
DISSABTE, 21 DE SETEMBRE 
CAIXAFORUM PALMA: 
11.30 h: Taller familiar “Calaix de sons” +6
https://caixaforum.es/ca/palma/
fichaactividad?entryId=332006
12.30 h: Visita en família “Rere la pantalla” + 5 
Entorn de l’exposició “Disney. L’art d’explicar històries” 
https://caixaforum.es/ca/palma/
fichaactividad?entryId=435625
17.30 h: Visita comentada a l’exposició  
“Disney. L’art d’explicar històries” (en català) 
https://caixaforum.es/ca/palma/
fichaactividad?entryId=435589
18.30 h: Visita comentada “H. Anglada-Camarasa.  
Una revisió pictòrica de la Col·lecció” 
https://caixaforum.es/ca/palma/
fichaactividad?entryId=627142
20 h: Microconcert. Go Cactus 
https://caixaforum.es/ca/palma/
fichaactividad?entryId=955201

• Nit de l’art. Totes les activitats seran gratuïtes
• Es podrà participar en qualsevol de les activitats  

del centre, sempre que hi hagi places  
(inscripcions obertes)

• Concurs: “CaixaForum amb la Setmana de la 
Mobilitat”

 Què s’ha de fer?
- Comunicar a recepció que es vol participar en el 

concurs
- Com a  mínim, un adult de la família s’haurà de 

donar d’alta a l’agenda digital
- Visitar l’exposició “Disney. L’art d’explicar històries”
- Contestar una pregunta molt senzilla relacionada 

amb la mobilitat (la resposta es troba a l’exposició) 
i adjuntar la resposta al full d’alta (cal lliurar-ho tot 
a recepció)

- Tots els infants que hi participin rebran un regalet
- Entre tots els participants, sortejarem un catàleg de 

l’exposició

CASAL CAN BALAGUER
Exposició “Sa Galera, més de 4000 anys d’història”. 
Entrada lliure de 10 h a 14 h.

CIRCUIT ORGANITZAT PER L’ONCE
Circuit en què les persones que hi participin poden 
posar-se en el lloc d’una persona amb discapacitat 
visual. De les 10 h a la 13 h.

LILA. JOCS RECICLATS
De 10 h a 14 h i de 16.30 h a 20 h a la plaça de Weyler

BARRIDIADA
Psicomotricitat i cotxes amb pedals
Tennis, bàdminton, hoquei i tir amb arc
Esports adaptats: goalball i volei adaptat
A la plaça del Mercat  
d’11.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 19.00 h
Organitza: IME

CIRCUIT DE SEGURETAT VIÀRIA  
PER A INFANTS
Davant el Teatre Principal, carrer de la Riera, 
d’11.00 h a 14.00 h
Organitzat per la Policia Local de Palma

CONTACONTES amb “Conte contat” a les 11.00  
a l’escenari de la pl. del Mercat

TEATRE PRINCIPAL
A les 12.00 h concert del Cor Juvenil amb coreografia 
dirigit per Pere Víctor Rado davant el Teatre Principal

PINTACARES d’11.00 a 14.00 h a la pl. del Mercat

BALL EN LÍNIA  
17.00 h a 18.30 h amb Line Dance Balears 
Plaça del Mercat

LINDY SWING   
Classe oberta impartida por Joana & Vicenç “Oh My 
swing” i ballada 18.30 h a 20.00 h a la pl. del Mercat

BUS DEL BANC DE SANG I TEIXITS  
DE LES ILLES BALEARS

PROTECCIÓ CIVIL

PROGRAMA GRAN DIADA DE LA MOBILITAT

16 - 22 DE SETEMBRE 2019, PALMA
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DILLUNS, 16 DE SETEMBRE
RUTA SALUDABLE
Camina amb nosaltres per la RUTA 
SALUDABLE del teu CENTRE DE SALUT!
Caminar es considera una de les activitats físiques 
que majors beneficis aporta a la salut. Si vols 
caminar en grup demana informació al teu Centre 
de Salut i vine a caminar amb nosaltres!

Sortida a les 10 h des dels centres de salut cap a 
la plaça de Cort.

Si hi voleu participar us heu de posar en contacte 
amb el Centre de Salut de la vostra barriada.

