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Dissabte 15 de setembre
Parc educació viària

De 10 a 12 h | Plaça de Salvador Espriu
Parc mòbil d'educació viària del Servei Català de Trànsit, en format
circuit de bicicletes per a infants.

Diumenge 16 de setembre

Anem a... Passejar per les ribes del Ter

De 10 a 12 h | La passera de Fontajau de la banda del pavelló
En el marc de la Setmana de la Mobilitat, us proposem una passejada
que, al llarg de 2,4 quilòmetres tot seguint el Ter, ens descobreix una
gran diversitat de flora, fauna, paisatge natural i humà del riu, alhora
que ens permet observar imatges inèdites de la ciutat des d'una
perspectiva diferent.
Cal fer les inscripcions a La Caseta-Serveis Educatius, al telèfon
972 221 866 o caseta@ajgirona.cat

Dilluns 17 de setembre
Operació "Ring-ring"

De 8 a 9 h | Plaça de Catalunya
Les 50 primeres persones que aquest dia vagin a la feina o a classe en
bicicleta, si s'acosten a aquest punt, rebran un esmorzar i un obsequi
sorpresa.

Dimecres 19 de setembre

BiciSegura. Inspecció tècnica de bicicletes

De 18 a 21 h | Carrer d'Emili Grahit
Punt de revisió mecànica de bicicletes gratuït, per assegurar-ne una
bona conducció.

Dissabte 22 de setembre
Anem a... Remuntar l'Onyar

De 10 a 13 h | Pont de la Font del Rei
En el marc de la Setmana de la Mobilitat, us convidem a conèixer la part
del riu Onyar que ens és menys familiar i descobrir-lo des d’una altra
perspectiva. Ens fixarem en el tram més allunyat del centre. Remuntarem
l’Onyar des del pont de la Font del Rei fins a la Creueta amb l’afany de
descobrir els valors naturals que s’hi poden trobar. Aquesta passejada
permetrà adonar-nos com a mesura que avancem cap a la Creueta la
riquesa en formes de vida augmenta paral·lelament a la disminució del
grau d’urbanització. Si podeu, porteu càmera de fotografiar i binocles.
Cal fer les inscripcions a La Caseta-Serveis Educatius, al telèfon
972 221 866 o caseta@ajgirona.cat

Dissabte 22 de setembre i diumenge 23 de
setembre
Exposició de vehicles sostenibles

De 10 a 20 h | Plaça de la Independència
Fira expositiva de vehicles elèctrics, híbrids o de gas (cotxes, motos i
bicicletes). Les empreses deixaran provar els seus vehicles.
Xerrades i conferències a la mateixa plaça:
12.30 h: Vehicle elèctric vs. vehicle de combustió fòssil:
avantatges i perjudicis
13.00 h: Estacions de recàrrega: com s'utilitzen, on són, targetes
de recàrrega, etc.
18.00 h: Instal·lació de punts de recàrrega (xerrada dirigida a
instal·ladors/ores)
18.30 h i 19.00 h: Experiència de persones usuaries de vehicles
elèctrics

Dilluns 24 de setembre

Caminada i jornada de transport públic per a la
gent gran

Durant el matí
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.

Del 17 al 20 de setembre

Campanya,
"Mou els peus, mou el món"

Escola Pla de Girona
Campanya “Mou els peus, mou el món”, durant la qual els nens i nenes
de cinquè i sisè de l’escola Pla de Girona faran l’activitat “Traffic snake
game” de conscienciació per promoure la mobilitat sostenible a l’escola.

