

16-22 setembre 2021
Activitats a Girona

DIJOUS 16
Operació Ring-ring
De 8 a 9 h. Estació RENFE, entre el carril bici
del Parc Central i l’estació de l’AVE.
Les cent primeres persones que aquest dia vagin
a la feina o a classe en bicicleta, si s'acosten en
aquest punt, rebran un esmorzar i un obsequi
sorpresa.
A càrrec de Mou-te en Bici Girona

16-22 setembre 2020

DIVENDRES 17

Taller infantil “Construïm alforges
i cistelles per a la bici i el patinet”
A les 18 h. Carrer Narcís Blanc (davant la
parròquia de Sant Pau) al barri del Pla de
Palau.
En aquest taller ens construirem unes cistelles o
alforges de cartró per a portar els nostres tresors
a la bici o al patinet, i les decorarem al nostre
gust per lluir la nostra creativitat per tota la
ciutat. Grup reduït de 25 infants.
No cal inscripció prèvia
A càrrec de Maraki

DISSABTE 18

Formació teoricopràctica sobre
com desplaçar-nos amb bicicleta
per la ciutat
De 10 a 13 h. Sala d’actes del Centre Cívic del
Barri Vell.
Si et desplaces habitualment amb bicicleta per
la ciutat, aquesta formació és per a tu! Mou-te
en Bici et formarà sobre com desplaçar-te de
manera segura i eficient per la ciutat de Girona.
Grup reduït de 15 persones. Cal portar una
bicicleta pròpia
Inscripcions a: info@moutenbici.org (assumpte:
inscripció Setmana Europea de la Mobilitat)
A càrrec de Mou-te en Bici Girona

Taller infantil “Redibuixem la
ciutat”
A les 11 h. Plaça Catalunya.
Com seria la nostra ciutat si la poguéssim
inventar nosaltres de nou? La il·lustradora
Maria Vidal ens porta un rotlle de paper molt
llarg i una proposta: redibuixar i pintar les
nostres places i carrers per tal de donar cabuda
a tothom. I potser el rotlle de paper ens depara
alguna sorpresa! Grup reduït de 25 infants.
No cal inscripció prèvia
A càrrec de Maraki

Bici Day, La bici per a tots els
gustos
Dissabte 18, de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h a la
Plaça de l’Assumpció de Sant Narcís.
Amb la finalitat de sensibilitzar i destacar els
beneficis mediambientals dels nostres petits
gestos diaris, durant tota la jornada s’ofereixen
diferents activitats ludicoformatives, xerrades i
exposicions de diferents tipus de bicicleta.
Per altra banda, La tribici és una bicicleta
elèctrica d’ús transversal (per a càrrega, d’ús
familiar i professional) que vol fomentar la
mobilitat sostenible al territori gironí, perquè és
àgil, pràctica, divertida i, sobretot, sostenible i
còmoda.
S’ofereix a tothom l’oportunitat d’experimentar i
provar-la.
A càrrec de l’Àrea de Promoció Econòmica i
entitats sectorials

DISSABTE 18 i
DIUMENGE 19
Exposició de vehicles elèctrics i
híbrids
Dissabte 18 de 10 a 20 h, i diumenge 19 de 10 a
14 h, a la Plaça de Catalunya, la Plaça de
Pompeu Fabra, la Plaça de la Independència i
el Carrer Santa Clara.
Amb el doble objectiu de fomentar i dinamitzar
la reactivació econòmica de la ciutat per una
banda i visibilitzar els avantatges i beneficis
d’aquesta categoria de vehicle per altra costat,
les principals marques d’automòbils oferiran les
seves gammes de models de cotxes elèctrics i
híbrids amb la finalitat d’apropar-los a la gent i
brindar-los l’oportunitat de poder-los provar
A càrrec de l’Àrea de Promoció Econòmica amb
la col·laboració dels concessionaris

Parc Infantil de Trànsit
Dissabte de 10 a 13.30 h i de 16 a 19.30 , i
diumenge de 10 a 13 h, al Parc Central.
El Parc Infantil de Trànsit és una activitat
d’educació viària del Servei Català de Trànsit
adreçada a nenes i nens de fins a 12 anys
perquè, de forma lúdica, prenguin consciència
de la seguretat viària.
Més informació 972 419 008
A càrrec del Servei Català de Trànsit

