
Cornellà de Llobregat
Del 17 de setembre al 8 d’octubre



Dia sense cotxes, 
Cornellà respira
Diumenge 24 de setembre, de 7 a 15 hores
Els carrers situats al mapa adjunt es convertiran en espais lliures de trànsit rodat, segurs 
i perfectes per passar el dia al carrer, per jugar, per passejar amb la família i els veïns 
i veïnes. Juga amb la pilota, mou-te en bici o patins, organitza un àpat amb els veïns 
de l’escala o baixa un llibre i una cadira i llegeix a la fresca. Tens moltes possibilitats! 
Imagina!

De la Miranda - Ramoneda / 
Bonestar / Vistalegre  / Plaça 

Lluís Marsans  
/ Mossèn Jaume Soler  / 

Josep Feliu i Codina  
/ Josep Torras i Bages

GAVARRA I PEDRÓ

Ametller / Mn. Jacint Verdaguer  
/ Rambla d’Anselm Clavé / 

Valentí Carulla  / Marquès de 
Cornellà / Verge de Montserrat  

/ Barcelona / Ramón y Cajal

CENTRE I RIERA

Avinguda  
de Sant Ildefons

SANT ILDEFONS

Passeig Ferrocarrils 
Catalans / Salvador 
Dalí / Dolors Almeda 
/ Baltasar Oriol i 
Mercer

ALMEDA

APROFITA EL  
CARRER I GAuDEIx!

– COTxES  
+ ACTIVITATS SOCIALS

– CONTAMINACIÓ + SALuT
– SOROLL + TRANquIL·LITAT



Gimcana de la mobilitat 
sostenible i saludable
Diumenge 24 de setembre 
D’11 a 13 h 

Grups de 2 a 7 persones  
a partir de 6 anys

Punts d’inici: Jugatecambiental del Parc de Can  
Mercader o Jugatecambiental del Parc del Canal  
de la Infanta. Es lliurarà una motxilla i les instruccions de la gimcana.

Coneix els espais sense cotxes a través d’aquesta gimcana i fes-ho en un mitjà 
de transport sostenible i saludable. Podeu fer la gimcana a peu o en qualsevol 
altre mitjà de transport que no contamini: en bicicleta, patins, patinet, transport 
públic. Es recomana portar targeta de transport públic i una ampolla d’aigua. 

Lloc de finalització: Plaça de l’Església. 

Durant tot el matí, a la plaça de l’Església, es podrà gaudir de diferents 
activitats, obertes a tota la ciutadania. Podreu fer granissats amb l’energia 
que genereu pedalant, fer activitats esportives, participar en un mural 
col·lectiu sobre mobilitat sostenible o visitar un autobús urbà. 

Acte de cloenda: Els participants hauran d’arribar al 
lloc de finalització entre les 13 i les 13:30h, on hauran 
d’acreditar la superació de les proves de la gimcana

Entre tots els participants se sortejarà una 
bicicleta i un lot de complements per a la bici.

SuPEREu LES PROVES EN EquIP!

Haureu de superar un mínim de 5 proves  
i respondre preguntes sobre mobilitat sostenible:

Pugeu al trenet de Can Mercader 

Feu circuits en bici i en patinet

Feu experiments per conèixer quina  
és la qualitat de l’aire 

Proveu a conduir vehicles elèctrics

…I moltes activitats més!



Altres activitats de la 
Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura
ITB: inspecció tècnica de bicicletes 
Diumenge 17 de setembre
D’11 a 13.30 h
Al voltant del Mercat Marsans

Aprèn a anar en bicicleta: curs 
de conducció per adults  
Dilluns 25, dimecres 27 i divendres 29,  
de 18 a 20 h 
A la plaça Europa

Baixcicletada  
Diumenge 8 d’octubre 
Punt de trobada a Cornellà:  
Mercat de Sant Ildefons, a les 11 h 
labaixcicletada.wordpress.com

Totes les activitats requereixen d’inscripció prèvia. Es poden fer  
a través dels formularis que es poden trobar al web www.cornella.cat.  
Més informació a medi_ambient@aj-cornella.cat o 93 475 87 18.


