
¿Por qué en Compostela?

Porque a nosa cidade non pode soportar xa máis 
atascos e contaminación.

Porque a bicicleta é un modo de transporte 
ecolóxico, solidario, accesíbel, limpo e divertido.

Porque hai xente que non se atreve a usar a 
bicicleta pola agresividade do tráfico.

Porque queremos unha cidade á medida das 
persoas, non dos automóbiles

Porque tamén somos usuari@s da vía pública

MASA CRíTICA EN COMPOSTELAMASA CRíTICA EN COMPOSTELA
Emprega a bicicleta todos os días, celébrao unha vez ao mes

A masa crítica é unha "coincidencia organizada" 

de ciclousuari@s que realizan un paseo colectivo pola 

cidade. Este evento celébrase mensualmente en máis 

de 350 cidades de todo o mundo

Xuntámonos todos os últimos mércores de mes
as 20:30 na Praza de Galiza 

Http://www.bicis.info
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