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Dissabte 14 de setembre
Anem a... Escoltar ratpenats a la Devesa
De 20 a 22 h | Davant de l’entrada dels jardins de la Devesa
Què saps sobre els ratpenats de Girona? Veniu a fer una passejada per 
descobrir curiositats sobre la seva vida i l’important paper que tenen en 
els nostres ecosistemes. De la mà de la tecnologia més puntera 
observarem els ratpenats de la Devesa a través del so i debatrem 
sobre els seus hàbits d’alimentació, els seus refugis i els problemes 
que afronten a nivell local i mundial.
Durada aproximada: 2 hores
A càrrec de Laura Torrent Alsina de, Natura Montfred
Cal fer les inscripcions a La Caseta-Serveis Educatius, al telèfon  972 
221 866 o caseta@ajgirona.cat

Dimarts 17 de setembre
BiciSegura. Inspecció tècnica de bicicletes 
De 18  a 21 h | Carrer d'Emili Grahit, a l'alçada de la Girocleta
Punt de revisió mecànica de bicicletes gratuït, per assegurar-ne una 
bona conducció.

Dimecres 18 de setembre
Acte "Som mobilitat" 
18h | Auditori Josep Irla de l'Edifici de la Generalitat a Girona
Proposta del grup local de Som Mobilitat de Girona sobre la mobilitat 
elèctrica compartida per la ciutat de Girona i els seus avantatges. 

Del 16 al 27 de setembre
Campanya "Mou els peus, mou el món"
Escola Dr.Masmitjà / Escola El Pla de Girona
Campanya “Mou els peus, mou el món”, durant la qual els nens i nenes 
de l’escola  Dr.Masmitjà i de l'escola Pla de Girona faran l’activitat 
“Traffic snake game” de conscienciació per promoure la mobilitat 
sostenible.  

Dilluns 16 de setembre
Operació "Ring-ring"
De 8 a 9 h | Plaça de Catalunya
Les 100 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.
Caminada i jornada de transport públic per a la 
gent gran
9 h | De la biblioteca de Taialà al Centre Cívic Sant Narcís
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.

Dissabte 21 de setembre
Anem a... Descobrir racons naturals singulars a 
les ribes del Ter, la seva fauna i flora
De 9 a 12 h | Aparcament de la Devesa, a l'entrada de la passera 
que va a Fontajau
Passejada d'uns 2 km per les ribes del Ter per tal de descobrir alguns 
dels racons naturals més interessants de la zona entre les Deveses 
d'en Bru i el Bosc de Can Salvatella. Pel camí, descobrirem i observa-
rem la fauna i flora característica d'aquest indret tan ric en biodiversitat, 
i tan proper a casa nostra.
Durada aproximada: 3 hores
A càrrec de Miguel Àngel Fuentes, biòleg.
Cal fer les inscripcions a La Caseta-Serveis Educatius, al telèfon  972 
221 866 o caseta@ajgirona.cat
Parc educació viària 
D’11 a 18 h | Plaça de la Independència
Parc mòbil d'educació viària del Servei Català de Trànsit, en format 
circuit de bicicletes per a infants.

Dijous 19 de setembre
Jornada de mobilitat elèctrica i mobilitat 
sostenible 
De 18 a 20 h | Auditori Josep Irla de l'Edifici de la Generalitat a 
Girona
L'accessibilitat i gestió energètica: A càrrec de Carles Riba i 
Romeva, professor de la UPC i president del Col·lectiu per a un Nou 
Model Energètic i Social Sostenible (CMES).  
Experiències amb vehicle elèctric i ... Compartit: A càrrec de Paco 
Culebras, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicle Elèctric (AUVE)
Recursos i solucions de mobilitat elèctrica: A càrrec de Llorenç 
Albanell, director tècnic d'AUDIT Energia
Projecte School Chance: Sobre la mobilitat escolar sostenible, a 
càrrec de M. Mercè Teixidor, cap de Mobilitat i Via Pública de 
l'Ajuntament de Girona
Impacte del clúster Bicihub: A càrrec de Xavier Prat, coordinador de 
l’activitat Ves en Bici  de la cooperativa Biciclot. SCCL
Som mobilitat: A càrrec d’Arnau Vilardell
Cal fer inscripció a www.girona.cat/promocio


