04

INFRASTRUCTURA DE MOBILITAT
COTXE
TREN
BUS
TOTAL

BULEVAR

P

PROPOSTA

E: 1.15000
Actualment trobem que el 62 % de l'espai

al dia

VIARI I APARCAMENTS
217000 vehicles entren i surten cada
dia.Girona disposa de 223 Km de xarxa
viaria dels quals la major intensitat
Barcelona

comporta un augment de mobilitat.

el 38 % a vianants.
Amb el soterrament del tren, posterior
7 linies de TMG i 3 de TEISA

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

linies radials i diametrals
No hi ha connexions perimetrals entre
barris

principals i alhora augmentar el percentatge
d'espai per a vianants i bicicletes de la
ciutat.

entre les estacions

300m. a peu

600m. a peu
TRAMVIA NORD-SUD
AP 7

sistema
intermodal de transport

que estructuri i doti de contingut el

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

BULEVARD

que omple el buit del viaducte

peatons.

A SALT

rellevant.

A SANT FELIU

EL TRAMVIA
A SANTA COLOMA
N II

respecte el centre .

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

TRAMVIA EST-OEST

XARXA DE PEATONS
A Girona es realitzen 125.000

XARXA DE CARRILS BICI

% de la mobilitat total.

bicicletes (2008)
Compta amb 8 Km aproximadament i

l'exiample comercial i al centre,

la ciutat

transportaria 54.500 passatgers diaris.
CORONES DE 300 M A PEU

a peu al dia

LA REMODELACIO DE LA CIUTAT EUROPEA
-Lille i Valladolid, entre d'altres

seves ciutats amb el soterrament de les
vies del tren.
APARCAMENTS

d'uns elements comuns,

exemple) per causes derivades a
XARXA DE BUSOS

TREN
Portbou passa a la ciutat de GIrona
elevada en un viaducte i para al

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

Actualment s'estan realitzant les
convencional aprofitant l'arribada
vehicles.
TMG NORD

preveu al mateix enclau.
sostenible.
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CARRIL
BICI

3

E 1|50000

ESTRATEGIA

CONCEPTE

ARQUITECTURA

ESTRUCTURA

7

2

CARRIL DE
ESTACIONAMENT PRIORITAT
LIMITAT
INVERTIDA

3

3

TRAMVIA

2

6

5

9

