
                                                                                     

Memòria Mobilitat Urbana 

 

Objectius de govern 

• Analitzarem els fluxos de la circulació viària del poble per millorar la mobilitat i 

l’estacionament. 

• Donarem prioritat a la circulació de vianants i treballarem per reduir les barreres 

arquitectòniques per facilitar la mobilitat i l’accessibilitat de les persones. 

• Vetllarem per la seguretat i l’accés dels infants a l’escola. 

29 de setembre de 2020  

Es cancel·la l’assemblea sobre propostes de Mobilitat urbana 

30 de setembre de 2020  

Es tanca la plaça de forma permanent, deixant pas del carrer Nou cap al carrer Major. Els 

vehicles hi podran transitar i, si cal, aturar-se per fer càrrega i descàrrega davant dels 

comerços. S’obre el canal de participació Opina 

https://www.folgueroles.cat/actualitat/noticies/la-placa-verdaguer-guanya-espai-per-als-vianants.html 

8 de maig 2020  

Es pinten els aparcaments de la plaça Verdaguer 

https://www.folgueroles.cat/actualitat/noticies/nova-ordenacio-dels-aparcaments-de-la-placa-verdaguer.html 

20 de desembre de 2020 

Es demana a una empresa que faci la diagnosi de la situació, després faran propostes de 

millora i a través de la participació ciutadana dissenyaran un pla d’actuacions que s’aniran 

implementant progressivament. L’estudi es preveu que quedi enllestit la propera primavera. 

9 de març de 2021 

L'Ajuntament engega un Pla de participació sobre la mobilitat al municipi 

https://www.folgueroles.cat/actualitat/noticies/lajuntament-engega-un-pla-de-participacio-sobre-la-

mobilitat-al-municipi.html 

1 de juny de 2021 

Un cop recollida la informació els tècnics presenten l’estudi en una assemblea. 

https://www.youtube.com/watch?v=ImzEK5ijCyU 

https://www.folgueroles.cat/actualitat/noticies/interes-pel-pla-de-mobilitat.html 
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21 de juliol de 2021 

Aprovació per ple de l’Estudi de mobilitat i espai públic de Folgueroles 

27 de juliol de 2021 

Reunió de veïns de la zona de l’Institut Escola (Fase 1) 

https://www.folgueroles.cat/actualitat/agenda/reunio-de-mobilitat-per-als-veins-de-la-zona-de-lescola.html 

Dimecres, 4 d'agost de 2021 

S’inicien les reformes acordades i es crea un aparcament a la zona de l’Institut Escola  

26 de novembre de 2021 

Reunió informativa de mobilitat per als veïns del Nucli antic (fase 2) 

31 d’agost de 2022 

Es senyalitzen els aparcaments de la zona del pavelló 
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