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Noticies
Un estudi encarregat pel Consell Comarcal destaca la necessitat de
fomentar la mobilitat sostenible en els polígons de la comarca
El Consell Comarcal presenta un Informe per millorar les condicions d’urbanització, accessibilitat i
mobilitat dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental.
Dimarts, 14 de setembre de 2021

La Diputació presenta al Consell Comarcal i ajuntaments la primera fase
d’actuacions en tres camins que passaran a ser carreteres
La primera actuació està prevista per finals de 2022.
Dijous, 3 de juny de 2021

El Consell Comarcal comença a treballar amb associacions de
ciclomobilitat de la comarca en propostes d’actuacions conjuntes
Es considera que el cicloturisme pot ser un punt fort per ajudar a la recuperació del sector turístic.
Divendres, 22 de gener de 2021

Francesc Colomé reivindica el desdoblament de la R3 com un dels grans
reptes de la mobilitat a la comarca
El president del Consell Comarcal ha acompanyat al conseller de Territori i Sostenibilitat en la
presentació virtual d’un projecte pilot de mesures ambientals en la mobilitat laboral.
Divendres, 6 de novembre de 2020

Aprovades les al•legacions al Pla director d’infraestructures de transport
públic col•lectiu

En el text, aprovat ahir en Ple, s’aposta pel transport públic com estratègia clau per a un sistema
de mobilitat més eficient, equitatiu i sostenible.
Dijous, 1 d'octubre de 2020

El Consell Comarcal presentarà al•legacions al Pla de Mobilitat del Vallès
per demanar més inversions a la comarca i la participació territorial en
l'execució i seguiment del Pla
Les al·legacions expressen la preocupació per l’emergència climàtica i la qualitat de l’aire i
demanen que el PEMV sigui més ambiciós en el transport públic i la mobilitat no motoritzada.
Està previst que s’aprovi en el Ple del dia 22 de juliol.
Divendres, 17 de juliol de 2020

Entitats i particulars s'impliquen amb el PEMV amb un enriquidor debat i
nombroses aportacions
Prop d’un centenar de persones assisteixen a la sessió de participació ciutadana del PEMV.
Es va celebrar ahir a la tarda a les Franqueses del Vallès.
Divendres, 28 de febrer de 2020

Cita amb la ciutadania i entitats per tractar sobre el Pla Específic de
Mobilitat del Vallès
Dijous 27 de febrer se celebra una sessió de participació ciutadana.
Es convoca conjuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.
Dilluns, 24 de febrer de 2020

Colomé: "El Pla de mobilitat intenta fer una mobilitat més eficient i
competitiva i molt més sostenible"
Entrevista a Francesc Colomé, president del Consell Comarcal, a Ràdio Granollers, emesa l'11 de
febrer, sobre el Pla de Mobilitat del Vallès. ARXIU
Dilluns, 17 de febrer de 2020

El Consell Comarcal aposta per la participació i el consens al voltant del
PEMV a través d’una convocatòria ciutadana i el Consell d’Alcaldies
El proper Consell d’Alcaldies de l’11 de març valorarà de manera conjunta el Pla.
El 27 de febrer es convoca una sessió pública per avaluar el Pla amb la ciutadania i les entitats de
la comarca.
Dijous, 6 de febrer de 2020

