
ACTIVITATS SETMANA  

DE LA MOBILITAT 2018  

Del 16 al 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana de la 

Mobilitat Sostenible i Segura que promou hàbits de mobilitat més 

sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en 

bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, així com 

visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la 

qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació 

Sota el lema ‘Combina i mou-te!’, la Setmana del 2018 a més de 

vetllar per una vida saludable, sostenible i segura, també promou la 

utilització de diferents modes de transport segons el desplaçament 

Des de l’ajuntament de Riells i Viabrea, per tal de sumar-nos a la 

iniciativa, es proposa un seguit d’activitats centrades en els joves del 

municipi per tal de potenciar la conscienciació i col·laboració i posar 

en valor els aspectes més rellevants de la campanya. La participació 

a aquestes activitats serà grupal en equips de com a mínim 3 

membres. 

Per potenciar la implicació, es donarà a tots els participants una bossa 

amb el lema de la campanya, i premis de més rellevància per els 

participants de major incidència. Per aquest motiu es realitzarà un 

rànquing de puntuacions anomenat “Rànquing de la mobilitat” que 

s’actualitzarà diàriament amb les puntuacions que els participants 

aconsegueixin a través de la seva implicació. 

 

  PREMIS: 

- 1r premi: Val de 125€ a gastar a la botiga d’esports “Wala Girona” 

- 2n premi: Val de 100€ a gastar a la botiga d’esports “Wala Girona” 

- 3r premi: Val de 75€ a gastar a la botiga d’esports “Wala Girona” 

- Bossa de roba + beguda isotònica: Per tots els participants 

 

    Dimarts 18: Gimcana fotogràfica 

Descripció de l’activitat: Els participants tindran 3 hores durant la 

tarda per recórrer el municipi a peu o amb vehicle no motoritzat i 

fotografiar (per equips) les zones del municipi que se’ls demani des 

del punt de partida.  

Es puntuarà a cada grup en funció del número de fotografies 

realitzades, Cada fotografia tindrà una puntuació determinada en 

funció de la distància física recorreguda. L’incompliment d’alguna de 

les normes que es detallin al punt de partida tindrà penalitzacions. 

Horari: De 16h a 19h 

Punt de partida: Espai jove a partir de les 16h 

 

     Dimecres 19: Jocs de conscienciació 

Descripció de l’activitat: Es realitzaran activitats dinamitzades en 

format “Gimcana interna” per grups. Les activitats o proves 

tractaran continguts de sostenibilitat i conscienciació i es 

materialitzaran en format de jocs de taula i proves d’expressió 

corporal. 

Tots els participants obtindran punts pel rànquing i, a més, els 

guanyadors de cada activitat aconseguiran punts extres. 

Horari: De 17h a 19h 

 

     Dijous 20: Cine-fòrum 

Descripció de l’activitat: Es realitzarà el visionat de la pel·lícula 

“Comprar, tirar, comprar” a la sala de conferències del centre 

cultural. En acabar hi haurà un petit col·loqui entre els participants.  

Rebran punts tots els assistents tant a la pel·lícula com al debat 

posterior  

Horari: De 17h a 20h 

  



 

INSCRIPCIONS:  

- A partir del dimarts 18 a l’espai jove (Centre cultural) 

C/ esquirols nº 1 

- Cada activitat permet apuntar-se el mateix dia i no 

cal participar a totes 

- Totes les activitats son gratuïtes i hi haurà un petit 

refrigeri en cadascuna d’elles 

 

 

MÉS INFORMACIÓ: 

 

@espaijoveriv 

@ajuntamentriv 

 

@JovesRiells 

@AjuntamentRiV 

 

/Espai Jove Riells i Viabrea 

/Ajuntament de Riells i Viabrea 

 

 

Ajuntament de  
Riells i Viabrea 


