del 23 al 27

de setembre

Promoció de transport públic

Doneu-vos d’alta a la Girocleta
durant aquest setmana i rebreu

gratuïtament una targeta T-10
d’autobús urbà de la zona 1

Per gaudir de la promoció cal que us doneu
d’alta i passeu a recollir la targeta a l’oficina
de l’ATM de l’Estació d’autobusos.
Oficina d’atenció al client
de la Girocleta i l’ATM Girona
Estació d’autobusos de Girona
Carrer Ferran Soldevila, 1
Girona 17002
Tel. 972 219 181
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Dipòsit legal: GI-1.268-2013

Amb el suport de:

ACTIVITATS A GIRONA
Dissabte 21

Operació RODES –
cadires en moviment

Hora:
Lloc:
Activitat:

Exposició de
vehicles elèctrics

Hora:
Lloc:
Activitat:

de 10 a 14 h
Plaça de Catalunya
Exposició de diferents tipus de
vehicles elèctrics.

Demostració de
conducció eficient

Hora:
Lloc:
Activitat:

de 10 a 14 h
Plaça de Catalunya
Tastet de cursos de 15 minuts de
conducció eficient, adreçat a tots
els adults amb carnet de conduir
turismes.

Unitat mòbil de control
de qualitat de l’aire

Hora:
Lloc:
Activitat:

de 10 a 14 h
Plaça de Catalunya
Exposició d’un vehicle
equipat amb analitzadors
automàtics i captadors anuals per
mesurar els contaminants
atmosfèrics i amb un sensor per a
les variables meteorològiques.

Caminada saludable
pel bosc de Taialà

Hora:
a les 9.30 h
Lloc:
Davant la Llar de Jubilats de Taialà
Inscripció: A la Llar de Jubilats o al Centre
Cívic Ter
Activitat: Itinerari que s’inicia a les 10 h a la
Torre de Taialà enmig d’un entorn
natural (sessió d’estiraments a les
9.30 h). Els punts d’observació que
es proposen en el recorregut
faciliten la comprensió de la
història geològica de la ciutat, la
diversitat vegetal, la fauna i els
orígens de la ciutat. Les persones
que vagin a fer la caminada tindran
un petit obsequi.

Cursa de transports

Hora:
Lloc:
Activitat:

Dilluns 23
Operació RING - RING

Hora:
Lloc:
Activitat:

a partir de les 7.30 h
Plaça de Catalunya
Qualsevol ciclista que aquest dia
vagi a la feina o a classe en
bicicleta, si s’acosta a aquest punt
rebrà una bossa amb el Diari de
Girona del dia, l’esmorzar i uns
obsequis sorpresa.

a partir de les 9 h
Plaça de Catalunya
Qualsevol persona amb mobilitat
reduïda que s’acosti al punt
d’acollida rebrà una bossa amb la
premsa del dia, un petit esmorzar i
un regal sorpresa. Hi haurà cadires
de rodes i bicicletes de mobilitat
reduïda amb les quals es farà una
petita gimcana amb premi
sorpresa.

a partir de les 11 h
Plaça de Catalunya
Punt de trobada dels participants a
la cursa de transports, que
consisteix a comprovar qui arriba
abans des d’un punt a un altre amb
diferents mitjans de transport.
Després es farà una comparativa
d’estalvi d’emissions de CO2.

Inspecció Tècnica de
la Bicicleta (ITB)

Hora:
Lloc:
Activitat:

de 18 a 21 h
Estació Espai Jove
Punt de revisió mecànica de
bicicletes gratuïta, per tal
d’assegurar una bona conducció i
un bon funcionament del vehicle.

Dimecres 25

Divendres 27

Caminada saludable
pel sector Est

Caminada saludable
per Sant Narcís

Hora:
Lloc:
Inscripció:
Activitat:

a les 8 h
Davant del Centre Cívic Onyar
Al Centre Cívic Onyar
Sessió d’estiraments, caminada
saludable fins al parc urbà de salut
de Vista Alegre i dinamització del
parc. Les persones que fagin la
caminada tindran un petit obsequi.

Inspecció Tècnica de la Bicicleta
(ITB) per a bicicletes de ciutat

Hora:
Lloc:
Activitat:

de 18 a 21 h
Centre Cívic Santa Eugènia
Punt de revisió mecànica de
bicicletes gratuïta, per tal
d’assegurar una bona conducció i
un bon funcionament del vehicle.

Dijous 26
Caminada saludable
per Santa Eugènia

Hora:
Lloc:

a les 10 h
Davant del Centre Cívic Santa
Eugènia
Inscripcions: A la Llar de Jubilats o al Centre
Cívic Santa Eugènia
Activitat: Sessió d’estiraments, caminada
saludable i dinamització del parc
urbà de salut de Santa Eugènia.
Les persones que vagin a fer la
caminada tindran un petit obsequi.

Inspecció Tècnica de

la Bicicleta (ITB)

Hora:
Lloc:

Activitat:

de 18 a 21 h
Estació de Girocleta del carrer
Emili Grahit
Punt de revisió mecànica de
bicicletes gratuïta, per tal
d’assegurar una bona conducció i
un bon funcionament del vehicle.

Hora:
Lloc:

a les 10 h
Davant del Centre Cívic Sant
Narcís
Inscripció: Al Centre Cívic Sant Narcís
Activitat: Sessió d’estiraments, caminada
saludable i dinamització del parc
urbà de salut de Pericot. Les
persones que vagin a fer la
caminada tindran un petit obsequi.

Dissabte 28
Caminada verda
passejada per l’Onyar

Hora:
de 10 a 13 h
Durada:
3 hores
Lloc de trobada: Pont de la Font del Rei
(carrer de la Creu, jardins al costat
de la gasolinera)
Inscripció: Al tel. 972 221 866 o
caseta@ajgirona.cat
Activitat: Passejada per la part del riu Onyar
que ens és menys familiar i
descobrir-lo des d’una altra
perspectiva. Des del pont de la
Font del Rei fins a la Creueta per a
descobrir els valors naturals que
s’hi poden trobar. Recomanen
portar càmera de fotografiar i
binocles.

