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Els municipis de Girona celebren la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 
 

• Enguany se celebrarà del dissabte 22 fins al 29 de setembre, amb la participació 
de 39 municipis i 9 entitats gironines amb 91 activitats lúdiques organitzades 
sota el lema “Mou-te en la direcció correcta” 

 
• Com a novetat, aquest any la ciutadania també podrà participar en el concurs 

fotogràfic ‘Apunta’t al Clic Mob!’ a través de la xarxa social Instagram 
 
 
Èxit en les adhesions a la Setmana de la Mobilitat a Girona 
 
Des del proper dissabte 22 fins al 29 de setembre, Catalunya celebra un any més la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible i Segura, que, sota el lema “Mou-te en la direcció correcta”, cerca 
noves formes de mobilitat per tal d’alleugerir el domini absolut del cotxe particular en favor d’un 
transport més sostenible. 
 
Canviar el nostre mode de transport pot significar viure en una ciutat millor i respirar un aire de 
més qualitat i més saludable. Agafar el transport públic col·lectiu per anar a la feina, moure’s en 
bicicleta per la ciutat o caminar per anar de compres en comptes d’agafar el cotxe pot jugar un 
paper molt important en la salut. 
 
A Girona, durant aquesta setmana, 39 municipis i 9 entitats de les comarques de Girona 
faran nombroses activitats amb l’objectiu de donar un nou pas per a la conscienciació social 
sobre la necessitat d’una nova mobilitat urbana que eviti els efectes negatius derivats de l’ús 
inadequat del cotxe a la ciutat. 
 
L’ATM de l’Àrea de Girona juntament amb les 48 entitats adherides a la Setmana, entre les 
quals hi ha ajuntaments, Consells Comarcals i empreses operadores han preparat més de 91 
activitats lúdiques que es duran a terme al llarg d’aquesta setmana a cadascun dels municipis 
adherits, moltes d’elles amb caràcter permanent per a aconseguir una mobilitat més sostenible i 
segura.  
 

A l’Àrea de Girona la implicació dels municipis a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 
ha estat molt favorable des de l’inici. Ja a l’any 2010 es varen adherir 33 ajuntaments i 6 
entitats, l’any 2011 es va mantenir el nombre de participants amb 33 ajuntaments i 7 entitats. 
Aquest any, s’ha augmentat la participació dels anys anteriors amb l’adhesió de 39 
ajuntaments i 9 entitats. 

El nombre d’adhesions i el nombre d’activitats organitzades respecte de l’edició 2011 de la 
Setmana permeten una valoració positiva de la participació d’ajuntaments, superant un any 
més la participació de l’edició anterior. Hem passat de 33 a 39 ajuntaments, i de 73 a 91 
activitats. 
 

Activitats 2011 – 2012 
 

Activitat 2011 2012
Caminades 31 36 
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Pedalades 19 21 
Curses 1 6 

 
 
Els objectius principals de la Setmana són els següents: 
 

 Estimular un comportament ciutadà en relació amb l’ús del vehicle compatible 
amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat 
de l’aire, la prevenció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum 
racional dels recursos energètics. 

 Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-
la sobre les seves diferents modalitats. 

 Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport 
públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics. 

 Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu 
patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat. 

 Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús irracional del transport 
motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen 
tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, 
propicien el sedentarisme i la inactivitat física. Agafar el transport públic col·lectiu per 
anar a la feina, moure’s en bicicleta per la ciutat o caminar per anar de compres en 
comptes d’agafar el cotxe pot jugar un paper molt important en la salut. 
 

Entitats adherides a la província de Girona 
 
Ajuntament d'Aiguaviva 
Ajuntament d'Arbúcies 
Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós 
Ajuntament de Besalú 
Ajuntament de Blanes 
Ajuntament de Bolvir 
Ajuntament de Caldes de Malavella 
Ajuntament de Calonge 
Ajuntament de Campllong 
Ajuntament de Cassà de la Selva 
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro 
Ajuntament de Figueres 
Ajuntament de Girona 
Ajuntament de La Bisbal d'Empordà 
Ajuntament de La Cellera de Ter 
Ajuntament de La Vall d'en Bas 
Ajuntament de Les Preses 
Ajuntament de Llagostera 
Ajuntament de Llançà 
Ajuntament de Lloret de Mar 
Ajuntament de Maià de Montcal 
Ajuntament de Masarac 
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Ajuntament de Mont-ras 
Ajuntament d'Olot 
Ajuntament d'Ordis 
Ajuntament de Peralada 

Ajuntament de Ripoll 
Ajuntament de Riudellots de la Selva 
Ajuntament de Salt 
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
Ajuntament de Sant Gregori 
Ajuntament de Sant Hilari Sacalm 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
Ajuntament de Sant Julià de Ramis 
Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga 
Ajuntament de Santa Cristina d'Aro 
Ajuntament de Sils 
Ajuntament de Vidreres 
Ajuntament de Vilobí d'Onyar 
Consell Comarcal del Ripollès 

Consorci de les Vies Verdes de Girona 
Oficina Verda UdG 
TEISA 
AMPSA 
BARCELONA BUS 
FECAV 

Associació de naturalistes de Girona 
Mou-te en Bici 

 
 
Activitats organitzades 
 
Entre tots els actes que se celebraran cal destacar la Cursa per la Mobilitat Interurbana i 
urbana, que organitza l’ATM juntament amb l’Associació per a la Promoció del Transport Públic 
(PTP) per segon any consecutiu, l'objectiu de la qual és comparar el temps, però també els 
costos ambientals i socials (accidents, canvi climàtic, contaminació atmosfèrica...), que els 
diferents modes de transports (bus, tren, bici i vehicle privat) necessiten per a realitzar un 
mateix recorregut. La cursa Interurbana contarà amb diversos recorreguts comparatius, unint 
els municipis de Besalú, Riudellots de la Selva, Llagostera, Vilobí d’Onyar i Blanes. La cursa 
urbana es farà entre el municipis mes propers a la ciutat de Girona com són St. Gregori, Salt i 
Sarrià de Ter. 
  
