
MANIFEST DE LA COMISSIÓ ESCOLA VERDA DE L’AMPA DEL GUILLEM DE MONTGRÍ A FAVOR 

D’UNA NOVA MOBILITAT AL POBLE 

Si ens posem a recordar, la majoria vam passar la nostra infància corrents pels carrers i 

desplaçant-nos amb bicicleta. Ara, amb la modernitat mal entesa, el cotxe és l’amo i senyor de 

la via pública. 

Així, constatem que el nostre poble està pensat pels cotxes i ells són els que determinen l’espai 

de tots: les vianants i ciclistes estem sotmesos a la seva voluntat i podem començar a ser només 

quan el cotxe ja ha existit. I mentrestant ens anem menjant els seus fums. 

No cal voltar gaire per trobar carrers amb dues fileres d’aparcaments, a més de la via de 

circulació. Els acompanyen tristes i estretes voreres, a voltes embussades amb faroles, arbres 

mal situats o altres elements desubicats. 

Si bé s’han realitzat algunes actuacions per millorar aquesta situació, la majoria no han tingut 

continuïtat o han sigut poc ambicioses: existeixen carrils bicicleta que no porten enlloc i voreres 

amples en la immensitat de zones buides. 

Circular amb bicicleta pels vials no és segur, per molt que existeixin rètols que limiten la 

velocitat. El cotxe se sent rei, se sap l’escollit i domina sobre l’entorn: és el vianant el que s’ha 

d’apartar, és la bicicleta la que fa nosa. 

Així és com vivim Torroella. Però podria ser diferent. 

Imaginem per un moment un poble amb voreres més amples, amb carrils per les bicicletes, amb 

espais segregats i segurs. 

Imaginem que petites i grans poden sentir-se lliures, poden moure’s sense dubtar, poden 

desplaçar-se sense que patim. 

Imaginem que es pogués arribar als parcs de manera segura, anar a treballar de manera còmode 

o anar a comprar de manera agradable. Sense soroll, sense fum, porta a porta. 

Les signatàries d’aquest manifest hem imaginat això. I hem cregut que la idea és bona per la 

gent, bona pel poble i bona per l’entorn. 

Així que hem decidit actuar per fer que el somni es torni realitat. 

Per això, totes nosaltres, reclamem a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí que, de manera 

general: 

1.     Redacti un Pla de Mobilitat Sostenible del municipi, que prioritzi els vianants i les 

bicicletes i determini de manera ordenada les actuacions que cal fer, mitjançant 

cronograma i pressupost. 



2.     El Ple municipal aprovi aquest PMS, i que el seu contingut s’incorpori  a la 

planificació general del municipi, convertint-se les seves determinacions en 

vinculants. 

3.     Es vagin realitzant actuacions previstes al PMS  de manera continuada. 

4.     Es creï una Taula de Mobilitat Sostenible municipal per fer el seguiment de la 

redacció i el desplegament d’aquest PMS. 

I, en concret: 

5.     Que s’adeqüin els carrers per a la circulació segura de bicicletes i vianants. 

6.     Que es desplegui una xarxa pedalable que connecti els diferents sectors del poble 

i els principals equipaments, i que aquesta continuï fins als municipis veïns. 

7.     Que es desplegui una xarxa d’aparcaments de bicicletes segurs i integrats. 

8.   Que es redueixi l’espai públic destinat al cotxe, guanyant espai per l’estada i la 

mobilitat de vianants i bicicletes de manera àmplia i segregada. 

9.     Que es restringeixi el trànsit motoritzat davant els centres educatius, esportius i 

culturals, per afavorir la mobilitat activa, en comptes de facilitar-hi l’aparcament. 

10.  Que es desplegui una campanya informativa permanent que promogui els 

desplaçaments a peu i en bicicleta. 

 
 


