NOTA DE PREMSA

ATM i TRAM participaran en la Festa de la
Bicicleta de Barcelona aquest diumenge
•

El Tramvia Metropolità oferirà activitats infantils al voltant de la mobilitat
segura i sostenible en tramvia i bicicleta.

•

El servei de la línia T4 de Trambesòs es veurà interromput entre Glòries
i Ciutadella - Vila Olímpica per la bicicletada entre les 9 i les 11 hores.

Barcelona, 13 d’abril de 2018. L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i el
TRAM participaran en la Festa de la Bicicleta de Barcelona, que es celebra aquest
diumenge dia 15 d’abril al passeig de Lluís Companys, amb un estand d’activitats
familiars.
Des de les 9.30 i fins les 14.30 hores, s’oferirà la possibilitat de jugar al “Joc de les
parelles” identificant conceptes amb parts i instal·lacions de la xarxa tramviària i els
tramvies. Aquesta activitat té l’objectiu de fomentar la mobilitat segura i un model
de convivència cívica entre els diferents transports urbans sostenibles, com el
tramvia i la bicicleta.
ATM i TRAM també aportaran una T-trimestre al sorteig de la organització de la Festa
de la Bicicleta en el que podran participar tots els assistents.
La jornada s’iniciarà amb la bicicletada popular que sortirà a les 9 hores del carrer
Aragó amb Roger de Flor.
El circuit ciclista transcorrerà pel carrer Aragó, la plaça Espanya, l’avinguda Paral·lel,
el carrer Floridablanca, la ronda Sant Antoni, la plaça Universitat, el carrer Pelai, la
plaça Catalunya, el carrer Fontanella, la plaça Urquinaona, el carrer Trafalgar, el
passeig Lluís Companys, el carrer Comerç, els passejos Picasso i Pujades, els carrers
Marina, Pallars, Badajoz, Almogàvers i Roger de Flor, l’avinguda Vilanova i els
passejos de Sant Joan i Lluís Companys, que serà la fi del recorregut.
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Més informació:
www.tram.cat
www.atm.cat
i als canals online
www.twitter.com/TRAM_Barcelona
www.facebook.com/TRAM-Barcelona
Contacte de premsa:
Anna Viñals - avinyals@tram.cat - 629575150
Marta Vancells - mvancells@atm.cat - 933620051
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