
 

 

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 o en transport públic, 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 ‘Camina amb nosaltres!’, 

la Setmana del 2019 a més de vetllar per una vida 

saludable, sostenible i segura, també promou la 

utilització de diferents modes de transport segons el 

desplaçament. 

 

 

 

 

 

Més informació a: 

www.gurb.cat 

T 93 886 01 66 

 
 

 

GURB  

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrnL3zv6jdAhUOyoUKHTaMBPQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.barcelonetes.com/2018/03/llibertat-presos-politics.html&psig=AOvVaw33t_nVGJ4i_jFr9yrWKBKQ&ust=1536396137171282
http://www.gurb.cat/


  

 

Dia 20 de setembre 

DIA SENSE COTXES 
 

A les Escoles: 

 Activitats tot el dia relacionades 

amb la mobilitat sostenible 

 

A l’institut: 

 Porta la teva bici a passar l’ITB a 

càrrec d’un tècnic especialitzat 

 

Quedaran tallats els carrers: de l’Ametller, 

de l’Olivera i Vallès.   

 

 

 

Dia 22 de setembre a la plaça del Triangle 

3a. FIRA DE LA 

SOSTENIBILITAT 
 

 A les 10h bicicletada popular 

Inscripcions a partir de les 9:30h 

Obsequi per tots els participants 

 Esmorzar popular a partir de les 10:30h 

 De 9:30 a 14h fira  

 Ecoestació: aprenem a reciclar jugant  

 Activitats per tothom:  

o Guixot de 8 (jocs enginyosos per totes les 

edats) 

o Prova la bici boja, la bici tàndem capiculada... 

Premi al més hàbil (100€) 

o Concurs de dibuix 

o i més... 

Totes les activitats són gratuïtes  
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