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Dijous 27
10 h. Caminada saludable.
Recorregut d'una hora per fomentar la pràctica d'exercici físic, amb sortida i arribada a la
plaça Catalunya (inclou visita a la deixalleria de la Fontsanta).
Ho organitza: Ajuntament, dins del programa de dinamització de la gent gran).
Dijous 27
22 h. Programa Atalaïar, a ETV, sobre la bicicleta com a transport sostenible a la ciutat.
Hi participa Pere Serrasolses, de Biciclot .
Divendres 28
18 h. Cursa de transports a la regió metropolitana de Barcelona per obtenir dades
comparatives de costos entre la tarifa integrada i el vehicle privat.
Sortida des de la plaça Santa Magdalena (davant de l’Ajuntament) i arribada a un punt a
determinar a Barcelona.
Ho organitza: Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP).
Inscripcions i informació, fins al divendres 21 de setembre, al telèfon 93 371 33 50 (de 9 a 14
h) o enviant un correu a dsanchez@esplugues.cat.
Dissabte 29
De a 9 a 14 h. Campanya foment del transport públic urbà.
Lloc: deixalleria de La Fontsanta (c. Àngel Guimerà, cantonada amb av. Baix Llobregat).
Ho organitza: Ajuntament, amb la col∙laboració de Siresa.
Es repartiran fundes per a la targeta de trnsport urbà amb la imatge de la Setmana de la
Mobilitat.
Diumenge 30
De 10 a 13 h. Passejada urbana en bicicleta per 7 municipis metropolitans.
Sortida a les 10 del matí del parc de la Marquesa (l’Hospitalet). A les 10.15 està previst el seu
pas per la plaça Santa Magdalena d'Esplugues. Arribada a les 12, al parc de Torreblanca (Sant
Feliu de Llobregat–Sant Just Desvern). Recorregut aproximat de 20 km.
Ho organitza: ajuntaments de l’Hospitalet, Sant Just Desvern, Cornellà, Sant Boi, Sant Joan
Despí, Sant Feliu i Esplugues.
Bases de participació: majors de 10 anys. Cal portar casc protector.
Més informació al telèfon gratuït d’atenció ciutadana: 900 300 082.
De l'1 al 5 d’octubre
De 10 a 12 h (dilluns) i de 17 a 19 h (dimarts i dijous). Campanya contaminació acústica dels
vehicles de dos rodes.
Lloc: av. Països Catalans.
Ho organitza: Ajuntament, amb la col∙laboració de la DIBA.

