
Dilluns 22 de setembre 

Caminada saludable pel 
barri de Taialà
Hora: 9.30 h 
Lloc: davant el CAP de Taialà
Inscripcions: cal trucar a l’EMPSA, al 972 
201 900.
Descripció: itinerari que s’inicia a les 9.30 h a 
la Torre de Taialà, enmig d’un entorn natural. 
Els punts d’observació que es proposen en el 
recorregut possibiliten comprendre la història 
geològica, la diversitat vegetal, la fauna i els 
orígens de la ciutat. Les persones que facin la 
caminada tindran un petit obsequi.

Inspecció tècnica de la 
bicicleta, ITB
Hora: de 18.00 a 21.00 h
Lloc: c. Emili Grahit 
Descripció: punt de revisió mecànica de 
bicicletes gratuït, per assegurar una bona 
conducció i un bon funcionament del vehicle.

Dimarts 23 de setembre 

Operació “Ring–ring”
Hora: a partir de les 7.30 h (fins a exhaurir les 
existències)
Lloc: plaça Catalunya
Activitat: qualsevol persona que aquest dia 
vagi a la feina o a classe en bicicleta, si 
s’acosta a aquest punt, rebrà la revista 
TotGirona, l’esmorzar i uns obsequis sorpre-
sa, tot de franc. 

Dimecres 24 de setembre 

Inspecció tècnica de la 
bicicleta, ITB
Hora: de 18.00 a 21.00 h
Lloc: Estació Jove (antiga estació d’Olot) 
Descripció: punt de revisió mecànica de 
bicicletes gratuït, per assegurar una bona 
conducció i un bon funcionament del vehicle.

Dijous 25 de setembre 

Operació “aBUSa del bus”
Hora: a partir de les 7.30 h (fins a exhaurir les existències).
Lloc: estació d’autobusos
Activitat: qualsevol persona que vagi a la feina o a classe en bus 
rebrà la revista TotGirona, l'esmorzar i uns obsequis sorpresa, tot 
de franc 

Caminada saludable per Santa Eugènia
Hora: 10.30 h
Lloc: davant del local social de Can Gibert
Inscripcions: cal trucar a l’EMPSA, al 972 201 900.
Descripció: caminada saludable per les hortes i dinamització del 
Parc Urbà de Salut de Santa Eugènia. Les persones que facin la 
caminada tindran un petit obsequi.

Divendres 26 de setembre 

Caminada saludable pel Sector Est
Hora: 9.30 h
Lloc: davant del Centre Cívic Onyar
Inscripcions: cal trucar a l’EMPSA, al 972 201 900.
Descripció: sessió d’estiraments, caminada saludable fins al 
Parc Urbà de Salut de Vista Alegre i dinamització del parc. Les 
persones que facin la caminada tindran un petit obsequi.

Dissabte 27 de setembre 

Exposició de vehicles sostenibles
Hora: de 10.00 a 14.00 h
Lloc: plaça Catalunya
Activitat: exposició de diversos tipus de vehicles sostenibles: 
vehicles elèctrics, cotxes, motos i bicicletes. Comprova com ha 
evolucionat el transport públic per carretera i compara un autobús 
de l'any 1929 amb un autobús de l'any 2014.

Circuit d’educació viària per a nens amb 
bicicleta
Hora: de 10.00 a 14.00 h
Lloc: plaça Catalunya
Activitat: parc mòbil d'educació viària del Servei Català de 
Trànsit, en format circuit de bicicletes per a nens. Vine i participa-
hi gratis!

Batuts i macedònies
Hora: de 10.00 a 14.00 h
Lloc: plaça Catalunya
Activitat: a l'exposició de vehicles sostenibles i el circuit 
d'educació viària, hi podreu trobar el carret de batuts i macedò-
nies de la Fundació Drissa.