Web rutes saludables:  http://e-alvac.caib.es/rutas-
rutas.HTML

Organitza: Conselleria de Salut

RUTA AMB BICICLETA  
“MISTERIS SOBRE RODES”
Ruta dels misteris i llegendes de Palma amb 
“Font de misteris” d’IB3 Ràdio, seguint un 
recorregut pels carrils bici de Palma.
Punt de trobada: edifici de la Misericòrdia, estació 
de Bicipalma de via Roma.

Ruta: la Misericòrdia (via Roma), c. de Cecili 
Metel, plaça d’Espanya, plaça d’Alexandre Jaume, 
travessa d’en Ballester, c. de Mateu Enric Lladó, 
plaça de Santa Eulàlia, plaça de la Reina, plaça del 
Rei Joan Carles I, la Misericòrdia (via Roma).

Sortida: 19.00 h

Places limitades. Inscripció a fontdemisteris@
ib3radio.com

El servei de tren dels SFM i els busos llançadora (L301, L320, L321, L330-L332, L331, 
L333, L403, L406) seran gratuïts durant tot el dia.

Pàrquing+Bus: els aparcaments de l’SMAP de Parc de la Riera, Marqués de la Sènia 
i Manacor seran gratuïts (de les 6 fins les 20h) i des dels mateixos aparcaments 
s’entregaran unes targetes per pujar al bus de forma gratuïta a qualsevol línia.

VIII DIADA DEL MODELISME FERROVIARI
Estació Intermodal, de 10 h a 14 h

Organitza: Associació d’Amics del Ferrocarril de les Illes Balears amb la col·laboració del 
Consorci de Transports de Mallorca i Serveis Ferroviaris de Mallorca

RUTA AMB BICICLETA PER PALMA
Passejada amb bicicleta amb Joan Mas (historiador), fins a Marivent
Sortida: Olivera de Cort, 10.30 h, recorregut de 5,5 km. Durada: unes 2 hores.  
Més informació al tel. 660577438.

V VOLTA A MALLORCA AMB TREN
Estació Intermodal a les 16 h i tornada prevista a les 20.45 h

Organitza: Associació d’Amics del Ferrocarril de les Illes Balears amb la col·laboració del 
Consorci de Transports de Mallorca i Serveis Ferroviaris de Mallorca

DIUMENGE, 22 DE SETEMBRE

DIA EUROPEU SENSE COTXES

DIMECRES, 25 DE SETEMBRE
CRONOPALMA
La Palma de Josep Balaguer
Coincidint amb el 150è aniversari del naixement 
de Josep Balaguer i Vallès, músic. Es recorreran 
diversos indrets de la ciutat relacionats amb la 
seva vida. Per l’historiador Gaspar Valero

Sortida des de Casal Balaguer a les 18 h

Cal inscriure’s a gvaleromarti@gmail.com

Organitzat per la Regidoria de Cultura i Benestar 
social 

DISSABTE, 28 DE SETEMBRE
RODABARRIS
El Rodabarris consistirà en un recorregut 
amb bicicleta on els participants rebran un 
passaport al punt de sortida que hauran de 

segellar als diferents punts indicats en el mapa i 
podran participar en el sorteig de premis que es 
realitzarà en finalitzar.

Punt de sortida: plaça d’Espanya, 10.30 h

Sorteig de premi: plaça d’Espanya, 12.00 h

Inscripció i bases del concurs a  
www.mobipalma.mobi

MICROTEATRE AL BUS DE L’EMT
Improvisacions literàries per actors sobre  
El Petit Príncep  
(traduït a 650 llengües, 150 milions d’exemplars 
venuts...) atès el fet que es commemora el 75è 
aniversari de la mort de Saint-Exupéry.

A les 19 h a les línies 7, 3 i 14 de l’EMT

Organitzat per la Regidoria de Cultura  
i Benestar Social

BIBLIOJARDÍ
La Biblioteca de Cultura Artesana treu la 
lectura al jardí de la Misericòrdia
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell de Mallorca

De Dilluns a Divendres 9 h a 20 h

Dissabte de 9.30 h a 13 h

Dia 19 de setembre,  Nit de Bibliojardí amb 
l’espectacle “Fulla endintre”, adaptació de l’obra  
Terra Baixa d’Àngel Guimerà

CAIXAFORUM PALMA 

Dimarts 17 de setembre 19 h. 

Visita comentada a l’exposició  
“Disney. L’art d’explicar històries” (en castellà).  
https://caixaforum.es/ca/palma/
fichaactividad?entryId=435589

Divendres 20 de setembre 18 h. 

