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Què hi anem a veure?    Què hi ha diferent? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

L’Ajuntament de Girona disposa d’un servei de bicicleta 
pública. És un element clau en l’oferta a la ciutadania 
d’un tipus de transport sostenible que complementa els 
altres modes tradicionals. 

 

IDENTIFICACIÓ  
TERME MUNICIPAL: Girona 
COMARCA: Gironès 
ADREÇA: Plaça del Vi, 1    
ACTIVITAT  PRINCIPAL: Transport públic sostenible 
CONTACTE: Ajuntament de Girona 
TELÈFON: 972 219 181  
WEB  www.girocleta.cat 
ADREÇA ELECTRÒNICA:     info@girocleta.cat 

1. Es tracta d’un sistema atractiu per a l’usuari, que 
fomenta la intermodalitat i permet apropar a l’usuari al 
seu destí. 

2. Estalvia energia i no provoca emissions nocives a 
l’atmosfera.  

3. Esdevé un mitjà per conscienciar a les persones sobre 
com les decisions en mobilitat afecten la qualitat de vida 
dels ciutadans.  

4. L’Ajuntament de Girona va organitzar un concurs per 
decidir quin seria el nom del futur sistema de bicicletes 
públiques de la ciutat. Entre tots els participants es 
varen sortejar 10 abonaments anuals. 

5. Amb la posada en marxa de la Girocleta, l’Ajuntament 
de Girona va editar el DVD “Pedalem amb civisme” 
explicant com circular en bicicleta per garantir el 
respecte i fer respectar els drets i complir els deures, 
per fer una millor convivència entre tots els usuaris de la 
via pública. Podeu veure’l accedint a la plana web de 
Girocleta (www.girocleta.cat).  

 

Girocleta: 
Servei de 
bicicleta pública 
a Girona 
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Quins són els components  
que cal distingir-hi?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Algunes qüestions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les estacions (10): són les zones d’aparcament de les bicicletes. 
Disposen de: 

1. Una columna que identifica l’estació i disposa d’una pantalla 
tàctil de la qual es pot:  
 Obtenir informació general del sistema i donar-se d’alta. 
 Localització de les altres estacions properes amb el 

número de bicicletes i aparcaments disponibles. 
 Informar al sistema de les incidències observades en una 

bicicleta o a l’estació. 
 Connectar-se a internet com a punt d’informació de la 

ciutat. 
2. Aparcaments individuals de les bicicletes (279). 

 Les bicicletes (260), estan pintades amb els mateixos colors que 
els autobusos urbans. 

 Targetes dels abonats amb tecnologia sense contacte. 
 Sistema de comunicacions i software de gestió. El sistema fa un 

seguiment de la disponibilitat de bicicletes i d’aparcaments lliures 
a cada una de les estacions. El sistema assigna una bicicleta a 
un usuari amb els permisos necessaris per a fer-ho i fa seguiment 
de la operació de préstec fins que finalitza. 

 Oficina d’atenció al públic, a l’estació d’autobusos de Girona 
(Plaça de Toros de Girona, Carrer Torin, 1, 17007 Girona). 

 Servei de manteniment i trasllat de la flota de bicicletes. 

 És cert que la bicicleta és el mitjà de transport més eficaç 
energèticament? 

 Quins són els beneficis mediambientals de l’ús de la bicicleta? 
 Com creieu que es desplaçaven abans les persones que ara 

usen la Girocleta? 

 

 


