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Les propostes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
engegaran diumenge amb la Bicicletada de Festa Major

Dijous 7 de setembre de 2017

Castellar del Vallès ha programat un any més diverses propostes per celebrar la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, una activitat que promou hàbits de
mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en
bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els canvis
possibles en l’ús de l’espai públic i millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la
contaminació.

Aquest 2017, la iniciativa, que tindrà lloc del 16 al 22 de setembre, respon al lema
“Mobilitza’t per un aire més net”, per reforçar el poder de la ciutadania a l’hora de
millorar l’aire que respirem.

Com és habitual, les propostes emmarcades en aquesta iniciativa començaran a
Castellar amb la Bicicletada de Festa Major, una activitat que enguany arriba a la
novena edició i que tindrà lloc diumenge 10 de setembre a partir de les 11 hores,
amb sortida i arribada a la plaça de la Fàbrica Nova. La participació a aquesta
proposta està limitada a 400 participants, i és per això que el Club Ciclista Castellar
Bike Tolrà, que s’encarrega de l’organització, obrirà les inscripcions de 10 a 11 del
matí, al mateix lloc de sortida.

Tampoc faltaran enguany els tallers d’educació viària i ambiental als centres
d’educació primària de la vila, que els alumnes de quart de primària realitzaran
entre el 19 i el 22 de setembre amb la col·laboració dels agents de policia. Aquest
2017 seran uns 280 els nens i nenes que aprendran nocions diverses sobre les
normes de circulació, seguretat, protecció del medi ambient i mobilitat sostenible.

També s’han inclòs en la programació dues caminades per a públic divers. D’una
banda, dimecres 27 de setembre tothom qui ho desitgi podrà participar de la sortida
del cicle Camina i fes salut que començarà a les 9.30 hores des de la porta de l’Àrea
Bàsica de Salut.

L’altra sortida, dijous 19 d’octubre, s’adreça a les persones majors de 60 anys, i
s’inclou en el cicle Vine i Camina +60 2017-2018. La proposta engegarà a les 9
hores des de la plaça del Mercat. Els assistents es desplaçaran en autobús fins a Les
Arenes, i des d’allà faran un recorregut a peu, de 8 km i dificultat alta, pels entorns
de l’ermita. Per assistir-hi, caldrà inscriure’s a la Regidoria de Programes Socials,
els dies 17 i 18 d’octubre, de 10 a 14 h (Espai Tolrà, telèfon 93 714 40 40).
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