Altres activitats destacades en matèria de transport públic són la promoció que fa l’ATM 
consistent en que durant tota la Setmana de la Mobilitat, des del centre d’atenció al client de 
l’ATM es regalarà una doble funda que inclourà  una targeta commemorativa de la SMSS 
recarregable  i un mapa de la xarxa integrada amb informació bàsica sobre els títols integrats, 
als nous clients que carreguin per primer cop la targeta. 
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Cal destacar també les pedalades i caminades. Hi ha un total de 21 activitats relacionades 
amb la bicicleta, i, pel que fa a les caminades, hi ha un total de 36 activitats organitzades i 
repartides segons la seva temàtica en caminades saludables, verdes i culturals. També 
s’organitzaran tallers i jornades educatives i de sensibilització de la ciutadania.  
 
 
Enguany, la ciutadania també podrà participar en el concurs fotogràfic ‘Apunta’t al Clic 
Mob!’ a través de la xarxa social Instagram. Els participants hauran de publicar imatges sobre 
el transport i la mobilitat sostenible amb l’etiqueta #mobilitat2012.Totes les fotografies 
presentades al concurs podran optar a un dels tres premis generals de l’àmbit de Catalunya. 
Les fotografies que, a més, incloguin les etiquetes georeferenciades: #Barcelona, #Tarragona 
#Lleida o #Girona, podran optar a guanyar un abonament personal de transport per tot l'any 
2013 que s’ofereix a cadascun dels àmbits territorials esmentats.  
 
Per poder consultar totes les activitats de la Comissió Institucional de la Setmana a nivell de 
Catalunya podeu visitar el canal de mobilitat: www.mobilitat.net.  
 
Teniu més informació sobre les activitats organitzades per l’ATM de Girona, i l’agenda 
d’activitats al web de l’ATM www.atmgirona.cat/smss. 
 
 
També  hi ha altres activitats organitzades amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona i 
l’Ajuntament de Banyoles: 
 

 Exposició de Vehicles elèctrics i punt de informació en un autobús 
històric: Dissabte 22 de setembre de 10:00 a 14:00h. 
Amb l’exposició de vehicles elèctrics i el punt d’informació en un autobús històric es 
pretén mostrar l’evolució que s’està produint en el món del transport tant pel que fa a la 
confortabilitat com la seva evolució cap a formes de combustió més respectuoses amb 
el medi ambient. Amb aquesta exposició es vol apropar el vehicle elèctric a la 
ciutadania en una aposta cap a la promoció de l’estalvi energètic, la conducció eficient, 
i contribuir a visualitzar un futur sense soroll i sense contaminació. Els ciutadans que es 
passegin per la Plaça Catalunya de Girona, podran provar els vehicles elèctrics en un 
circuït reservat  per l’ocasió. 

 
 La seguretat en els joves i la gent gran: s’han organitzat dues activitats. 

 
1. Taula rodona “Com educar els infants i joves en la seguretat viària”: 

Dimarts 25 de setembre de 19:00 a 20:30h. 
En aquesta taula s’abordaran aquelles accions que, en matèria educativa, 
poden despertar en els infants i joves el desig de desenvolupar conductes 
segures a la via pública, pautes de seguretat i preservació del medi ambient, 
mitjançant una reflexió crítica sobre la mobilitat actual. 
19:00h - Presentació i moderació de la Taula Rodona: Sra. Teresa Barceló, 
gerent de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de l’Àrea de Girona. 
19:15h - Taula Rodona: participants: 
Sra.  Puri Cosgaya, caporal de la Policia municipal de Girona. 
Sr.  Joan Aregio, director del Servei Català del Trànsit. 
Sr. Xavier Ruestes, director de Programes de la Fundació RACC. 
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2. Jornada per la gent gran: Dijous 27 i divendres 28 de 10 a 14h. 
En la recerca de noves maneres per a garantir la seguretat del viatgers, s’ha 
preparat una  jornada educativa en la que els assistents poden aprendre i 
entendre quines són les dificultats amb les quals es troben les persones grans 
a l'hora d'utilitzar el transport públic i adquirir habilitats segures en els seus 
desplaçaments en transport públic. L’objectiu és fomentar-ne l’ús entre les 
persones de més de 65 anys i oferir-los coneixements i  eines perquè la gent 
gran pugui guanyar en autonomia i seguretat aprenent a viatjar en transport 
públic de manera confortable i segura.  L’activitat es durà a terme en dues 
jornades, una teòrica que pretén donar eines a les persones grans perquè se 
sentin més segures en l'ús del transport públic, i una pràctica, per sensibilitzar  
als conductors de transport públic sobre les necessitats de les persones grans 
pel que fa a la seguretat en els trajectes. 

 
 Promoció de la cultura de la mobilitat: 

En el marc de la difusió de la cultura de la mobilitat i per fomentar l’anàlisi i la reflexió 
entre els joves, s’ha convocat la segona edició del concurs de còmics sobre 
Mobilitat. Aquest any va adreçat a joves de 12 a 17 anys. Per la seva difusió, es va 
incorporar l’activitat  en el programa de escoles verdes del curs 2012-2013. A partir de 
dimecres 26, es farà una exposició de tots els treballs rebuts a l’estació d’autobusos 
de Girona. El divendres 28 es farà un acte de lliurament de premis. 18h. Centre 
cívic St. Narcís 
 
 

 
 
 
Girona, 20 de setembre de 2012 


