
DIJOUS 19 DE SETEMBRE
CURSA DE TRANSPORTS 
INTERURBANA
Comparem les emissions contaminants, el cost i el 
temps de viatge entre diversos pobles de la comar-
ca i Vilafranca segons el mitjà de transport: Vine des 
de Moja, El Pla, Sant Martí, Pacs, els Monjos, la Múnia, la 
Granada, les Cabanyes, Sant Cugat, Font-rubí o Vilobí en 
bus, cotxe o bici."  

De les 17.30h a les 20.30h.
Punt d’arribada: Associació de Veïns del Molí d’en 
Rovira. Plaça Vilanova i la Geltrú, 1.
Vols participar a la cursa? Inscriu-te abans del 
18/09/2019 a altpenedes@transportpublic.org i ens 
posarem en contacte amb tu!
Els voluntaris que hagin participat a la cursa se'ls obse-
quiarà amb una T-10 d'una zona, se'ls compensarà les 
despeses del trajecte i se'ls convidarà a berenar a l'arri-
bada.

Organitza: Associació per la Promoció del Transport Públic – Alt 
Penedès.

DISSABTE 21 DE SETEMBRE 
TALLER DE REPARACIÓ DE BICICLETES
S’ensenyarà com reparar una punxada, com canviar una 
càmera i una coberta i com ajustar els frens. 

De 10 a 12h.
Plaça de l’Era Enrajolada, local 3.
Inscripcions a: info@labiciclera.com. Places limitades.
Es donarà un petit obsequi a cada participant.

Organitza: La Biciclera, Cafè - Taller. 

PEDALADA VERDA
Pedalada Verda. Passejada familiar en bicicleta. Després d'un 
recorregut pels carrers de Vilafranca, es torna a la mateixa 
Rambla.

A les 17h.
Punt de sortida: Rambla de Sant Francesc.

Organitza: Castellers de Vilafranca.

Actes emmarcats en la Setmana de la Mobilitat Sostenible 2019

Vilafranca del Penedès

20 anys celebrant
la mobilitat sostenible
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DIUMENGE 22 DE SETEMBRE. 
PASSEJADA FINS A SANT PAU: “TASTET 
DE TARDOR”
A les portes de la tardor, us proposem un itinerari guiat per 
veure què ens ofereix la natura aquesta època de l’any, amb 
un taller sensorial de fruits de la tardor al final del recorregut.

A les 11h.
Punt de sortida: Cruïlla del Balcó de les Clotes amb el camí 
de Pacs.

Organitza: Ajuntament de Vilafranca.
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