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1. Presentació

• Transformar l'ús de l'espai públic potenciant models de mobilitat 
amb menys impacte ambiental que l'actual.

• Comptar amb la ciutadania per definir les accions per millorar la 
mobilitat a les Franqueses.



2. Els Plans de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS)



TRÀNSIT MOBILITAT

- Vehicles motoritzats (cotxes)

- Persones conductores (33%)

- Tots els modes de transport

- Totes les persones (100%)

2.1. Mobilitat: de què parlem?



Ús eficient d’un
recurs escàs?



Idea: Màrius Navazo. Il·lustració: Ricard Efa





Reptes de salut pública

• Qualitat de l’aire, qualitat acústica, seguretat viària, sedentarisme

Reptes ambientals

• Emissions gasos efecte hivernacle, consum energia, impactes 
infraestructures sobre el territori, etc.

2.2. Els reptes de la Llei de mobilitat



Idea: Màrius Navazo. Il·lustració: Ricard Efa
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Transvasament d’usuaris

Idea: Màrius Navazo. Il·lustració: Ricard Efa



Del cercle viciós...

Més cotxesMés carrils i 

aparcaments

...al cercle virtuós!

Més

infraestructures

vianants, bici, TPC

Més vianants, 

ciclistes i 

usuaris TPC
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Idea: Màrius Navazo. Ilustració: Ricard Efa

Transvasament d’espai, prioritat a les interseccions, etc.



La nostra síndrome d’Estocolm amb el cotxe

Idea: Màrius Navazo. Ilustració: Ricard Efa



PMUS

OBJECTIUS PMUS

Augmentar l’ús dels modes més 
sostenibles 

(a peu, bici, transport col·lectiu)

Recuperació de la vitalitat urbana 
als carrers

2.3. Els PMUS



PMUS

TEMÀTIQUES DELS PMUS

Millores vianants

Millores bicicletes

Millores al transport col·lectiu

Circulació de cotxes

Política d’aparcament cotxes

Altres: mercaderies, vehicle
elèctric, etc.



Idea i il·lustració: Ricard Efa



3. El procés d’elaboració del PMUS 

3. PMUS definitiu

2. PMUS inicial i estudi ambiental estratègic

Sessió informativa del document PMUS

1. Avanç del PMUS i document inicial 
estratègic

Procés participatiu: Taller de pre-diagnosi i 
enquesta ciutadana i retorn

30 dies a informació 
pública des de la web de 

la Generalitat

45 dies a informació 
pública



3.1. Procés participatiu del PMUS

Enquesta ciutadana sobre la mobilitat. Del 5 de gener al 15 de febrer de 

2023
- Telemàtica. enllaç.
- En paper. Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) de l'Ajuntament i de Bellavista 

Activa i en els punts informatius habilitats al mercat setmanal de Bellavista, el 
25 de gener, i al mercat setmanal de Corró d'Avall, el 28 de gener. 

Taller participatiu. 31 de gener, de 18.30 a 20 h, a la sala d'actes de l'Espai Can 

Prat. 

Informe del procés participatiu i retorn.

https://99tnlkt02ub.typeform.com/to/GzbegP2Q


4. Dinàmica del Taller Participatiu

Identificació de PROBLEMÀTIQUES I PROPOSTES sobre la mobilitat:

• VIANANTS
• VEHICLE PRIVAT
• BICICLETA
• TRANSPORT PÚBLIC
• TEMES TRANSVERSALS



5. Avaluem el Taller

Agafeu el mòbil, entreu a 
www.menti.com

I poseu el CODI 3910 0577

http://www.menti.com/
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Dimecres 31 de gener a les 18.30h.


