
                                                  

AJUNTAMENT DE BLANES

 
(Servei de Medi Ambient) 

 

PEDALADA 2011- REGALA AIRE NET  
25 de setembre de 2011   

T esperem al Ps. de Cortils i Vieta (davant del c/ Ample), a les 10 h  

L Ajuntament de Blanes s ha adherit a la PEDALADA -2011-REGALA AIRE NET, que es realitzarà a 
molts municipis catalans simultàniament el proper 25 de setembre amb motiu de la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura 2011.  

Circuits: 

 

: per a tots els participants que vinguin amb menors de 10 anys, nens amb bicicletes amb 
rodetes i/ o prefereixin una passejada més curta. 

Recorregut: sempre circulant per damunt del passeig, s anirà des del pg. Cortils i Vieta fins al final del 
pg. de s Abanell. 

: per a la resta de participants. 

Recorregut: pg. Cortils i Vieta, pl. Catalunya, pg. de la Marina, pg. de s'Abanell, av. Mediterrani, av. Vila 
de Madrid, camins de la Tordera (a partir del tennis Blanes fins l'EDAR i tornada cap a la ctra. de 
Malgrat), ctra. de Malgrat, av. de l'Estació, c/ Anselm Clavé, c/ Tordera, pl. Onze de Setembre, c. Jaume 
I, rbla. Joaquim Ruyra, pl. Catalunya, pg. Cortils i Vieta.   

Condicions de participació:

 

Activitat oberta a tothom que sàpiga anar en bicicleta. Els menors de 10 anys hauran d anar 
acompanyats dels pares o persona adulta que se n faci responsable. 

Tots els participants han de recollir la matrícula a la taula d inscripcions abans de la sortida, que hauran 
de penjar a la part posterior de la bicicleta. S aconsella dur casc. 
L organització es reserva el dret d anul·lar el circuit A si es considera que no hi ha suficients participants.  

Funcionament:

 

A partir de les 10 h del matí recepció dels participants i lliurament de les matrícules.  

Benvinguda per part de l alcalde  

Hora de sortida prevista: a les 10,30 h per als dos circuits 

Hora prevista d arribada: a les 12 h aproximadament al mateix lloc de sortida, on es donarà un 
petit obsequi a cada participant. 

Seguidament els participants rebran un refrigeri.  

Cloenda de l acte per part de l alcalde que donarà a conèixer l estalvi de CO2 aconseguit fent el 
recorregut amb bicicleta enfront al que hagués suposat fer-ho amb vehicle motoritzat  

Inspecció Tècnica de Bicicletes (ITB)

 

Al llarg del matí hi haurà instal·lades carpes on les entitats col·laboradores de la PEDALADA-2011, 
realitzaran la ITB a les bicicletes de tothom qui vulgui.  

Animat a fer ús de la bicicleta com a mitjà de transport, per tal d assolir una societat amb una 
mobilitat més sostenible 

Circuit A

Circuit B


