MAPA PARTICIPATIU DEL PLA DIRECTOR DE
MOBILITAT 2020-2025
INSTRUCCIONS D’ÚS

El mapa participatiu del Pla Director de Mobilitat 2020-2025 és una eina digital online
que permet recollir aportacions i comentaris de manera geolocalitzada, és a dir,
associant el comentari en un punt concret del territori. En aquest sentit, recordar que
l’abast inclou aquells desplaçaments que es realitzen entre municipis i, per tant,
s’exclouen aquells aspectes que afecten estrictament l’àmbit local.
Davant dels reptes de mobilitat del futur que ha d’afrontar el pdM del Sistema Integrat
de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB), et proposem que ens indiquis els
teus suggeriments i idees en relació als següents aspectes:
•
•
•
•
•

Qualitat de l’aire i la salut (polítiques de restricció de la circulació per reduir la
contaminació, electrificació de la flota de vehicles, etc.)
Transport públic (intermodalitat, capacitat de la xarxa, sistema tarifari,
freqüència i cobertura, accessibilitat, etc.)
Transport privat (polítiques d’aparcament, aparcaments dissuasoris, mobilitat
compartida, etc.)
Activitat econòmica i mobilitat (centres generadors de mobilitat, polígons
d’activitat econòmica, Plans de Desplaçament d’Empresa, etc.)
Mobilitat activa (xarxa vianants i bicicletes interurbana, ginys de mobilitat
personal, accessibilitat, noves tecnologies en la senyalització, etc.)

Passos a seguir per a la incorporació d’informació al mapa:
1. Accedir a l’enllaç següent: http://j.mp/2QYQgoB
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Es visualitzarà el següent mapa amb la SIMMB delimitada. Caldrà fer un zoom per
tal d’ubicar el comentari.

2. Dins del menú superior, localitzar el menú Additions i seleccionar l’opció Add
Marker – Simple:
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3. S’obrirà un quadre de diàleg com el següent:

Seleccionar aquesta opció i clicar,
en el mapa, sobre la ubicació
desitjada.
Omplir manualment amb la
referència i els comentaris
corresponents (suggeriments i
idees de mobilitat)
Selecciona la temàtica del
comentari:
• Qualitat de l’aire i la salut
• Transport públic
• Transport privat
• Activitat econòmica i mobilitat
• Mobilitat activa

4. Seleccionar l’opció Preview per previsualitzar el punt creat o bé seleccionar
l’opció Submit per finalitzar i enviar l’aportació.
Caldrà repetir aquests passos per cada punt que es vulgui introduir.
Totes les aportacions seran recollides i es faran arribar a l’equip tècnic del pdM per tal
que puguin ser tingudes amb compte.
En cas que tinguis algun dubte o problema en relació al funcionament de l’aplicació pots
contactar amb nosaltres a través de la bústia ciutadana que trobaràs en aquesta
mateixa web.
Moltes gràcies per la teva participació al pdM!
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