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DIVENDRES 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

DISSABTE 17
Passejada pel bosc terapèutic de 
Palau-sacosta
A les 10h. Sortida des del Local Social 
de Palau-sacosta.
El bosc de Palau-sacosta forma part de 
la iniciativa de conservar la biodiversi-
tat i els itineraris saludables i terapèu-
tics dels nostres boscos per millorar la 
qualitat de vida dels veïns i veïnes que 
viuen al barri a la ciutat de Girona. Us 
convidem a fer una passejada amb tots 
nosaltres! 
Inscripcions:
inscripcions@avpalau-sacosta.cat
A càrrec de AV Palau-sacosta

DILLUNS 19
Inspecció tècnica de bicicletes
De 17 a 20 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

Pàrquing Day (Pacificació 
d’entorns escolars) 
Els dies 19, 20 i 21 de setembre, les 
escoles Migdia, Domeny, Bruguera, 
Sant Narcís i Pla de Girona pacifica-
ran un carrer del seu entorn escolar 
per decorar-lo i realitzar-hi jocs 
durant la setmana europea de la 
mobilitat.
Organitza la Xarxa de Coordinadors/ores 
de  mobilitat escolar

DIMARTS 20
Pàrquing Day (Pacificació 
d’entorns escolars) 
Els dies 19, 20 i 21 de setembre, les 
escoles Migdia, Domeny, Bruguera, 
Sant Narcís i Pla de Girona pacifica-
ran un carrer del seu entorn escolar 
per decorar-lo i realitzar-hi jocs 
durant la setmana europea de la 
mobilitat.
Ho organitza la Xarxa de Coordinadors/o-
res de  Mobilitat Escolar.

DIMECRES 21
Taller infantil “Construïm alforges  
i cistelles per a la bici i el patinet”
De 17 h a 20 h. Plaça 1 d’octubre. 
En aquest taller ens construirem unes 
cistelles o alforges de cartró per 
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. 
No cal inscripció prèvia. Fins a 
esgotar material.
A càrrec de Maraki en bicicleta

Pàrquing Day (Pacificació d’entor-
ns escolars) 
Els dies 19, 20 i 21 de setembre, les 
escoles Migdia, Domeny, Bruguera, 
Sant Narcís i Pla de Girona pacificaran 
un carrer del seu entorn escolar per 
decorar-lo i realitzar-hi jocs durant la 
setmana europea de la mobilitat.
Organitza la Xarxa de Coordinadors/ores 
de  Mobilitat Escolar

En bici sense edat
D’11 a 18.00 h. Al Centre Cívic del 
Barri  Sant Narcís. 
El dret a sentir el vent a la cara. 
Recorreguts amb tricicles elèctrics 
adreçats a persones grans o amb 
mobilitat reduïda. Itinerari per dins del 
barri de Sant Narcís. Grups reduïts.
A càrrec de l’Associació en Bici Sense Edat

DIJOUS 22
En Bici Sense Edat
D’11 a 18.00 h. Al Centre Cívic del 
Barri Vell – Mercadal. 
El dret a sentir el vent a la cara. 
Recorreguts amb tricicles elèctrics 
adreçats a persones grans o amb 
mobilitat reduïda. Itinerari per dins 
del Barri Vell. Grups reduïts.
A càrrec de l’Associació En bici sense edat

DIVENDRES 23
En Bici Sense Edat
D’11 a 18.00 h. Al Centre Cívic del 
Barri Santa Eugènia. 
El dret a sentir el vent a la cara. 
Recorreguts amb tricicles elèctrics 
adreçats a persones grans o amb 
mobilitat reduïda. Itinerari pel 
Monar’T. Grups reduïts.
A càrrec de l’Associació en Bici Sense Edat


