
                                                                  
 

 

22a. FESTA DE LA BICICLETA 
Avinguda de la Constitució. Davant de l’Escola J.J.Ortiz 

DIUMENGE 24 d’octubre de 2021 a les 11:00 hores 
 

L’activitat consisteix en un circuit urbà pensat perquè tothom pugui 

participar-hi, tant les persones que no surten habitualment en bicicleta, com 

els esportistes que practiquen sovint aquest esport. Tanmateix, disposarem 

d’un petit circuit per als més menuts, ubicat a l’esplanada del Mercat 

Setmanal. Alhora, i per facilitar la fluïdesa del recorregut , en el decurs 

de l’activitat es realitzaran dos reagrupaments de participants abans de 

travessar la N-II. 

 

NORMES GENERALS DE PARTICIPACIÓ 

La passejada NO és una competició. 

Es tracta de gaudir de la nostra ciutat des d’una perspectiva que potser no 

és l’habitual. Cal anar sempre darrera el cotxe de la Policia Local que anirà 

obrint el recorregut. És obligatori l’ús del casc. La mascareta serà 

obligatòria en els punts que no es pugui mantenir la distància de seguretat, 

es a dir, abans de la sortida i als reagrupaments. No es pot menjar ni beure 

en grup, en via pública. 

 

 

INFORMACIÓ 

Pàgina web d’Esportssab( esports.sabarca.cat ) 

Pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca(sabarca.cat) 

Xarxes socials : Twitter i Instagram: @esportssabiem   

                 Facebook: @ajuntamentsab 

 

Al Complex esportiu l’Onze :  C/ Bonaventura Pedemonte, s/n, telèfon 936534408 

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca:  Pl. de l'Ajuntament, 1, tel. 936356400 

(ext. 318 ).  

 

INSCRIPCIONS  

Les inscripcions són gratuïtes i només es poden fer per Internet omplint el 

formulari que trobareu a la pàgina web  esports.sabarca.cat del 13 al 21 

d’octubre fins a les 20.00h. Els dorsals es generen automàticament amb cada 

inscripció, si necesiteu ajuda per la impressió us podeu adreçar al mail 

recepciopoliesportiu@sabarca.cat  

 

 Aforament limitat a 300 participants o fins a exhaurir les places. Cada 

vehicle es una inscripció (els menors que vagin en cadireta o que no portin 

la seva bicicleta no necessiten dorsal) 

 

 

No es realitzaran inscripcions presencials, ni al complex esportiu L’11, ni 

el mateix dia de l’activitat   

 

 

Durant la passejada es sortejarà una bicicleta entre tots els participants. 

https://esports.sabarca.cat/
http://www.sabarca.cat/
http://www.esports.sabarca.cat/

