
Combina i Mou-te!

@CicloSostenible facebook.com/CicloSostenible 

Cal fer inscripció prèvia: ccooagencias.org/rutaactiva 

A l’arribada: 
Quiosc informatiu 

Inspecció técnica de la teva bici 
Aigua i fruites 

Material promocional 

PARTICIPA,                          
SIGUES 

SOSTENIBLE i                 
GUANYA PREMIS* 

* Sorteig de varis “vouchers” de 250€ cadascun, 1 pilota signada per jugadors del Barça, entrades per 
a Camp Nou Experience i molt més.

INSCRIU-TE 

Hi col·labora: Ho organitza:Coordina:

 SEP
SORTIDA de: 

A peu: Plaça de Sants, al 
costat de l’estàtua del Vell*

Amb bici: Carretera 
d’Esplugues, 68 (seu de 

CCOO de Cornellà)

ARRIBADA a: 

A peu i amb bici:  
Parc de Can Sabaté 

(Zona Franca)a les 10 h
* L’itinerari a peu inclou una aproximació a espais emblemàtics pel moviment obrer, a càrrec de Miquel Falguera, jurista i veí de Sants.

30



10 raons sostenibles per participar 
• Fomentar l’acció de caminar com acció de mobilitat activa. 

• Accedir amb comoditat i seguretat amb bicicleta al lloc de feina, amb la informació i formació 
necessària. 

• Disposar d’itineraris i espais segurs i còmodes per desplaçar-se per l’entorn laboral sense risc per a 
la seva integritat física o la dels vianants. 

• L’existència de xarxes ciclistes, carrers de trànsit pacificat i, en general, espais segurs, en el disseny 
interior de les àrees d’activitat empresarial. 

• Promoure la instal·lació d’aparcaments de bicicletes segurs protegits de las inclemències 
meteorològiques, al més a prop possible del lloc de feina i/o aparcaments dins les empreses. 

• Disposar de bicicletes com a mitjà de transport d’empresa per als recorreguts laborals més 
propers. 

• Promoure i difondre els programes subvencionats d’incentius a la bicicleta. 

• Millorar els espais habilitats especials per garantir vestuaris i dutxes. 

• Promoure l’existència de préstecs o regals de bicicletes als centres de treball. 

• Reivindicar incentius econòmics per a les persones treballadores per anar amb bicicleta al treball.
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