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Si aneu acompanyats o en grup, acordeu un punt de 
referència on tornar-vos a reunir en cas que us separeu 
o us perdeu. 

SEGURETAT. No us atureu en llocs de pas. 
Desconfieu de les ajudes sospitoses.

Feu cas de les indicacions dels policies, agents cí-
vics, voluntaris de protecció civil, personal d’informació 
i atenció a la ciutadania i personal de seguretat privada.

Porteu la documentació a sobre. En el cas dels nens, 
gent gran i discapacitats psíquics prepareu una fitxa 
amb les seves dades i un telèfon de contacte, i feu que 
la portin en un lloc visible per si es perden. També po-
den portar la polsera identificativa de Protecció Civil.

Mantingueu les vostres pertinences a la vista.
Si trobeu una bossa de mà, motxilla, etc., abandona-

des, truqueu al 092 de la Policia Municipal per tal que 
s’encarreguin de recollir-ho.

Si teniu la sensació d’estar atrapats en un carrer o 
sense sortida possible, busqueu una ubicació alternati-
va on pugueu localitzar una via d’evacuació.

EN CAS D’EMERGÈNCIA. Mantingueu la calma i estigueu 
atents a les indicacions dels serveis d’emergència.

Eviteu cridar, córrer o empènyer els altres, ja que po-
dríeu provocar situacions molt perilloses per a la gran 
quantitat de persones que hi ha concentrades.

Una vegada estigueu en una zona segura, si no tro-
beu alguna persona informeu-ne els serveis d’emer-
gència, protecció civil, etc.

La línia 7 d’autobús amplia el 
seu horari del 13 al 21 de maig
També circularà dissabtes i diumenges

De forma especial durant Temps de Flors la línia 7 
d’autobús urbà amplia el seu horari habitual i circularà 
també els dissabtes i diumenges, del 13 al 21 de maig. 
Els diumenges 14 i 21 de maig només circularà entre la 
plaça del Poeta Marquina i la plaça de Sant Domènec.

Aquesta línia, que té el recorregut des de Torre Gi-
ronella fins a Can Gibert del Pla, té les principals pa-
rades per visitar els espais del Barri Vell a la plaça del 
Poeta Marquina, la plaça de Catalunya i la plaça de 
Sant Domènec (Universitat de Girona).

Més informació a www.girona.cat/bus

Freqüència: cada 30 minuts

ANADA PRIMER BUS ÚLTIM BUS
Pl. Poeta Marquina 9.10 h  20.40 h
Pl. Catalunya  9.15 h  20.45 h
Pl. Sant Domènec (estació bus i tren) 9.20 h  20.50 h

TORNADA PRIMER BUS ÚLTIM BUS
Pl. Sant Domènec 9.25 h 20.55 h
Pl. Catalunya 9.27 h 20.57 h
C. Santa Eugènia (estació bus i tren) 9.36 h 21.06 h

Preu del bitllet senzill: 1,40 euros
Es pot utilizar qualsevol targeta multiviatge de TMG o ATM

Consells per gaudir millor  
i de forma segura

APARCAMENTS. Si veniu a Girona amb cotxe particu-
lar podeu estacionar-lo als aparcaments dels afores 
de la ciutat. Sigueu curosos i no deixeu les vostres 
pertinences a la vista. 

INFORMACIó. Trobareu plànols i informació de la ciutat 
a l’Oficina de Turisme, al Punt de Benvinguda, a l’Ajun-
tament de Girona i a diversos punts del recorregut al 
Barri Vell. També al web www.gironatempsdeflors.cat

ROBA I CALçAT. Us recomanem que aneu amb roba i 
calçat còmodes, el recorregut per tots els patis i es-
pais florals es fa a peu.

SUGGERIMENTS. Ajudeu-nos a millorar. Podeu fer-
nos arribar avisos i suggeriments a la Bústia d’Avisos 
de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/avisos).

GIRONA, TEMPS DE FLORS, 
MÉS ACCESSIBLE
Per gentilesa d’Ortopèdia Bosch se cediran vehi-
cles motoritzats adaptats a persones amb mobili-
tat reduïda. Servei gratuït les dues primeres hores. 
Del 13 al 16 de maig de 10 a 19 h trobareu el punt 
d’informació al pont de Pedra. Del 17 al 20 de maig 
podeu seguir gaudint del servei anant directament 
a l’Ortopèdia Bosch (c. de Barcelona, 9).


