
Ho organitza:

Hi col·labora:

facebook.com/ajuntamentdegirona
@girona_cat

@girona_cat
youtube.com/gironatv www.girona.cat
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Del 16 al 24 de setembre
Activitats a Girona

Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura

MOBILITAT
INTEL·LIGENT.
ECONOMIA POTENT.

mobilitatmobilitat
SSostEniBleostEniBleos

I I ssEguraEgura

SetManASetManASetManA
De lADe lA

#mobilitatgi2016
#mobilitat2016



Dissabte 17 de setembre
Caminada “Anem a... Conèixer la pedra de Girona”
D’11.00 a 13.00 h | Torre d’Alfons XII
Us convidem a conèixer la calcària nummulítica, la pedra de Girona que 
trobem a tants edificis de la ciutat. Visitant diferents edificis i construccions 
coneixerem les característiques i el contingut fossilífer d’aquesta roca.
Cal fer les inscripcions a La Caseta-Serveis Educatius, al telèfon 
972 221 866 o a l’adreça electrònica caseta@ajgirona.cat

Diumenge 18 de setembre
Caminada “Anem a... Remuntant el riu Onyar”
D’11.00 a 13.30 h | Pont de la Font del Rei 
(c. de la Creu, jardins al costat de la benzinera)
Us oferim un recorregut per la part del riu que ens és menys familiar, el 
tram més allunyat del centre, descobrint-lo des d’una altra perspectiva. 
Remuntarem l’Onyar des del pont de la Font del Rei fins a la Creueta 
per descobrir-ne els valors naturals. Veurem que, a mesura que 
avancem cap a la Creueta, la riquesa en formes de vida augmenta 
paral·lelament a la disminució del grau d’urbanització.
Cal fer les inscripcions a La Caseta-Serveis 
Educatius, al telèfon 972 221 866 o a l’adreça 
electrònica caseta@ajgirona.cat

Dilluns 19 de setembre
Operació “Ring-ring”
De 8.00 a 10.00 h | Plaça de Catalunya
Qualsevol persona que aquest dia vagi a la feina o a classe en bicicleta, 
si s’acosta a aquest punt, rebrà l’esmorzar i uns obsequis sorpresa.

Caminada i jornada de transport públic 
per a la gent gran
Jornada teoricopràctica de com circular a peu i en bus. Ruta amb un grup 
tancat a peu des de Taialà fins al centre de Girona i tornada amb bus. 

Dimarts 20 de setembre
BiciSegura. Inspecció tècnica de bicicletes 
De 18.00 a 21.00 h | C. d’Emili Grahit, 4-6 (estació de Girocleta)
Punt de revisió mecànica de bicicletes gratuït per assegurar-ne una 
bona conducció.

Dimecres 21 de setembre
BiciSegura. Inspecció tècnica de bicicletes 
De 18.00 a 21.00 h | C. de Santa Eugènia, 146 
(Centre Cívic Santa Eugènia)
Punt de revisió mecànica de bicicletes gratuït 
per assegurar-ne una bona conducció.

Dijous 22 de setembre, Dia Sense Cotxes
Ens formem al carrer, transformem el carrer
De 9.00 a 18.00 h
De 9.00 a 13.00 h | Plaça de Sant Pere 
Escola Montjuïc - Activitats i jocs al carrer.
De 10.00 a 12.00 h | C. de Portlligat (entre c.de les Illes Filipines i de l’Illa de Gomera)
Escola Carme Auguet - Activitats i jocs al carrer.
De 9.00 a 13.00 h | C. de Joan Maragall (entre c. de la Creu i de Maluquer Salvador)
Escola Masmitjà - Activitats i jocs al carrer.
De 9.30 a 12.00 h | C. de Riera de Mus (entre c. de Can Prunell i de Vitòria-Gasteiz) 
Escola Bosc de la Pabordia - Activitats i jocs al carrer.
De 15.00 a 17.00 h | Plaça de la Constitució
Escola Eiximenis - Activitats i jocs al carrer.
De 8.00 a 18.00 h | C. de Sant Sebastià (entre c. de Campcardós i de Puigneulós) 
i c. de Puigneulós (entre c. de Sant Sebastià i d’Orient)
Escoles Santa Eugènia, Dalmau Carles, Montfalgars, Cassià Costal i 
Mare de Déu del Mont - Activitats i jocs al carrer i circuit d’eduació viària 
per a nens amb bicicleta.

Divendres 23 de setembre
Operació “aBUSa del bus”
De 8.00 a 12.00 h | Estació d’autobusos
Feu servir la targeta integrada i us donarem un obsequi.

Dissabte 24 de setembre
Exposició de vehicles sostenibles
D’11.00 a 20.00 h | Plaça de la Independència
Exposició de vehicles sostenibles. Espai “Pinta amb nosaltres”. 
Punt d’informació sobre vehicles elèctrics. 

“Quin soroll fem?” 
D’11.00 a 20.00 h | Plaça de la Independència
Podreu escollir dos punts per realitzar mesuraments amb un sonòmetre: 
un en un punt amb trànsit habitual, i un altre en una zona sense cotxes o 
allunyada del trànsit. En tornar a l’estand, us proposem assenyalar les 
mesures en un mapa comú de la zona de forma que es pugui anar cons- 
truint de forma col·lectiva un mapa del soroll ambiental del dia de l’activitat.

Del 16 al 24 de setembre
Concurs Instagram Buskemon Go 
Busquem on hi ha els logos de la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible i Segura als busos de Girona
Autobusos de les línies de transport urbà de Girona (TMG)
Feu una fotografia del bus que trobeu amb un dels 3 logos de mobilitat 
sostenible i penjeu-la amb #mobilitatgi2016 al perfil d’Instagram. Cal 
que us feu seguidors del perfil @girona_cat de l’Ajuntament de Girona 
a Instagram. Els primers 100 participants tindran un obsequi.

Feu servir la targeta integrada i us donarem un obsequi.

paral·lelament a la disminució del grau d’urbanització.
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Ens formem al carrer, transformem el carrer

(entre c.de les Illes Filipines i de l’Illa de Gomera)