Excursió amb bicicleta elèctrica
per les vies verdes
Dissabte 18 de 10 a 14 h i de 16 a 19 h ,
i diumenge 19 de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Una passejada amb guiatge per les vies verdes
fins a Cassà de la Selva amb bicicleta elèctrica.
Oferim l’oportunitat d’experimentar la natura
de forma sostenible.
Grups reduïts de 10 persones per cada dia. Hi
haurà cadiretes d’infants incorporats per qui ho
necessiti. Demanar-ho en la inscripció.
Més informació 972 419 008
Cal inscripció veure agenda de l’ajuntament de
Girona o bé promocioeconomica@ajgirona.cat
A càrrec de l’Àrea de Promoció Econòmica amb
col·laboració de Ciclo Turisme Tours

DILLUNS 20
Xerrada online: Mobilitat activa
als centres educatius. Salut i medi
ambient en la infància i
adolescència.
A les 18 h a través de videoconferència de
l'Ajuntament de Girona.
Quin impacte té la Mobilitat sostenible escolar a
la salut i medi ambient en la infància i
adolescència?
Cal fer inscripció prèvia mitjançant aquest
enllaç, fins a una hora abans de l'inici de la
xerrada.
A càrrec de Ferran Campillo, pediatre de la Unitat
de Salut Mediambiental Pediàtrica - Equip
Pediàtric Territorial de la Garrotxa (Fundació
Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa).

DIMECRES 22
Inspecció tècnica de bicicletes
De 18 a 21 h. Carrer de la Creu, a darrere de la
Facultat de Medicina.
Punt de revisió mecànica de bicicletes
gratuït, per assegurar-ne una bona conducció.
A càrrec de Mou-te en Bici Girona

DIVENDRES 24
En bici sense edat
D’11 a 19.30 h. Als Centres Cívics de Barri
Vell-Mercadal i Santa Eugènia.
El dret a sentir el vent a la cara. Recorreguts
amb tricicles elèctrics adreçats a persones
grans o amb mobilitat reduïda. Els itineraris
seran al Barri Vell de Girona i també a la Fira
Monar’T. Grups reduïts.
A càrrec de l’Associació En bici sense edat

ACTIVITATS
PERMANENTS DURANT
TOTA LA SETMANA
EUROPEA DE
LA MOBILITAT 2021
Pàrquing Day
Els dies 20, 21 i 22 de setembre, visita les 8
places de pàrquing que les escoles de primària
de Girona han decorat durant la setmana
europea de la mobilitat.
Organitza la Xarxa de Coordinadors/ores de
mobilitat escolar

Concurs de realització d’un vídeo
stop-motion: Com ens desplacem
cap a l’escola?
Adreçat als centres educatius de primària
de la ciutat de Girona.
A càrrec de l’Ajuntament de Girona

Marató de debats: Bicicleta o
patinet?
Adreçat als alumnes de primer d’ESO dels
centres educatius de secundària de la
ciutat de Girona.
Quin mode de desplaçament és més
sostenible, la bicicleta o el patinet? Els i
les alumnes hauran d’omplir-se
d’arguments per a la marató de debats i
estudiar quin dels dos modes de
desplaçament és per a ells i elles el més
sostenible actualment.
A càrrec de l’Ajuntament de Girona

Girocleta 24h
Pedala de nit! S’amplia l’horari de la Girocleta
a 24 h des del 16 de setembre al 31 de
desembre de 2021.
A càrrec de l’Ajuntament de Girona

Premi per a l’usuari/a de la
Girocleta que més viatges hagi fet
durant l’any 2021
L’Ajuntament atorgarà un premi de
reconeixement a la persona que hagi utilitzat
més vegades la Girocleta durant 2021. Pedala!
Potser seràs tu?
A càrrec de l’Ajuntament de Girona

Hi col·laboren:

Fes salut.
Mou-te de
manera
sostenible.
#mobilitat2021
#mobilitatgi2021

www.girona.cat
/setmanadelamobilitat

