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Mugikortasun Iraunkorraren Europako Astea ospatuko du aurten ere Gasteizko
Udalak. Lehen edizioa egin zenetik bi hamarkada joan diren honetan helburu berarekin jarraitzen dugu: herritarrak konbentzitzea ibilgailu pribatuaren erabilera
gutxitzearen premiaz eta joan-etorrietarako beste modu jasangarriagoen aldeko
apustua egitea, hala nola garraio publikoaren eta bizikletaren aldekoa. “Elkarrekin
bidean” guztiontzako leloaren pean, publiko guztientzako jarduerez beteta dago
astea, modu jasangarrian nola mugituko garen ikasiko dugun escape room batekin hasi eta bizikletaz egindako ibilaldi edo oinezko paseoekin jarraituz, baita hilaren 21ean (larunbata) izango den Nire Autorik gabeko Europako Egunaren ohiko
ospakizunarekin ere, Terrorismoaren Biktimen Memorialaren inguru horrek bere
eraldaketaren ondoren ezagutuko dituen aldaketak aurreratzeko.
Mugi zaitez eta parte hartu!

Irailaren 16a

11:00-14:00 Jesusen Zerbitzarien kalea
Atzera egingo zenuke? 2. edizioa
Zer gertatuko litzateke kalea duela 26 urte bezala egongo balitz berriz ere? Ikus
ezazu Aldundiaren eta Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalearen arteko tartean.

Irailaren 16tik 20era
“Lantokirako mugikortasunaren challengea”
Gasteizko hainbat enpresek (adibidez RPK, Automach, Caype) euren egoitzetara bertaratzeko mugikortasun jasangarriko hainbat irtenbide jarriko dituzte
praktikan, eta bertan lan egiten duten langileek euren esperientziak kontatuko
dizkigute udalaren webgunearen bitartez.

Irailaren 17tik 21era

Asteartetik ostiralera: 10:30-13:30 / 16:30-20:30
Larunbata: 11:00-14:00 Posta kalearen eta Independentzia kalearen arteko

kantoia

Mobility Room
Escape Room bat da, eta hirian modu jasangarrian nola mugitu zaitezkeen ikusiko duzu modu atsegin eta dibertigarrian. Gehienez ere 4 lagun eta 30 minutu
hori ikusteko. Izen emateak hemen

Irailaren 18a
Bizikletaren Ikuskapen Teknikoa (BIT)
Stand bat zure bizikletari dituen akatsak detektatzea ahalbidetuko duen doako
diagnostiko bat egiteko eta bizikletaren mantentze-lanei buruzko gomendioak
jasotzeko.
Informazioa bizikleten Borondatezko Erregistroari, eta argitzeko eta
lapurreta saihesteko dispositiboei buruz.

Irailaren 19a

9:30-11:00 Villasuso Jauregia
“Ekintzailetza eta mugikortasuna” Ekin Breakfasta Araba Ekinean
ekimenarekin
Ba al dakizu mugikortasun jasangarriak ere aberastasuna eta enplegua
sortzen dituela? Araba Ekinean ekimenaren eskutik mugikortasun jasangarriari lotutako tokiko esperientzia ekintzaile batzuk ezagutuko ditugu.
Izen emateak hemen

Irailaren 20a

12:00 Andre Maria Zuriaren Plaza
“Mugikortasunaren aldeko ostirala”
Mugikortasun jasangarriak klima-aldaketa arintzen laguntzen du. Aste honetan Egibideko ikasleek belaunaldien arteko tailer batean, hiriko hainbat
pertsona heldurekin batera, gure joan-etorriek aldaketa globalean nola
eragiten duten aztertuko dute, eta ostiralean euren lana hiri osoarekin partekatuko dute Gasteizen mugikortasun jasangarriagoa aldarrikatzeko kontzentrazio batean.
20:00 Florida Parkeko kioskoa
Familia-martxa, bizikletaz, hirian barrena
Gaueko bizikleta-martxa udari agur esateko. Izen emateak hemen

Irailaren 21a

10:00-11:30 Irteera Europa Biltzar Jauregian. Helmuga San Frantzisko
aldapan
“Bai, igoko naiz. Paseo bat mugikortasun jasangarriaren gune berrietan barrena Gasteizen”
Gasteizko espazio publikoak aldaketa sakona izan du Mugikortasun
Iraunkorraren Planaren 10 urte hauetan. Paseo bat egingo dugu, oinez, aldaketa horietako batzuk ikusteko, eta izan duten bilakaera eta etorkizuneko
aldaketak ezagutzeko. Izen emateak hemen
“Hiria nire autoa gabe” Europako Eguna
11:00-14:00 San Frantzisko kalea
Mugikortasun Jasangarriaren Europako Astearen ekitaldi
nagusia, Terrorismoaren Biktimen Oroimenezko Zentroaren
inguruko birmoldaketa-obrekin eraldatu egingo den gune
batean. Egun honetan gune hori eraldatu egiten da, ibilgailu
pribatua eremutik ateratzeak dituen onurak azaltzeko.

- Informaziogunea, Terrorismoaren Biktimen Oroimenezko Zentroaren ingurua eraldatzeko eta Erdi Aroko Ingurunearen eta Zabalgunearen arteko konexio berria egiteko proposamenarekin.
- Aldabe Gizarte Etxeko ludoteka kalera aterako da.
- Hiria denontzat. Hirian barrena mugitzeko zailtasunak ezagutzeko tailerra.
- Hirian bizikletaz segurtasunez ibiltzen ikasteko zirkuitua.
- Inguruko merkataritza kalera aterako da.
- Haur-tailerra, mugikortasun jasangarriari buruzko txapak egiteko.
- DJen eremua.
Eta askoz ere gauza gehiago…

www.vitoria-gasteiz.org/mugikortasunastea

