
 
ACTIVITATS DE LA SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I  

SEGURA 2011 A GIRONA ���� “Estalvia combustible, regala aire net” 
 

Del 22 al 29 de setembre de 2011 

22 setembre 
OPERACIÓ RIN-RING 
(Organitza: ATM Girona i Mou-te en bici) 
Hora: de 7:30h a 9:30h 
Lloc: Pl. Catalunya (Girona) 
 
Qualsevol ciclista que, camí a la feina o als estudis, s'acosti als punts d'acollida rebrà 
una bossa amb la premsa del dia, un petit esmorzar i un regal sorpresa. Tot de franc, 
només pel fet de pedalar fins als lloc establert. 
 
CURSA DE TRANSPORTS  
(Organitza: PTP Promoció del Transport Públic i ATM Girona). 
Hora: de 9h a 12h 
Lloc: Pl. Catalunya, costat estació Girocleta (punt d’arribada) 
 
Dos participants viatjaran en transport  públic i privat fins Girona ciutat i es compararà 
la despesa que generen, les emissions i el consum. El punt d'arribada serà a la Plaça 
Catalunya, al costat de l’estació de Girocleta. Aquesta cursa es desenvoluparà entre 
les 9 i les 12 hores. 
 
VEHICLE ELÈCTRIC, DIA SENSE COTXE  
(Organitza: ATM Girona, Ajuntament de Girona, Volt-tour i BACC) 
Hora: de 10h a 14h 
Lloc: Pont de Pedra – c/Santa Clara (Girona) 
 
Exposició de cotxes, motos i autobús elèctric. Es farà un circuït des de la Pl. Catalunya 
fins a la Copa amb l’autobús (gratuït), i es podran provar els vehicles elèctrics. 

• El recorregut del bus serà Rotonda Pedret (Parada), avd Ramon Folch, 
Avda Jaume I, Pompeu Fabra, Plaça Catalunya (parada), avda Sant 
Francesc, Gran Via Jaume I i Rotonda Pedret (Parada). El bus farà el 
circuit de 7:30h a 11h. 

• Recorregut cotxes elèctrics: c/Santa Clara, avda Sant Francesc, Gran Via 
Jaume , plaça Independència i c/Santa Clara. El recorregut el faran de 10h 
a 14h. 

• Recorregut bicicletes i motos elèctriques: Pont de Pedra, Pl. Del Vi, 
c/Ciutadans, c/Cort Reial, c/Argenteria, Rambla Llibertat, Pont de Pedra. 

 
 
INSPECCIÓ TÈCNICA DE LA BICICLETA – ITB (Per bicicletes de ciutat) (Organitza: 
ATM Girona i Mou-te en bici) 
Hora: de 19h a 21h 
Lloc: Estació Espai Jove (c/St. Eugènia 17) 
 
Punt de revisió mecànica de bicicletes per aconseguir tenir el vehicle en bon estat: 
greixat correctament, frens en bon estat, pressió d'aire a les rodes..., per tal 
d’assegurar una bona conducció i millorar la seguretat. 
 
 
 



 
 
27 setembre 
TAULA RODONA SOBRE  “Experiències de mobilitat sostenible i segura” (Organitza: 
ATM Girona i Ajuntament de Girona) 
Hora: de 19h a 20:30h 
Lloc: Casa de Cultura de Girona 
 
Taula rodona on es presentarà l’ATM i els projectes realitzats i en curs. Es vol debatre 
sobre experiències de mobilitat sostenible i segura. Serà una taula amb torn obert de 
preguntes. Amb la participació de Ajuntament de Girona, RACC i l’Oficina Verda de la 
UdG. 
 
28 setembre 
CONFERÈNCIA � CIUTAT CÍVICA: Com podem aconseguir-ho? 
(Organitza: Ajuntament de Girona i SECOT) 
Dia: 28 de setembre 
Hora: de 18h a 20h 
Lloc: Subdelegació del Govern a Girona (Av. 20 de Juny nº2) 
 
Conferència per millorar la convivència i el civisme a la ciutat i sens dubte la mobilitat. 
El contingut va dirigit des de la formació de la mainada, als responsables municipals 
en l’àmbit de la mobilitat, fins a la conscienciació de tota la ciutadania. 
La conferència anirà a càrrec del Sr. Heriberto Muñoz, Enginyer de Canals, Camins i 
Ports, que exposarà els seus estudis per millorar la convivència i el civisme a la ciutat i 
sens dubte la mobilitat. El contingut va dirigit des de la formació de la mainada, als 
responsables municipals en l’àmbit de la mobilitat, fins a la conscienciació de tota la 
ciutadania. Amb la presència del Sr. Joan Alcalà Quiñones, regidor delegat de 
seguretat, mobilitat i via pública de l’Ajuntament de Girona, i del Sr. Narcís Mateu 
Nierga, president de SECOT Girona. S’acabarà l’acte amb un col·loqui on tots els 
presents hi podran participar. 
 
Del 22 al 29 de setembre  
COL·LOCACIÓ DE QUIOSCOS MÒBILS 
(Organitza: ATM Girona) 
Hora: de 9h a 15h 
Llocs:   
   - 22/09: P Pont de Pedret (al costat parada bus híbrid)  
   - 23/09: barri Can Gibert 
   - 24/09: zona Devesa-mercat 
   - 26/09: davant Seu Generalitat 
   - 27/09: barri Pont Major 
   - 28/09: zona Migdia 
   - 29/09: barri Taialà 
 
Quioscos de l’ATM situats a peu de carrer per informar sobre el sistema tarifari integrat 
i sobre les activitats de la SMSS.  


