PEDALADA 2019 “CAMINA AMB NOSALTRES!”
15 de setembre de 2019
T’esperem al passeig Pau Casals. Inscripcions i recollida de matrícules a les 10 h.
L’Ajuntament de Blanes s’ha adherit a l’activitat PEDALADA 2019 “Camina amb nosaltres!”, que es
realitzarà el proper 15 de setembre amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat 2019.

Ruta
en
bici

Recorregut: pg. Pau Casals, c. Ample, c. Jaume Ferrer, pl. Solidaritat, rbla. Joaquim
Ruyra, pg. Ferran Agulló, av. del Parlament de Catalunya, c. Mas Palou, av. Joan Carles I,
av. Jaume I, pl. Solidaritat, rbla. Joaquim Ruyra, pl. Catalunya, pg. de la Marina, pg. de
s'Abanell, av. Mediterrani, av. Vila de Madrid, camins de la Tordera, ctra. de Malgrat,
rotonda de La Plantera, av. Catalunya, c. Pau Neruda, carril bici lateral a l’av. Extremadura,
c. Plantera, pg. Catalunya, pl. Països Catalans, pg. Marina, pl. Catalunya, pg. Cortils i
Vieta, pg. Pau Casals.

Condicions de participació
Activitat oberta a tothom que sàpiga anar en bicicleta (sense rodetes). Els menors de 10 anys hauran
d’anar acompanyats dels pares o persona adulta que se’n faci responsable durant tot el
recorregut.
És obligatori l’ús de casc pels menors de 16 anys i molt recomanable per la resta.
Tots els participants han de recollir la matrícula a la taula d’inscripcions abans de la sortida.
Funcionament
A partir de les 10 h del matí recepció i inscripcions dels participants, i lliurament de les
matrícules.
Benvinguda per part de l’alcalde i/o regidor
Hora de sortida prevista: a les 10:30 h
Hora prevista d’arribada: a les 12 h aproximadament, al mateix lloc de sortida.
Seguidament els participants rebran un petit obsequi i una beguda.
Cloenda de l’acte per part de l’alcalde i/o regidor que donarà a conèixer l’estalvi de CO2 aconseguit
fent el recorregut amb bicicleta enfront al que hagués suposat fer-ho amb vehicle motoritzat.

Anima’t a fer ús de la bicicleta com a mitjà de transport, per tal
d’assolir una societat amb una mobilitat més sostenible
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