


Diumenge 17 setembre
Circuit de karts a pedals per a nens i nenes
Nocions bàsiques de seguretat viària pels més petits

De 10.30 a 14.30 h, a la plaça de la Vila

Bicicletada popular
Circuit de 9 km pels carrers de Sant Cugat apte per a totes les edats
No cal inscripció  

A les 10.30 h, a la plaça de la Vila

Divendres 22 setembre
Dia sense cotxes 
Tancament de la Rambla del Celler (de Francesc Moragas a Cèsar Martinell) 
i l’avinguda de Cerdanyola

De 17 a 20 h, a la Rambla del Celler

Taller de manteniment de bicis
Inscripcions: mobilitat@santcugat.cat

Crispetes a pedals
Vine, pedala i emporta’t les teves crispetes

Bicicrea
Activitats familiars lúdic-creatives: Tallers i espai de contes de bicicletes
Gaudeix i emporta't un record i participa al sorteig de 100€ en material de bici

Del 16 a 22 setembre
Marató de l’ús de la bici 
Descarrega’t l’App Strava, Club: SMSS2016STC
Circula tota la setmana en bici, enregistraràs els kms recorreguts 
i participa en el sorteig de 200 € en material de bici 
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