
Taula de Mobilitat
DIMECRES, 30 DE SETEMBRE DE 2020

Mobilitat i Via Pública



Ordre del dia

1. Aprovació si escau de l’acta anterior
2. Presentació de l’empresa encarregada de la redacció del 

Programa d’actuació Triennal de la Bicicleta, compromís
pres amb l’aprovació de l’Adhesió a l’Estratègia Catalana 
de la Bicicleta

3. Precs i preguntes



1. Aprovació si escau de l’acta anterior



2. Presentació de l’empresa encarregada de la 
redacció del Programa d’actuació Triennal de la 

Bicicleta, compromís pres amb l’aprovació de 
l’Adhesió a l’Estratègia Catalana de la Bicicleta



Estratègia catalana de la bicicleta 2025



• 1.1 Garantir la pedalabilitat a totes les àrees urbanes de forma contínua i 
connectada

• 1.2 Promoure una circulació de bicicletes segura, confortable i directa
• 1.3 Interconnectar les àrees urbanes i d'activitat econòmica situades a l'entorn 

dels 10km
• 1.4 Impulsar la intermodalitat bicicleta-transport públic

PILAR 1. Aconseguir que la bicicleta sigui protagonista 
d’una mobilitat quotidiana més amable

• 2.1 Desenvolupar una xarxa de rutes cicloturístiques per camins o vies ciclistes 
que abastin el territori català

• 2.2 Promoure que les rutes cicloturístiques siguin confortables i segures
• 2.3 Posar en valor les rutes cicloturístiques per generar noves oportunitats de 

turisme sostenible i riquesa al territori
• 2.4 Millorar la seguretat del cicloturisme i ciclisme esportiu a la carretera 

fomentant la convivència entre totes les persones usuàries de la xarxa viària

PILAR 2. Impulsar la bicicleta com a element turístic, d’oci
i esportiu de forma segura

• 3.1 Unir forces de les diferents administracions al servei de la bicicleta
• 3.2 Incrementar la inversió en polítiques per a la bicicleta
• 3.3 Aconseguir que la bicicleta tingui una imatge pràctica, saludable, sostenible i 

atractiva
• 3.4 Formar la ciutadania en la circulació segura en bicicleta en convivència amb

la resta de mitjans

PILAR 3. Millorar la promoció, seguiment i governança de 
la bicicleta

Estratègia catalana de la bicicleta 2025



INTRA és la primera empresa catalana certificada
en la ISO 39001, de gestió de la seguretat viària.

INTRA, Ingeniería de Tráfico S.L., desenvolupa estudis de
trànsit, transports, i ordenació del territori en els seus aspectes
relacionats amb la mobilitat.

INTRA, amb els seus més de 40 anys d'activitat, ha desenvolupat la
infraestructura necessària per escometre estudis de gran
envergadura, amb el suport d'uns mitjans tècnics que ha anat
perfeccionant i amb els seus programes específics d'enginyeria de
transport. Els professionals que la componen compten amb una
experiència molt àmplia i són especialistes en camps com el trànsit i
transport, la planificació, l’urbanisme i el medi ambient, l’economia i
el dret. Es troben, a més, amb el suport d'un equip auxiliar altament
qualificat i també amb gran experiència.

www.intrasl.net

INTRA - Ingeniería de Tráfico SL

http://www.intrasl.net/


Persones de l’equip redactor

Sota la direcció d’en Jordi Parés i Estela, Enginyer de Camins, Canals i Ports (col·legiat
12.602) amb 25 anys d’experiència en mobilitat, trànsit i seguretat viària, incloent planificació
de xarxes ciclables, l’equip redactor estarà format per:

Emeka Okpala González, Enginyer de Canals, Camins i Ports (col·legiat 34.318) amb
més de 4 anys d’experiència en planificació urbana i projectes de xarxes ciclables. Ha
participat en l’elaboració de plans i estudis sobre la mobilitat en bicicleta com el Pla Específic
de la Bicicleta de Reus (2017) i altres estudis de mobilitat urbana i regional on la bicicleta és
un eix de treball. També és autor de projectes de carril bici a Reus, Terrassa o Esplugues de
Llobregat. Té experiència en estudis de demanda i logística de distribució de serveis de
bicicleta compartida per Bicing (Barcelona) i dBizi (San Sebastián). A la ciutat de Girona ha
participat en el Pla Local de Seguretat Viària, l’Estudi de Mobilitat del Barri Vell de Girona
(2015) i l’Estudi d’Avaluació de la mobilitat generada del Pla especial de la Devesa (2015).

Albert Oromí Ramon, Geògraf, amb més de 12 anys d’experiència en mobilitat i
seguretat viària, especialitzat en estudis de mobilitat generada i mobilitat activa. Ha participat
en l’elaboració de plans i estudis com el Pla Específic de la Bicicleta de Reus (2017), l’Estudi
de Mobilitat del Barri Vell de Girona (2015), el Diagnòstic de la Mobilitat de vianants i ciclistes
del PMMU de l’AMB, nombrosos plans de mobilitat urbana, entre d’altres.

Andrea Melero Ramos, Geògrafa, amb més de 4 anys d’experiència en planificació
territorial i accessibilitat i seguretat viària, especialitzada en SIG. Ha participat en l’elaboració
de plans i estudis com el Pla Director Reus Ciutat Inclusiva de Reus (2020), el Pla de Mobilitat
Urbana de Salou i nombrosos estudis de seguretat viària i mobilitat urbana.

Contacte:
ptbgi@intrasl.net



PMU 2014 - propostes Xarxa Actual (setembre2020)



CONTINGUT

1. Anàlisi de la mobilitat en bicicleta a la ciutat de Girona (oferta i 
demanda)

1. Mobilitat quotidiana de la bicicleta (pilar 1)
2. Mobilitat turística, d’oci i esportiva de la bicicleta (pilar 2)
3. Promoció, seguiment i governança de la bicicleta (pilar 3)

2. Diagnosi
1. Diagnosi de la mobilitat ciclista a Girona
2. Estratègies de mobilitat ciclista

3. Proposta d’actuacions
1. Recopilació de les propostes existents en la planificació i 

benchmarking
2. Fitxes de les propostes del PTBGi
3. Indicadors de seguiment

Programa d’actuació Triennal de la Bicicleta
OBJECTIU

Redactar el Programa d’actuació triennal de la bicicleta a la ciutat de Girona, 
en consonància amb l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025.



METODOLOGIA

Recopilació d’informació:

Procés participatiu:

Anàlisi

• Recopilació de la informació 
existent

• Treball de camp i 
aforaments

Diagnosi

• Anàlisi de les estratègies 
vigents municipals i 
supramunicipals

Propostes

• Anàlisi de les propostes 
existents en la planificació 
municipal

• Benchmarking internacional 
de mesures aplicables

Taula de Mobilitat

• Es planifiquen reunions de 
seguiment

• Es realitzarà una enquesta
als membres

• Es realitzaran entrevistes
a entitats

Entrevistes

• Es faran entre 10-15 
entrevistes a personal i 
responsables polítics, 
empreses, entitats, clubs, 
botiguers...

Participació ciutadana

• Enquesta oberta a la 
ciutadania

Calendari de 4 mesos

Programa d’actuació Triennal de la Bicicleta



3. Precs i preguntes



www.girona.cat
Seguiu-nos!

Gràcies per la vostra atenció!

Taula de Mobilitat
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