SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 2019
Calvià participa en la convocatòria de la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM) 2019, que se
celebrarà del 16 al 22 de setembre sota el lema «Camina amb nosaltres».
La Setmana Europea de la Mobilitat, de la qual el Ministeri per a la Transició Ecològica és
coordinador nacional, és una campanya dirigida a sensibilitzar, tant els responsables polítics com
els ciutadans, sobre les conseqüències negatives que té l'ús irracional del cotxe, tant per a la salut
pública com per al medi ambient, i els beneficis d'usar formes de transport més sostenibles, com
el transport públic, la bicicleta i caminar.
El diumenge 22 de setembre tendrà lloc el Dia sense cotxes, una jornada lúdica a l'aparcament
del Centre Municipal de Serveis de Palmanova, que inclou, com a activitat central, els tradicionals
itineraris en bicicleta i a peu pel passeig Calvià. Aquestes són les activitats previstes:
Diumenge 22 de setembre
A l'aparcament del Centre Municipal de Serveis, Palmanova

A les 10 h
Itineraris amb bicicleta i a peu pel passeig Calvià

• Itinerari amb bicicleta de Palmanova fins a l'aparcament del camp municipal de futbet del
Toro (15’8 km anar i tornar). Duració estimada: 1 h 20 min.

• Itinerari amb bicicleta des de Palmanova fins a la piscina municipal de Son Ferrer (9’8 km
anar i tornar). Duració estimada: 1 h.

• Itinerari a peu i en marxa nòrdica per Palmanova. A les 9.30 h iniciació a la tècnica de la
marxa nòrdica per als principiants. Préstec gratuït de bastons. Recorregut: 4 km. Duració
estimada: 1 h 30 min. Organització: Nordic Walking Palma.
Inscripcions:
FORMULARI: http://bit.ly/setmanamobilidad19 i web Medi Natural i Urbà de l’Ajuntament de
Calvià, fins el 19 de setembre.

De les 10 h a 13.30 h
Hi haurà activitats per a totes les edats:
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Parc infantil d'educació vial
Per a infants menors de 10 anys.

Taller per dibuixar i pintar cares, jocs de construccions i circuit de psicomotricitat
Edat recomanada de 3 a 6 anys.
Tallers de robòtica
Impressió en 3D. Realitat virtual i realitat augmentada. Edat recomanada a partir dels 12 anys.
Robots amb Arduino i micro:bit per a infants a partir de 10 anys.
Control amb Makey Makey per a infants a partir de 7 anys.

Taller per fer proteccions amb materials reciclats
Per a infants de 3 a 10 anys.

Biblioteca efímera
Espai de lectura especialitzada en la mobilitat sostenible i contes per als més petits.
A les 11 h i a les 12 h: Contacontes La bruixa que anava amb bicicleta (a partir de 2 anys).

Circuit amb cadires de rodes i circuit a cegues

The Vbolit
Vehicles i jocs construïts amb materials reutilitzats.

Exposició de material esportiu adaptat (Handisport)
Circuit per provar el vehicle Superfour, una cadira elèctrica tot terreny que es maneja amb una
simple palanca de control (joystick) i permet que persones amb mobilitat reduïda puguin circular
per la muntanya.

Si no tens bicicleta, en podràs llogar una (majors de 14 anys).
Contacte: Club Ciclista Calvià, telèfon: 601 144 723.
L'organització facilitarà beguda als participants. S'ha de dur tassó o recipient reutilitzable.
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SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 2019
«Sortides a peu per Calvià» #Calviaesmou
Dilluns, 16 de setembre, de 16.00 h a 19.30 h
Voltejant la Vall Verda
Una ruta senzilla i circular de 8'7 km. Punt de trobada i sortida: l'oficina de Medi Natural i Urbà (es
Capdellà), i arribada al mateix punt. Temps estimat de la ruta: 2 h.
Els menors d'edat han d'anar acompanyats d'un adult. Inscripcions:
https://www.facebook.com/MediNaturalCalvia/
WEB: Medi Natural i Urbà de l'Ajuntament de Calvià
Dissabte, 21 de setembre, a les 11.30 h
Contacontes i taller a la Biblioteca de Santa Ponça del conte La bruixa que anava amb bicicleta,
per als més petits. A partir de 2 anys.
Organització: Biblioteques de Calvià.
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