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04 LA MOBILITAT COM ESTRATÈGIA URBANA 

BULEVAR
E: 1.15000

Actualment trobem que el 62 % de l'espai

viari està destinat a vehicles motoritzats i

el 38 % a vianants.

Amb el soterrament del tren, posterior

enderroc del viaducte, La creació del

bulevar permetrà descongestionar les vies

principals i alhora augmentar el percentatge

d'espai per a vianants i bicicletes de la

ciutat.

ZOOM+IN

LA PROGRESSIVA CONGESTIÓ DE LA XARXA VIÀRIA

EL creixement urbà Sud-Oest (Girona-SAlt) demana el suport d'un eix Nord-sud

que eviti la dependència d'un centre ja congestionat. En aquest context de

sobrocupació del tràsit, l'estació del TAV s'ubica gairebé en precisió al

centre geogràfic del sistema urbà on el grau de congestió és especialment

rellevant.

MANCA UNA ESTRUCTURA DE TRANSPORT URBÀ METROPOLITÀ

Una xarxa de transport públic estructurat, coordinat, intermodal, amb un únic

criteri de disseny i dimensionat respecte les necessitats de l'àrea

representaria una alternativa a l'accés feneralitzat del vehicle particular.

EL TRAMVIA

L'àrea urbana de Girona implanta el tramvia a la seva ciutat i a la seva àrea

urbana, degut al creixemnt dels municipis veïns situats a un radi de 10 Km

respecte el centre .

Un medi de transport més ecològic que els autobusos, que pot transportar més

viatgers i que a més és més ràpid.

Es proposa un traçat de dos eixos que creuen per un costat, des del campus

universitari de Montilivi fins a Salt i per altre, des de Vilablareix fins a

Sarrià de Ter passant per l'hospital Josep Trueta.. S'inclouen 23 estacions i

transportaria 54.500 passatgers diaris.

Es complementa i coordina amb la xarxa actual millorada de tranport públic.

Es proposa un EIX CÍVIC - BULEVARD que omple el buit del viaducte

enllaçant la ciutat de Nord ( pg de la copa) a sud (corte inglés) buscant

continuitats urbanes transversals.  Un recorregut que busca contiuïtats

paisatgístiques amb els tres grans parcs urbans de la ciutat i  planteja els

conceptes d'espai públic i de mobilitat recuperant els espais urbans per als

peatons.

SECCIÓ GENERAL ECOBULEVAR E 1|750

ÀMBIT ECOBULEVAR

La ubicació de l’estació del tren d’alta velocitat al centre de la ciutat

comporta un augment de mobilitat.

És inherent a l’efecte de la novetat del mitjà l’ampliació de l’àmbit de

relació de la ciutat o territori que compta amb una estació (hinterland):

l’important augment de velocitat mitjana de recorregut posa a l’abast nous

territoris amb la mateixa despesa de temps, fet que permet establir una nova

dimensió en la xarxa de relacions que es basen en la mobilitat. Alhora, però,

entre les estacions  del TAV, es generen  uns espais més o menys
extensos desvinculats d’aquesta mobilitat i pels quals el TAV és poc més que

un traç, sovint traumàtic, que crea una nova jerarquia de relacions entre

assentaments. En aquesta lògica, el fet cabdal és tenir l’estació o, en tot

cas, garantir-ne una connexió òptima.

El tAV a Girona és una oportunitat i amb una actuació estratègica de millora

de la mobilitat a escala regional, és a dir estructurant un sistema
intermodal de transport  que estructuri i doti de contingut el

criteri de sistema metropolità de transport que garanteixi la tranlació al

conjunt del sistema urbà.

L'estructura d'aparcaments dissuasoris amb caràcter metropolità o

intermunicipal, connectats amb transport públic respecte l'estació, serà

especialment considerat en el conjunt de l'accessibilitat de la ciutat.

INFRASTRUCTURA DE MOBILITAT
MOBILITAT PROVÍNCIA DE GIRONA

COTXE 68231 viatges/dia ambdós sentits

TREN 3769 viatges/dia ambdós sentits

BUS 482 viatges/dia ambdós sentits

TOTAL 72482 viatges/dia ambdós sentits

MOBILITAT INTERNA GIRONA 220000 desplaçaments rodats

al dia

XARXA DE PEATONS

A Girona es realitzen 125.000

deplaçaments a peu cada dia. El 50.3

% de la mobilitat total.

Els fluxes més grans els trobem a

l'exiample comercial i al centre,

arribant dins a 50000 desplaçaments

a peu al dia

XARXA DE CARRILS BICI

Projecte de la xarxa bàsica de

bicicletes (2008)

Compta amb 8 Km aproximadament i

dos eixos bàsics a cada extrem de

la ciutat

Es realitzen 6000 desplaçaments/dia

PROPOSTA PARADES TRAM CADA 300 M

Obertura del nou vial sud amb 32 m

amb pont sobre l'A7 i recolint flux

de l'autopista connectant els

aparcaments dissuassoris amb el

centre geogràfic.

Inserció urbana amb la voluntat de

transformació de l'eix tramvia que

permet la supressió de 3500

vehicles.

Peret la lliberació general de

l'espai i la conversió de la

mobilitat cap a una ciutat més

sostenible.

VIARI I APARCAMENTS

217000 vehicles entren i surten cada

dia.Girona disposa de 223 Km de xarxa

viaria dels quals la major intensitat

es dóna als eixos:

Güell/Tarradelles

Barcelona

Lluís Pericot/Carme/JaumeI

E 1|50000

AUTOBÚS

7 linies de TMG i 3 de TEISA

La xarxa té forma d'estrella amb

linies radials i diametrals

No hi ha connexions perimetrals entre

barris

TREN

La línia de Renfe Barcelona-

Portbou passa a la ciutat de GIrona

elevada en un viaducte i para al

centre geogràfic de la ciuat.

Actualment s'estan realitzant les

obres de soterrament de la la línia

convencional aprofitant l'arribada

de la línia d'alta velocitat

Madrid – Saragossa – Barcelona –

Frontera francesa.. L'estació es

preveu al mateix enclau.

P

LA REMODELACIO DE LA CIUTAT EUROPEA

-Lille i Valladolid, entre d'altres

ciutats són equiparables a GIrona, en

quan el tipus de transfomació que les

seves ciutats amb el soterrament de les

vies del tren.

Parlem d'un model actual de remodelació

urbana, que es basa en la utilització

d'uns elements comuns,

-utilització d'àrees en decadència o en

desús (pel soterrament de vies  per

exemple) per causes derivades a

l'evoluació dels processos productius

APARCAMENTS

CORONES DE 300 M A PEU

XARXA DE BUSOS

TRAMVIA EST-OEST

TRAMVIA NORD-SUD

PROPOSTA

CENTRE HISTÒRIC

600m. a peu

300m. a peu


