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Del 16 al 22 de setembre de 2017
Activitats a Girona

Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura
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“Ens formem al carrer, transformem el carrer”
De 8 a 12 h
C. de Joaquim Riera i Bertran (entre c. de Tísner i c. del Riu Caderner)
Escola Marta Mata - Activitats i jocs al carrer.

De 9 a 13 h
Plaça de Sant Pere
Escola Montjuïc - Activitats i jocs al carrer.

C. de Portlligat (entre c.de les Illes Filipines i de l’Illa de Gomera)
Escola Carme Auguet - Activitats i jocs al carrer.

C. de Joan Maragall (entre c. de la Creu i de Maluquer Salvador)
Escola Masmitjà - Activitats i jocs al carrer.

C. de Riera de Mus (entre c. de Can Prunell i de Vitòria-Gasteiz) 
Escola Bosc de la Pabordia - Activitats i jocs al carrer.

C. de Mare de Déu de Loreto (entre c. de Mossèn Baldiri Reixach i av. de Lluís Pericot)
Escola Pla de Girona - Activitats i jocs al carrer.

C. de Sant Sebastià (entre c. de Campcardós i de Puigneulós)
Escoles  Dalmau Carles, Montfalgars, Cassià Costal i Àgora- Activitats i 
jocs al carrer 

Exposició fotogràfica de la història del transport 
en bus. Mostra d’autobusos antics i moderns. 
De 9 a 15 h  | Plaça d’Espanya
Servei de guia de l'exposició per a grups d'escolars i recorregut amb bus. 
Cal fer inscripcions a l’adreça asetrans@asetrans.net o al telèfon 972 20 06 19

Dissabte 23 de setembre
Circuit d'eduació viaria per a infants amb bicicleta 
D’11 a 14 h | Plaça de Salvador Espriu
Parc mòbil d'educació viària del Servei Català de Trànsit, en format circuit 
de bicicletes per a infants. 

Del 12 al 26 de setembre
‘ClicMob!’ Concurs d’instagram organitzat per la 
Generalitat de Catalunya
El concurs fotogràfic ‘ClicMob!’ consisteix en la publicació de fotografies 
sobre el transport i la mobilitat sostenible amb l’etiqueta #mobilitat2017 a 
la xarxa Instagram. 

Del 12 al 22 de setembre
Campanya, "Un aire més net a Girona"
Campanya de sensibilització ciutadana

Dissabte 16 de setembre
Caminada “Anem a... Sant Daniel”
De 10 a 12 h | Davant de Sant Pere de Galligants
Us proposem un itinerari per la vall de Sant Daniel per conèixer alguns dels 
seus elements més representatius: les fonts, les masies, els arbres, els 
camins, les rieres i la història. A més de recórrer a fons aquest espai tranquil 
tan proper a la ciutat, l’activitat permet observar-ne els trets geològics més 
destacats, la vegetació i la fauna.
Cal fer les inscripcions a La Caseta-Serveis Educatius, al telèfon 
972 221 866 o a l’adreça electrònica caseta@ajgirona.cat

Dilluns 18 de setembre
BiciSegura. Inspecció tècnica de bicicletes 
De 18 a 21 h | C. de Santa Eugènia, 146 (Centre Cívic Santa Eugènia)
Punt de revisió mecànica de bicicletes gratuït, per assegurar-ne una bona 
conducció.

Dimarts 19 de setembre
Operació “Ring-ring”
A partir de les 8 h | Plaça de Catalunya
Les 100 primeres persones que aquest dia vagi a la feina o a classe en 
bicicleta, si s'acosten a aquest punt, rebran un esmorzar i un obsequi 
sorpresa.

BiciSegura. Inspecció tècnica de bicicletes 
De 18 a 21 h | C. de Santa Eugènia, 17 (Estació Espai Jove)
Punt de revisió mecànica de bicicletes gratuït, per assegurar-ne una bona 
conducció.
 

Dijous 21 de setembre
Caminada "Itinerari acústic per Girona"
De 18 a 20 h | Plaça de Catalunya (font central)
Us guiem en un itinerari acústic pel centre de la ciutat on podreu realitzar  
mesures sonomètriques amb el vostre mòbil a través d’una aplicació 
gratuïta. Us explicarem els conceptes bàsics de contaminació acústica.
Cal fer les inscripcions a La Caseta-Serveis Educatius, al telèfon 
972 221 866 o a l’adreça electrònica caseta@ajgirona.cat

Divendres 22 de setembre, DIA SENSE COTXES
A les 17.30 h | Sortida des de l’Ajuntament de Sant Gregori i arribada 
a l’Ajuntament de Girona

Cursa de mitjans
Fins a Girona... amb què? Doncs amb bicicleta convencional i elèctrica, 
autobús, moto, cotxe i... a peu! Tothom qui vulgui participar a la cursa pot 
anar amb el transport que prefereixi, d'aquesta manera comprovarem quin 
d'ells arriba abans, quines dificultats sorgeixen per a cada mitjà i quina és la 
seva petjada de carboni. Ja ho sabeu, podeu anar amb qualsevol d'aquestes 
6 modalitats i participar-hi!


