
GRANDIADA  
DELAMOBILITAT

Jocs, esports, música…festa! 
Un dia per a gaudir el carrer sense cotxes

Carrer de la Unió tallat a la circulació de vehicles de 10 a 21 h entre 
el Teatre Principal i la Font de les Tortugues 

Col·laboren

www.mobipalma.mobi
www.mobilityweek.eu  #mobilityweek

16 - 22 DE SETEMBRE DE 2019, PALMA

SETMANAEUROPEA
DELAMOBILITAT

DILLUNS,  16 DE SETEMBRE - Carrer Unió

PROGRAMA GRAN DIADA DE LA MOBILITAT
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   
Vine a ballar Swing al carrer amb  
“Mallorca Lindy Festival” 
 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

Camina amb nosaltres!


