Vine a pedalar al
Per la teva seguretat

Per la teva seguretat
Posa’t sempre el casc de
seguretat

CIRCUIT DE
BARCELONA
CATALUNYA

Diada de la

BICICLETA

Circula pels itineraris
ciclables habilitats de la
ciutat.
Utilitza les senyalitzacio

Fes la teva volta ràpida!

I recorda, si no hi ha espai per a bicicletes...
• A la vorera, t’has de comportar com un vianant.
• A la carretera, cal seguir els senyals de trànsit
com un vehicle, com a màxim podeu circuleu en
filera de dos.

Porta-hi la família!
Inscripcions gratuïtes,
a partir de 8 anys

Diumenge 23 setembre de 2018
10.30 h Parc Torras Villà

HORARI DE L’ACTIVITAT
10.30 h Inici al Parc Torras Villà
Activitats lúdiques i de circulació
11 h Sortida Parc Torras Villà
SORTIDA DE LA BICICLETADA
13 h Entrada a pista del Circuit de Barcelona Catalunya
Entrada al circuit amb la bicicleta per completar una volta sencera
14 h Sortida del Circuit de Barcelona Catalunya
Fi de l’activitat
L’organització facilitarà la tornada fins al Parc
Firal de tots els participants que ho vulguin.

Es planteja un recorregut semiurbà de 12 km.
Es pedalarà per una ruta de 8 km pels voltants
de Granollers fins arribar al Circuit de Barcelona-Catalunya.
La tornada, que és opcional, completa el recorregut amb 4 km més vorejant el Passeig
Fluvial.
• Es recomana que porteu el casc per a la
sortida
• Inscripcions obligatòries i GRATUÏTES
• Porteu aigua a la bicicleta
• Reviseu les rodes i la cadena abans de sortir
• Se sortirà amb puntualitat
Inscripcions al web o el mateix dia a:
www.granollers.cat/esports

EXPLICA’LS A LA FAMÍLIA

S’ha de respectar els ciclistes,
són el vehicle
més vulnerable a la carretera.
Un cotxe ha de deixar una distància d’ 1,5m per avançar una
bicicleta, sempre.
¿Saps que un cotxe pot avançar
un ciclista si hi ha línia contínua?
Els ciclistes poden circular
en paral·lel en grups de dos
màxim, seran com un vehicle
més.

