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 l Vila Olímpica per la bicicletada entre les 10 h i les 12h.

Barcelona, 21 de març de 2019. L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i
TRAM participaran en la Festa de la Bicicleta de Barcelona, que es celebra aquest
diumenge dia 24 de març al passeig de Lluís Companys, amb un estand d’activitats
familiars.
Des de les 10.00 i fins les 14.00 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 10.00 hores del
carrer Aragó amb el carrer Roger de Flor.
El seu pas farà que s’interrompi el servei de la línia T4 de Trambesòs entre Glòries i
Ciutadella l Vila Olímpica també a partir de les 10.00 i fins a les 12.00 hores. .
TRAM recorda que aquests horaris són aproximats i dependran, en tot cas, del
desenvolupament de la pedaladala seva organització i les indicacions de la Guàrdia
Urbana
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Més informació:
www.tram.cat
www.atm.cat
https://guia.barcelona.cat/es/detall/festa-de-la-bicicleta-2019_99400452297.html

i als canals online
www.twitter.com/TRAM_Barcelona
www.facebook.com/TRAM-Barcelona
Contacte de premsa:
Anna Viñals - avinyals@tram.cat - 629 575 150
Marta Vancells – mvancells@atm.cat – 93 362 00 51
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