LA SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE                  

IMPULSADA PEL CILMA 
 

Aquesta xifra significa un increment del 64% respecte l’any passat, el que 
demostra que la sensibilització respecte una nova mobilitat va en augment 

Sota el lema “Espai lliure. Aire lliure”, la campanya s’iniciarà dilluns 22 i 
s’allargarà fins el 29 de setembre 

 

Un total de 28 ajuntaments de les comarques de Girona s’han adherit a la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible impulsada pel CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient 
de les Comarques de Girona), el Consell Comarcals i diferents ajuntaments de les 
comarques de Girona. Aquesta xifra representa un increment del 64% respecte l’any passat, 
quan es van sumar a la campanya 18 ajuntaments. A més dels municipis, enguany també 
s’ha sumat a la proposta el Consell Comarcal de la Selva. L’objectiu és dur a terme durant 
una setmana diverses activitats per sensibilitzar la ciutadania de la necessitat de practicar 
una mobilitat que eviti els efectes negatius derivats de l’ús inadequat del cotxe. 
 
L’increment del nombre d’ajuntaments adherits respecte l’any passat és molt important, fet 
que demostra la creixent sensibilització sobre la mobilitat sostenible en concret i aspectes 
de preservació mediambiental en general que existeix a la societat gironina. Els 
ajuntaments, a més d’impulsar activitats entorn a aquesta temàtica, es comprometen a 
implantar noves mesures permanents  en mobilitat sostenible. 
 
La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que s’impulsa sota el lema d’Espai Lliure. 
Aire Lliure. Mou-te amb el cap començarà el proper dilluns 22 de setembre i s’allargarà fins 
el 29. Entre les activitats que tiraran endavant els diferents municipis destaca la iniciativa de 
destinar àrees exclusives per a vianants i ciclistes, el transport públic gratuït, o jornades, 
xerrades i debats. Una de les activitats amb més adhesió ha estat la pedalada sobre el 
canvi climàtic, iniciativa que duran a terme 18 ajuntaments entre el 21 de setembre i el 5 
d’octubre. 
 
Els municipis que s’han adherit a la Setmana de la Mobilitat són Aiguaviva, Amer, Arbúcies, 
Banyoles, Besalú, Blanes, Cassà de la Selva, Castell d’Aro-Platja d’Aro, Castelló 
d’Empúries, La Cellera de Ter, Figueres, Girona, Llançà, Lloret de Mar, Olot, Palamós, 
Peralada, Portbou, Quart, Ripoll, Riudarenes, Roda de Ter, Salt, Sant Feliu de Guíxols, 
Santa Coloma de Farners, Torroella de Montgrí, Tossa de Mar i Vilafant. 
 
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 679 48 62 77 (Anna) o bé consultar el web 
www.cilma.cat. Moltes gràcies!! 

http://www.cilma.cat/