Taller familiar:  
“Per què no hi ha pingüins al desert?” 
https://caixaforum.es/ca/palma/
fichaactividad?entryId=448266

CAMINA AMB NOSALTRES I MOU-TE 
AMB EL TIB!
Hi sortiràs guanyant amb salut, doblers  
i amb premis.
Mou-te amb bus, tren o metro i cerca  
el nostre personatge. Fes-te una foto amb ell i 
comparteix-la a través de les xarxes socials. 

Més informació a www.tib.org 

ACTIVITATS DURANT TOTA LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 2019

 SETMANA DE LA MOBILITAT 

L2 EMT GRATIS 
La línia 2 de l’EMT serà gratis durant tota la SEM, del 16 al 22 de setembre

DIMARTS, 17 DE SETEMBRE
PROJECCIÓ DE PEL·LÍCULA
A les 18.15 h projecció de la pel·lícula Bikes al 
CineCiutat (Centre Cultural s’Escorxador).

Organitza: CineCiutat

DIMECRES, 18 DE SETEMBRE 
PREMIS FIDELITAT AL TRANSPORT PÚBLIC 
Concert de la Banda Municipal de Música de Palma

Contacontes amb la Fada Despistada a les 17.00 h

Concert i entrega de premis a les 18.00 h  
a la plaça de París

DIJOUS, 19 DE SETEMBRE
TALLER DE MANTENIMENT DE 
BICICLETES, ACTIVITATS INFANTILS I 
BERENAR AMB PRODUCTE LOCAL
Vine a aprendre a reparar la teva bici, 
participa en les activitats infantils i gaudeix 
d’un berenar amb producte local. 
Plaça de Madrid, 17.30 h.  
BALL DE BOT a les 19.00 h amb l’Escola de 
Música i Danses de Mallorca.

Organitza BICIPALMA, Regidoria de Turisme, 
Sanitat i Consum i Associació de Forners i 
Pastissers de les Illes Balears

DIVENDRES, 20 DE SETEMBRE
PARK(ING) DAY
El Park(ing) day és una iniciativa mundial que va 
començar el 2005 i que transforma per un dia 
unes places d’aparcament en espais públics i 
recreatius. És una activitat participativa i oberta 
a totes les entitats ciutadanes, que ens convida 
a compartir la ciutat.
Consulta les ubicacions a www.mobipalma.mobi

BICICLETADA NOCTURNA
Bicicleta nocturna per l’Eixample de Palma
Organitzat pel Districte Nord 
Pl. d’Espanya, a les 20.00 h

DISSABTE, 21 DE SETEMBRE
VIII DIADA DEL MODELISME FERROVIARI
Estació Intermodal, de 10h a 18h.

Organitza: Associació d’Amics del Ferrocarril de 
les Illes Balears amb la col·laboració del Consorci 
de Transports de Mallorca i Serveis Ferroviaris de 
Mallorca

GRAN DIADA DE LA MOBILITAT
Jocs, esports, música…festa!  
Un dia per a gaudir el carrer sense cotxes
Carrer d’Unió, tallat a la circulació de vehicles de les 
10.00 h a les 21.00 h entre el Teatre Principal i la font 
de les Tortugues. Veure programa

NIT DE L’ART
Vine al centre a gaudir de l’art i desplaça’t 
amb mobilitat sostenible.
Consulta les àrees amb la circulació restringida 
als cotxes i els itineraris alternatius del transport 
públic a www.mobipalma.mobi

MUSEU ES BALUARD

“On rau, la realitat?” 

“FACES. Un diàleg entre la Col·lecció Es Baluard i 
la Col·lecció BEEP d’Art Electrònic

“Aforismes, notes i notes en vers d’Andreu Vidal” 
Il·lustrats per Max, Margalida Vinyes, Enriqueta 
Llorca, Pere Joan i Linhart

CASAL SOLLERIC

“Hibridacions” Jose Fiol, Pep Girbent, Albert Pinya, 
Tomàs Pizà i Amparo Sard / Cang Xin, Liu Bolin, 
Miao Xiaochun, Liu Wei i Xu Zhongmin

“Enfleurage” Veru Iché

“Club Miseria” Bel Fullana

“Art Jove, programa cultural. Certàmen d’arts 
visuals”

CAN BALAGUER

“Club Misèria. The closing Party” Tolo Cañellas 
amb Bel Fullana, Pedro Trotz i Saúl Sellés

FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ

“Miró”

Nacho Martín Silva. “Piece of Trash”
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