SETMANA Europea DE LA MOBILITAT a palma
Pràcticament totes les activitats que es desenvolupen a les ciutats estan condicionades per la mobilitat: quan ens hem de desplaçar, prèviament hem de decidir com
ho farem, on aparcarem o quina línia de transport públic és la millor. És aquesta,
la tria que fa cada ciudatà, la que afavoreix un model de ciutat o un altre.

SETMANAEUROPEADELAMOBILITAT
16 - 22 de setembre 2015, PALMA

La Setmana Europea de la Mobilitat ens ofereix un espai per a la reflexió del model
de ciutat que volem i que hem d’estar disposats a construir entre tots. Els lema
d’enguany, “Do the right choice” (tria l’opció correcta), ens recorda aquest protagonisme del ciutadà i la importància de la intermodalitat basada en uns principis
elementals: Tria - Canvia - Combina.
La Setmana de la Mobilitat també és una oportunitat perquè els agents que hi estan
implicats a Palma (EMT, SMAP, Mobilitat, BiciPalma, taxi, ORA, metro, galeres, tren,
bus interurbà...) puguin apropar-se al ciutadà i recordar-li l’oferta i les opcions que
té per a desplaçar-se. Hi volem establir un contacte tan directe com sigui possible, i
pretenem avançar per a fer més àgil la compatibilitat de tots els mitjans de transport.
Aquests dies també ens permetran difondre el PMUS (Pla de mobilitat urbana sostenible), document que fou aprovat per la ciutat el passat octubre de 2014 i que
recull el resultat del treball tècnic i la participació dels ciutadans durant la seva
redacció. Estableix les línies generals d’actuació que permeten no només aconseguir
un sistema de mobilitat sostenible a Palma, sinó també que estigui al servei de la
ciutat que tots volem: més segura, més competitiva, més equilibrada i més justa en
el repartiment de l’espai públic. El PMUS podria definir-se com el full de ruta en el
qual s’han de basar les actuacions pròpies de la mobilitat i, de forma imprescindible,
les correlacionades amb l’urbanisme, les infraestructures cíviques, l’educació, etc.
Les conferències i les altres activitats divulgatives programades ens permetran conèixer les experiències d’altres indrets i comparar-les amb les nostres possibilitats i els
objectius per a una ciutat millor. També donarem lloc a l’experimentació perquè
puguem avançar en la idea que l’espai de la ciutat, públic i comú a tots, és també
transformable i dinàmic, capaç d’adaptar-se a les necessitats i als nous temps.
Fotografia: Raúl González

Us convidam a la participació i a la reflexió. Que l’escenari que crearà la Setmana
Europea de la Mobilitat, amb un caramull d’activitats obertes a tots els públics i als
diversos interessos, ens serveixi per a repensar quin model de ciutat somiam i com
volem arribar-hi. Us hi apuntau?
Organitza

Col·laboren

Tria. Canvia. Combina.
www.dotherightmix.eu

DIMECRES 16

>>Inauguració del carril bici

i del nou pas per a vianants
Av. Tomàs Villanueva i Cortés. 10 h

>>Inauguració Punt d’Informació
Mobilitat

Plaça d’Espanya, a les 11 h
Durant la Setmana de la Mobilitat,
Punt d’Informació de 10 a 20 h

Hi trobareu informació de l’EMT, el TIB,
els serveis de bicicleta pública BiciPalma i
Mou-te-Bé, l'app de Mobilitat:
MobiPalma; l’app de l’ORA, Biciregistre i
els aparcaments públics de l'SMAP

>>Convocatòria del Premi de Fotografia
Setmana de la Mobilitat 2015

Punt d’Informació de Mobilitat, a les 11 h
Podeu consultar-ne les bases a la web
www.civitaspalma.com

>>Convocatòria de la Primera Mesa de
la Mobilitat per al seguiment del
PMUS (Pla de mobilitat urbana
sostenible)
Saló de sessions de Cort, a les 12 h

>>Inauguració de l’exposició del

Pla de mobilitat urbana sostenible
Edifici de l’estació de Palma
del Tren de Sóller, a les 16 h

Durant la Setmana de la Mobilitat estarà
situada al punt d’informació de la plaça
d’Espanya

DIJOUS 17

>>Presentació del concurs de bones

pràctiques de mobilitat sostenible
als centres educatius
Estació Intermodal, a les 11 h

>>Inauguració dels aparcabicicletes
de l’Estació Intermodal de Palma
Estació Intermodal, a les 11 h

>>Punt d’Informació de Mobilitat
Plaça d’Espanya - Estació Intermodal, de 10 a 20 h

