
     

      
       

 

                      
              

  

                 
            

  

                            
  

                

               
      

 

                              

                    
  

  

                    
         

Webinar: Bicicletes per a tothom: com fer infraestructures ciclables segures i inclusives?

Taula d'experiències de bicicletes adaptades per a totes les edats

Webinar: La Mobilitat sostenible i accessible més enllà de les grans ciutats: connexions cap a
l’equitat territorial

Grups de treball: Per aprofundir en el transport públic i l'equitat territorial, en format dual

 SETMANA  EUROPEA  
DE  LA  MOBILITAT 

16  - 22  SETEMBRE  2022 

3a  edició 

per  uns  pobles  i
obilitza't
  unes  ciutats  més 

accessibles  i  sostenibles 

Bloc  1:  Ús  de  bicicletes  adaptades  i  
infraestructures  ciclables  accessibles 

15  de  setembre 

Webinar:Webinar:   BicicletesBicicletes   adaptades:adaptades:   altresaltres   formesformes   dede   pedalejarpedalejar 

A  càrrec  d'Àrea  Adaptada   -  17.30h  a  19.30h 

Coneixerem  les  diferents  tipologies  de  bicicletes  adaptades  que  hi  ha  i  com 
funcionen,  així  com  quines  mesures  de  suport  i  d’accessibilitat  s’han  de  tenir 
en  compte  per  fer  activitats  ciclistes  inclusives.  

20 de setembre 

Webinar: Bicicletes per a tothom: com fer infraestructures ciclables segures i inclusives? 

A càrrec d'Esther Anaya (Consultora sènior de mobilitat ciclista) - 17.30h a 19.30h 

Com incorporar la diversitat de bicis a la xarxa pedalable, mesures d’accessibilitat o suport que hi ha perquè 
siguin inclusives i exemples d’altres països i experiències, normatives i bones pràctiques. 

22 de setembre 

Taula d'experiències de bicicletes adaptades per a totes les edats 

Taula rodona online - 17.30h a 19.30h 

Bloc 2: Connexions territorials i la mobilitat 
sostenible més enllà de les grans ciutats 

29 de setembre 

Webinar: La Mobilitat sostenible i accessible més enllà de les grans ciutats: connexions cap a 
l’equitat territorial 
A càrrec de l'Associació per la promoció del transport public (PTP) - 17.30h a 19.30h 

Tractarem com promoure serveis de transport públic adequats que connecten les zones rurals i zones de 
baixa densitat de forma accessible. 

Durant l'octubre 

Grups de treball: Per aprofundir en el transport públic i l'equitat territorial, en format dual 

Dia 4 (província de LLeida), dia 18 (província de Girona) i dia 25 (província de Tarragona) d'octubre -
17h a 19h 

Amb el suport de: Col·labora: 




