SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 2021
Calvià participa en la convocatòria de la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM) 2021 amb
l’organització d’un seguit d’activitats entre els dies 18 i el 26 de setembre sota el lema
«Mobilitat sostenible, saludable i segura». L'elecció del tema d'enguany ret homenatge a les
adversitats sofertes per Europa -i el món- durant la pandèmia de COVID-19 i ens convida a
reflexionar sobre les oportunitats de canvi que sorgeixen d'una crisi sanitària sense
precedents a Europa i a tot el món.
La Setmana Europea de la Mobilitat és una campanya dirigida a sensibilitzar, tant a
responsables polítics com a tota la ciutadania, sobre les conseqüències negatives que té l'ús
excessiu 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 26 de setembre tindrà lloc una jornada lúdica a l'aparcament del Centre Municipal
de Serveis de Palmanova, amb activitats i exposicions per a totes les edats. Aquestes són les
activitats previstes, al llarg de la setmana:
Dissabte, 18 de setembre
De les 10.00 h a les 13:00 hores, acte de promoció del Transport Públic Interurbà
TASTA EL TIB, al Mercat de Son Bugadelles.
Ho organitza el Consorci de Transport de Mallorca.
A les 11.30 hores, contacontes FES UNA VOLTA EN BICI! i taller de manualitats
SERPENTINES RODAMONS PER LA BICICLETA, a càrrec de Món de colorins, a
la Plaça Francisca Revert (Biblioteca Santa Ponça-Galatzó).
L’activitat s’ajornarà si les condicions metereològiques ho requereixen
Ho organitza el Servei de Biblioteques de l’Ajuntament de Calvià
Inscripció contacontes

Dimecres, 22 de setembre, DIA MUNDIAL SENSE COTXES
A les 18:00 hores, presentació del nou projecte de mobilitat sostenible de
l'Ajuntament de Calvià, al Teatre de Sa Societat (Calvià Vilà).

Dijous, 23 de setembre
A les 18:00 hores, La mobilitat sostenible, realitat o utopia: Tres experiències
aplicades a l’empresa, a càrrec de Joan Arrom, cap Comercial de KIA Autovidal;
Fernando Estela, CEO de Moteco; i Marc Balaguer, CEO d’eBoats, especialistes en
vehicles elèctrics, mobilitat sostenible individual i mobilitat marina, al Teatre de
Sa Societat (Calvià Vilà).
Hi col·labora eMallorca Challenge.

Divendres, 24 de setembre
A les 17:00 hores, excursió nocturna a na Bauçana i vista de la posta de sol
sobre el ponent de Mallorca. Punt de trobada, aparcament municipal de la Llar
de Calvià.
Ho organitza Club Yaís
Inscripció sortida nocturna a na Bauçana
Dissabte, 25 de setembre
A les 09:30 hores, passejada cicloturista pel Passeig de Calvià, de Palmanova
fins a Illetes, amb circuit per els més petits, taller de reparació i servei de lloguer
de bicicletes. Sortida del Centre de Serveis Municipals de Palmanova.
Hi col·labora Club Ciclista Calvià
Inscripció volta en bici
A les 18:00 hores, taller de personalització i muntatge de skates, a l’Skatepark
de Galatzó.
Ho organitza el Servei de Joventut de l’Ajuntament de Calvià
Inscripcions: bit.ly/inscripciotallerskates
Més informació a les seves xarxes socials: IG @joventutcalvia FB @jovetutdecalvia
A les 18:00 hores, marxa nòrdica per la Costa de Calvià. Sortida del Centre de
Serveis Municipals de Palmanova.
Hi col·labora Club de Marxa Nòrdica de Palma.
Inscripció Marxa nòrdica

Diumenge 26 de setembre. DIADA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE
De les 10:30 h a 13.30 hores, al Centre de Serveis Municipals de Palmanova,
amb activitats per a totes les edats:
Parc infantil d'educació viària
Amb la col·laboració del Club Ciclista Calvià.

Taller per dibuixar i pintar cares, jocs de construccions i circuit de
psicomotricitat
Edat recomanada de 3 a 6 anys. Organitza Consell de Mallorca.

Biblioteca efímera
Espai de lectura especialitzada en la mobilitat sostenible i contes per als més petits i
grans.
Contacontes, La bruixa que anava amb bicicleta, amb kamishibai, dues sessions, a
les 11 h i a les 12 hores. A càrrec de la bibliotecària.

Lila jocs reciclats
Vehicles i jocs construïts amb materials reutilitzats.
Exposició i mostra de vehicles elèctrics
Hi col·labora eMallorca Challenge.

Més informació a les oficines de Medi Ambient i Transició Ecològica de
l’Ajuntament de Calvià (Es Capdellà). Telèfon; 971130577.

