
Acció Nº  10 .- Mobilitat

N.Ordre Ref. Ambit Proposta Objectiu 

1 EDUN 09 Crear camins escolars segurs per l'alumnat, que siguin 
entorns d’aprenentatge i de millora sostenible per a la ciutat. Que l'alumnat pugui arribar al centres amb bicicleta o a peu (de manera sostenible) de forma segura i prioritària. Millorar accessos.

2 ECON 05 Prioritzar la inversió en matèria d’obres públiques, millora 
de infraestructures i creació de sòl industrial Mesura de reactivació de l’activitat econòmica i l’ocupació.

3 ECON 13 Potenciar el Pla de rodalies Disposar d'un servei digne i adequat de transport que comuniqui Mollerussa amb altres capitals i pobles del voltant
4 ECON 18 Treure els vehicles pesats de dins de la ciutat (N-II) Millorar la mobilitat i cuidar el mediambient de la ciutat

5 ECON 19 Fomentar actuacions per NO ús del cotxe particular Evitar els desplaçaments molt curts dins de la ciutat
Facilitar a la vegada que els veïns dels pobles puguin aparcar i accedir al comerç interior

6 SISN 01

Ampliació d'espais per a vianants i carrils bicis provisionals

Analitzar la vianalització d’espais de la ciutat per afavorir 
les activitats econòmiques: comerç i hosteleria, amb 
l’objectiu d’assegurar l’activitat i per tant l’ocupació

1.- Permet mantenir la distància interpersonal de seguretat en desplaçar-se.
2.- Augmentar la capacitat dels carrers, en precisar menys espai que els vehicles a motor.
3.- Descongestionar el transport públic, alliberant espai per a qui més el necessita.
4.- Millorar l’estat físic i emocional de les persones, quelcom preuat especialment després del confinament.
5.- Contribuir a mantenir baixos els índexs de contaminació de l’aire i acústica.
6.- Si es treuen les bici de les voreres i es traslladen a les calçades, més espai per als vianants.
7.- l’ús de la bicicleta per al transport de mercaderies també és una realitat palpable, postulant-se com la més idònia a nivell 
funcional en els centres urbans.
8.- Proporcionar més espai als vianants
9..- Crear carrils bici provisionals 

8 TILN 22 Transports entre pobles d’influència de Mollerussa Facilitar que vingui gent a Mollerussa