Itinerari Químic per Girona
Hora: de 10.00 a 13 h 
Lloc: Facultat de Lletres de la UdG, plaça Ferrater Mora, 1
Inscripció: al tel. 972 221 866 o caseta@ajgirona.cat
Descripció: per fer-nos els carrers de Girona una mica més 
nostres, us proposem un recorregut amb la química com a fil 
conductor. Començarem per recordar la presència que la 
química ha tingut a Girona i continuarem amb diferents exemples 
que ens mostren que la química, de vegades invisible, és present 
arreu, també en els indrets més quotidians. 
Organitzat per: La Caseta – Serveis Educatius

Dilluns 29 de setembre 

Operació “Rodes - cadires en moviment”
Hora: de 10.00 a 12.00 h
Lloc: plaça Pompeu Fabra, davant la seu de la Generalitat 
Activitat: les persones que s’acostin al punt d’acollida rebran 
una bossa amb alguna sorpresa. Hi haurà cadires de rodes per 
poder-les provar.

Cursa de transport
Hora: a partir de les 11.00 h
Lloc: plaça Pompeu Fabra, davant la seu de la Generalitat
Activitat: consisteix a comprovar quins participants a la cursa 
arriben abans des d’un punt a un altre amb diferents mitjans de 
transport. Després es fa una comparativa d’estalvi 
d’emissions de CO2.

Inspecció tècnica de la bicicleta, ITB
Hora: de 18.00 a 21.00 h
Lloc: rambla Xavier Cugat, estació de Girocleta
Descripció: punt de revisió mecànica de bicicletes gratuït, per 
assegurar una bona conducció i un bon funcionament del vehicle.

ACTIVITATS A GIRONA
Del 22 al 29 de setembre de 2014

Durant tota la setmana, 
  del 22 al 29 de setembre

Campanya informativa “Respecteu les 
bicis, la calçada és per a tothom”
Campanya informativa per als conductors de 
vehicles de motor. Uns voluntaris lliuraran als 
conductors que es parin davant d’una zona 
d’aturada avançada de bicicletes un full explicatiu 
de què és aquesta zona i els seus beneficis. A 
aquells conductors que hagin respectat la línia 
d’aturada correctament, a més a més, se’ls entre-
garà un obsequi.
Hi col·labora: Mercagirona

Promoció del transport públic
Si us doneu d’alta a la Girocleta durant aquesta 
setmana, rebreu de regal una targeta T-10 
d’autobús urbà de la zona 1. 

Us heu de donar d’alta a través del web 
www.girocleta.cat i recollir la targeta a l’oficina de 
l’ATM de l’estació d’autobusos. 

Hi col·labora:

Distribuidors de vehicles sostenibles:

facebook.com/ajuntamentdegirona
@girona_cat

youtube.com/gironatv www.girona.cat
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la calçada és per a tothom
RESPECTEU LES BICIS

ZONES 
D’ATURADA 
AVANÇADA 
PER A 
BICICLETES



Què són?
Són unes zones pintades a la calçada d’una cruïlla, 
que permeten que les bicicletes s'aturin en una 
posició més avançada per poder arrencar abans que 
els vehicles de motor quan el semàfor es posa verd.

Com estan senyalitzades?
Les zones estan definides per dues línies d’aturada 
paral·leles i enmig hi ha una inscripció d’una bicicleta. 
La primera línia d’aturada, més allunyada de la 
intersecció, indica on han de parar-se tots els 
vehicles, excepte les bicicletes. A la segona línia 
d’aturada, més propera al semàfor, només s’hi poden 
apropar i parar les bicicletes. 

On hi ha zones d’aturada avançada per a 
bicicletes a Girona?
En aquelles interseccions amb semàfor de la xarxa 
bàsica pedalable on les bicicletes comparteixen la 
calçada amb els vehicles de motor, especialment els 
itineraris que connecten les estacions de Girocleta.

Per què s’han pintat?
1. Per donar visibilitat a les bicicletes en benefici dels 

conductors dels vehicles de motor. 
2. Per donar més seguretat, tant als ciclistes com als 

automobilistes.
3.  Perquè els ciclistes no quedin darrere dels vehicles 

de motor, per evitar així que respirin els fums i 
gasos dels tubs d'escapament.

4. Perquè la bicicleta ha de tenir algunes prioritats i 
avantatges, ja que usar-la beneficia la ciutat.

Qui s’hi pot parar?
Les bicicletes. 

www.girona.cat

ZONES D’ATURADA 
AVANÇADA 
PER A BICICLETES
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