>>Jornada de Transport Sostenible
al Món Laboral

Edifici de l’estació de Palma
del Tren de Sóller, a les 16 h

>>Curset de manteniment bàsic
de bicicletes

Passeig del Born del Molinar
Més informació i inscripcions:
mobilitat@palma.es
971 214 646, de 9 a 14 h

DIVENDRES 18

>>Park(ing) Day

A diferents indrets de ciutat

El park(ing) Day és una iniciativa mundial
que va començar al 2005 i que transforma
per a un dia unes places d'aparcament en
espais públics temporals.
Una acció que ens descobreix la necessitat
d’espais públics per a gaudir-ne i
compartir la ciutat

>>Activitats infantils al voltant
de la mobilitat sostenible
Plaça del Carme, a les 10 h

Amb la col·laboració d’una escola del
barri construirem una proposta de
Park(ing) Day

>>Punt d’Informació de Mobilitat
Plaça d’Espanya - Estació Intermodal, de 10 a 20 h

>>Curset de manteniment bàsic
de bicicletes

S’Escorxador
Més informació i inscripcions:
mobilitat@palma.es
971 214 646 de 9 a 14 h

>>Trobada i Exhibició de Ball en Línia
C. de Costa i Llobera, a les 17:30 h

>>Bicicletada nocturna
Sortida de la plaça d’Espanya, a les 20 h

>>Cicle Cinema i Bicicleta
La bicicleta de Pekín
Teatre Mar i Terra, a les 21 h

DISSABTE 19

DIADA DE LA MOBILITAT
i LA SOSTENIBILITAT
Restriccions especials de trànsit
al centre i a les avingudes
Més informació: www.civitaspalma.com

>>Jocs, mercat, música, esport, festa,
informació… un espai per a gaudir
de la ciutat sense cotxes
Av. del Comte Sallent, de 10 a 19 h

>>Vine a la Nit de l’Art amb bicicleta!
a les 19 h

Tria la mobilitat més sostenible,
pedalejar i caminar, per a visitar la festa
de l’art al centre de la nostra ciutat

DIUMENGe 20

>>Inauguració l’Exposició de Mobilitat
Elèctrica Interactiva
Parc de la Mar, a les 11 h

>>Ruta Cicloturística i Cultural
“Palma: ciutat de misteris
i llegendes”

Punt de partida: plaça d’Espanya, a les 18 h

De la mà del programa
Font de Misteris d’ IB3 Ràdio

>>Cicle Cinema i Bicicleta

Ladri de biciclette. VOSE
Teatre Mar i Terra, a les 21 h

DILLUNS 21

>>Exposició de Mobilitat Elèctrica
Interactiva
Parc de la Mar

>>Taller de Camins Escolars

per a alumnes de Son Pisa

>>Punt d’Informació de Mobilitat
Plaça d’Espanya - Estació Intermodal, de 10 a 20 h

>>Ruta Saludable
Centre de Salut Valldargent

>>Curset de manteniment bàsic
de bicicletes

Pl. d’Alexander Fleming
Més informació i inscripcions:
mobilitat@palma.es
971 214 646 de 9 a 14 h

>>Cafè Tertúlia
Collegi d’Enginyers de Camins
C. de Sant Francesc, 10, a les 16 h

Iniciatives ciutadanes per a promoure la
mobilitat sostenible

>>Col·loqui amb Odón Elorza,
ex-batlle de Sant Sebastià i membre de
la Comissió Interparlamentaria de la
Bicicleta en el Congrés dels Diputats
Pati del Casal Solleric, a les 19 h

DIMARTS 22

DIA EUROPEU SENSE COTXES:
viu la teva ciutat d’una altra manera!
Restriccions especials d’aparcament al centre.
Gratuïtat en determinats aparcaments i línies
de transport públic
Més informació: www.civitaspalma.com

>>Inauguració del Camí Escolar
de Son Pisà
A les 9 h

>>Exposició de Mobilitat Elèctrica
Interactiva
Parc de la Mar

>>Punt d’Informació Mobilitat
Plaça d’Espanya - Estació Intermodal, de 10 a 20 h

>>Curset de manteniment bàsic

de bicicletes
C. de Torcuato Luca de Tena, davant del núm. 29
Més informació i inscripcions:
mobilitat@palma.es
971 214 646, de 9 a 14 h

>>Premis de Fidelitat al Transport Públic
Parc de la Mar, a les 20.30 h

>>Cicle Cinema i Bicicleta
Cinema a la Fresca
La bicicleta verda

Parc de la Mar, a les 21 h

Participa en el Cinefòrum en línia a:
www.civitaspalma.com

