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Tot a punt per celebrar a la Setmana de Mobilitat Sostenible a
Torroella de Montgrí

L'AFA del Guillem Montgrí i el Racó de Rialles, en col·laboració amb els ajuntaments de Torroella de
Montgrí i Ullà, han organitzat diverses activitats en el marc de la Setmana Europea de la mobilitat
sostenible, del dia 19 al 22 setembre. La proposta gira a l'entorn de la recuperació de carrers i per fer-ho,
tallaran el carrer Josep Carner, entre l'escola i el cementiri, als vehicles motoritzats, per tal d'omplir-lo
d'activitats i reivindicar-ne l'ús per a les persones.
Per celebrar aquest guany “temporal” d'espai públic, a la tarda, entre les 16 a 17.30 h es
desenvoluparan diferents activitats amb el lema «Recuperem els carrers del poble! Vine a berenar i jugar
durant la setmana de la mobilitat».
La regidora de Medi Ambient, Pilar Valls, argumenta que «la Setmana de la Mobilitat és un bon moment

per reflexionar sobre qüestions que incideixen directament en la qualitat de vida i la sostenibilitat com
són la necessitat de fomentar els desplaçaments a peu o en bicicleta, alliberar els nuclis urbans de
vehicles o garantir que l’alumnat disposi de camins segurs per accedir a les escoles». En aquest sentit,
creu que «és molt important recuperar l’hàbit perdut d’anar als centres escolars a peu o en bicicleta i
deixar els vehicle a casa o en els aparcaments perifèrics del municipi.»

Activitats programades
Dilluns 19
Juguen amb paracaigudes i dibuixem el que imaginem.
Berenar de pa i xocolata a càrrec de l'Ajuntament.
Intercanvi de roba infantil, de 15.30 a 17 h. AFA Petit Montgrí
Dimarts 20
Jocs de taula a càrrec de la Família Intrèpida, i escacs, a càrrec del Club d'Escacs Montgrí
Dimecres 21

Pintem amb guixos grans i Juguen a jocs tradicionals
Dijous 22
Berenar popular a càrrec de l'AFA Guillem Montgrí
Petit Mongí Dona (corredores): 18.30 h escalfar. 19.30 h sortida a córrer
Intercanvi de joguines, de 15.30 a 17 h. AFA Petit Montgrí
El primer dia es lligarà cordill a mode de garlanda i s'aniran penjant dibuixos dels infants per decorar el
lateral del tram de carrer.
Es convida totes les entitats, associacions i grups del poble que comparteixin la visió que cal recuperar
els carrers i les places per les persones a que es passin pel punt a qualsevol hora del dia, per fer-hi
alguna activitat (nova o de les ja organitzades) i compartir la seva visita o acció a les xarxes socials amb
el #recuperemcarrerstorroella .
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