
 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (C'S) 

INSTANT A L'AJUNTAMENT DE LA GARRIGA A AMPLIAR LA SEVA 

OFERTA D'ACTIVITATS DURANT LA SETMANA DE LA MOBILITAT 

SOSTENIBLE I SEGURA 

Atès que la Generalitat va establir per aquest any la setmana del 16 al 22 de 

setembre com la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. 

Atès que durant aquesta setmana es duen a terme en molts municipis de 

Catalunya activitats encaminades principalment cap a la conscienciació de la 

ciutadania en practicar hàbits de mobilitat més saludable, sostenibles, segurs i 

menys contaminants.  

Atès que un any més des de l'Ajuntament de la Garriga no hi ha hagut un 

veritable esforç en pensar i desenvolupar  més activitats que la clàssica 

bicicletada popular que a més a més s'ha realitzat fora de les dates proposades 

per la Generalitat. 

Atès que organitzar una bicicletada d'aquest tipus creiem que no ens pot fer 

desviar l'atenció del lamentable estat d'alguns dels nostres carrils bici que 

porten anys sense arranjar-se. 

Atès que hi ha trams de carrers on l'incivisme d'alguns conductors estacionant 

en llocs no permesos com al carrer Samalús no està sent eradicat amb 

contundència per aquest Equip de Govern. 

Atès que creiem que aquest tipus d'iniciatives promogudes per la Generalitat 

haurien de servir per aprofundir en la conscienciació de pràctiques més 

saludables. 

Atès que des del nostre partit polític venim advocant per un model de poble que 

recuperi el carrer per als nens i nenes, que es puguin realitzar hàbits més 

saludables com anar caminant a escoles en un entorn segur o l'extensió dels 

carrils bicis del municipi. 

Per tot l'anterior, el Grup Municipal de Ciutadans la Garriga, proposa al Ple 

l'adopció dels següents acords: 

PRIMER: Organitzar d'ara endavant els actes de la Setmana de la Mobilitat 

Sostenible i Segura dins de les dates que marca la Generalitat sense perjudici 

d'altres activitats durant la resta de l'any que comparteixin els objectius 

d'aquesta iniciativa. 



SEGON: Organitzar un dels dies inclosos en aquesta setmana com "El dia 

sense cotxes a les escoles" que eviti el trànsit de vehicles privats a les entrades 

de les escoles de la Garriga sempre i quan no sigui estrictament necessari. 

TERCER: Promoure durant "El dia sense cotxes a les escoles" una bicicletada i 

un pedibús des de diferents punts de la Garriga cap als col·legis. 

QUART: Treballar des de la comissió de participació en altres iniciatives que 

posin en valor els objectius de la Setmana de la Mobilitat. 

CINQUÈ: Vetllar per la correcta pacificació de les zones de plataforma única i 

prioritat invertida incrementant la vigilància per estalviar-nos aparcaments 

indeguts o una circulació incorrecta. 

SISÈ: Donar trasllat a les escoles de la Garriga perquè tinguin presents les 

iniciatives proposades des de l'Ajuntament de tal manera que també es puguin 

organitzar amb temps degut a que la Setmana de la Mobilitat sempre acostuma 

a fer-se tot just iniciat el nou curs. 
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