Butlletí de l’ATM de l’Àrea de Girona - Número 11, setembre de 2012

Viatjar en autobusos urbans i interurbans de l’àrea de Girona

L’ATM de Girona es prepara
per celebrar la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura 2012
Aquesta nova edició tindrà lloc del 22 al 29 de setembre a tot Europa
Un any més, l’ATM de Girona està enllestint totes
les activitats per celebrar la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura. Aquestes accions, adreçades
a ciutadans de totes les edats, estan destinades als
ajuntaments que s’hi vulguin adherir amb l’objectiu
de potenciar un sistema de transport més sostenible,
econòmic i saludable, alternatiu al cotxe particular.
Aquesta és una iniciativa d’àmbit europeu que guanya cada vegada més adeptes. L’any passat s’hi van
adherir un total de 33 municipis gironins que, al llarg
de tota la setmana, van desenvolupar diverses activitats. A més, al llarg de l’any s’han dut a terme un total
de 274 mesures permanents relacionades amb una
millora de la mobilitat.

A banda de les activitats institucionals, l’ATM de
Girona, amb la col·laboració, entre d’altres, de
l’Ajuntament de Banyoles i l’Ajuntament de Girona, ha
organitzat diverses accions amb l’objectiu de fomentar una mobilitat segura i responsable. En destaquen
les següents:

Dissabte 22 (Girona)
· Exposició de vehicles elèctrics i Autobús Històric
Pl. Catalunya, de 10 a 14 h

Dilluns 24 (Girona)
· Operació RING-RING
Pl. Catalunya, a partir de les 7.30 h
· Inspecció Tècnica de Bicicletes de ciutat (itb)
Estació Jove, antiga estació d’Olot, de 19 a 21 h

Dimarts 25 (Girona)
Enguany, la Comissió Institucional de la qual l’ATM de
Girona en forma part ha tornat a preparar activitats
a peu, en bicicleta i en transport públic. Entre les
activitats de transport públic, cal destacar les curses
de Transport, que tindran com a punt de trobada la
plaça Catalunya de Girona, el 24 de setembre.

L’ATM de Girona facilita
als municipis la posada
en marxa de les activitats
destinades a impulsar el
transport sostenible
Amb 167 municipis
adherits a aquesta
iniciativa, Catalunya s’ha
convertit en un referent
europeu en la promoció
de la mobilitat sostenible
i segura

· Taula rodona: “Com educar als infants i joves
en la seguretat viària”
Auditori Josep Irla, ed. de la Generalitat a Girona,
pl. Pompeu Fabra, 1, de 19 a 20.30 h
· Nova oficina de mobilitat
Al CAC de l’estació d’autobusos de Girona

Dimecres 26 (Girona)
· Inici Exposició de còmics
A l’estació d’autobusos de Girona

Dijous 27 i divendres 28 (Banyoles)
· Jornada per a la gent gran
Dijous, de 10 a 11.30 h, i divendres, a partir de les
11 h

Divendres 28 (Girona)
· Entrega de premis de la IIa edició del Concurs
de Còmics
Centre Cívic de Sant Narcís, pl. Assumpció, 15, a
les 18 h
A més, al llarg de tota la setmana, s’instal·laran a diversos punts uns quioscos informatius en les quals
s’explicaran les activitats programades.
Més informació:
www.atmgirona.cat/smss
www.mobilitat.net

Mou-te en la direcció
correcta
Aquest és el lema de la campanya amb la qual
enguany es vol animar els ciutadans de Catalunya a participar en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Cal conscienciar la
població que canviar el mode de transport es
pot traduir en viure en una ciutat millor i respirar un aire més net. A més, deixar d’utilitzar el
cotxe també pot produir beneficis en la salut i
en l’economia personal.

Si vols més informació:

900 828
409
de 9 a 14h
Gironés Pla de l'Estany La Selva

ATM Girona: Plaça Pompeu Fabra, 1 Girona

www.atmgirona.cat

