
Els municipis de Girona han celebrat la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura

Viatjar en autobusos urbans i interurbans de l’àrea de Girona

Butlletí de l’ATM de l’Àrea de Girona - Número 13, octubre de 2013

ATM Girona: Plaça Pompeu Fabra, 1 Girona   
Gironés   Pla de l'Estany   La Selva

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 
 
 

www.mobilitat.net

#MobilitAt2013
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La Setmana de la mobilitat es va dur a terme entre el 22 i el 29 de setembre, sota el lema Aire net - Fes el pas!

Dilluns, 23 de setembre (Girona)
· Operació Ring-ring;
· Operació rodes - cadires en movi-
ment;
· Cursa de transport;
· Inspecció tècnica de bicicletes a 
l’Estació Jove.

Un any més, s’ha  celebrat la Setmana de la Mobili-
tat Sostenible i Segura, amb accions adreçades a 
ciutadans de totes les edats. Aquestes han estat 
coordinades pels ajuntaments que s’hi han vulgut 
adherir, amb l’objectiu de potenciar un sistema de 
transport més sostenible, econòmic i saludable, 
alternatiu al cotxe particular.

És una iniciativa d’àmbit europeu que guanya cada 
vegada més adeptes. Aquest  any  s’hi han adherit 
un total de 53 municipis gironins, respecte dels 39 
de l’any anterior, que, al llarg de tota la setmana, 
van desenvolupar diverses activitats. A més, al llarg 
de l’any, es preveu dur a terme un total de 242 
mesures permanents relacionades amb una millora 
de la mobilitat.

Enguany, la Comissió Institucional, de la qual l’ATM 
en forma part, ha tornat a preparar activitats a peu, 
amb bicicleta i amb transport públic. L’ATM ha 
facilitat als municipis la posada en marxa de les 
activitats destinades a impulsar la sostenibilitat. 

A banda de les activitats institucionals, l’ATM ha  organitzat   diverses  accions,  
gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, de Llagostera, de Banyoles i 
de Vidreres, amb  l’objectiu  de fomentar  una  mobilitat  segura  i   responsable. 

Llistat d’ajuntaments que s’han adherit a la Setmana aquest any 2013 a l’àmbit de 
Girona:

Ajuntament d'Aiguaviva Ajuntament de Maià de Montcal
Ajuntament d’Alp Ajuntament de Mont-Ras
Ajuntament d'Arbúcies Ajuntament d'Olot
Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós Ajuntament d'Ordis
Ajuntament de Besalú Ajuntament de Palafrugell
Ajuntament de Blanes Ajuntament de Peralada
Ajuntament de Bordils Ajuntament de Riells i Viabrea
Ajuntament de Breda Ajuntament de Ripoll
Ajuntament de Caldes de Malavella Ajuntament de Riudaura
Ajuntament de Calonge Ajuntament de Riudellots de la Selva
Ajuntament de Cassà de la Selva Ajuntament de Salt
Ajuntament de Castellfollit de la Roca Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Ajuntament de Castelló d’Empúries Ajuntament de Sant Gregori
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
Ajuntament de Figueres Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Ajuntament de Fornells de la Selva Ajuntament de Sant Joan les Fonts
Ajuntament de Fortià Ajuntament de Sant Julià de Ramis
Ajuntament de Girona Ajuntament de Sant Pere Pescador
Ajuntament de La Bisbal d'Empordà Ajuntament de Santa Pau
Ajuntament de La Cellera de Ter Ajuntament de Serinyà
Ajuntament de La Vall d'en Bas Ajuntament de Sils
Ajuntament de l’Armentera Ajuntament de Vallfogona de Ripollès
Ajuntament de Les Preses Ajuntament de Vidreres
Ajuntament de l’Escala Ajuntament de Vilafant
Ajuntament de Llagostera Ajuntament de Viladrau
Ajuntament de Llançà Ajuntament de Vilobí d'Onyar
Ajuntament de Lloret de Mar  

Aire net, 
Fes el pas!
Aquest ha estat 
el lema de la 
campanya amb 
la qual, enguany 
es va animar als 
ciutadans de 
Catalunya a 
participar en la 
Setmana de la 
Mobilitat 
Sostenible i 
Segura.

Canviar el mode 
de transport es pot 
traduir en viure en 
una ciutat millor i 
respirar un aire 
més net. A més, 
deixar d’utilitzar el 
cotxe també té 
beneficis en la 
salut i en 
l’economia 
personal. 

Consulta l’agenda 
d’activitats:

Destaquen les següents activitats:  
 
Dissabte, 21 de setembre (Girona)
· Exposició de vehicles elèctrics;
· Demostració de conducció eficient;
· Unitat mòbil de control de qualitat de 
l’aire;
· Circuit de seguretat viària per a nens 
amb bicicleta.

Dimarts, 24 de setembre (Llagostera)
· Jornada per a la gent gran.

Dimecres, 25 de setembre (Girona)
· Inspecció tècnica de bicicletes al 
C.Cívic de Sta. Eugènia.

Dijous, 26 de setembre (Girona)
· Inspecció tècnica de bicicletes a 
Emili Grahit.

Al llarg de la setmana
· S’han col·locat quioscos informatius 
a Girona, Espai Gironès de Salt, 
Aeroport de Girona -Costa Brava, 
Banyoles, Llagostera i Vidreres

900 828 409
de 9 a 14h

Més informació:

Col·laboradors a les activitats ATMG:

Ajuntament de Girona Ajuntament de Banyoles
Ajuntament de Llagostera Ajuntament de Vidreres
Mou-te en Bici El Diari de Girona
Associació Naturalistes Girona Sarfa
Barcelona Bus Hispano Hilarienca
Teisa Ampsa
Autocars Mas TMG

Tots els distribuïdors de vehicles elèctrics que van participar.

www.atmgirona.cat/smss2013


