
Masa Crítica en CompostelaMasa Crítica en Compostela
Pedalea todos os días, celébrao unha vez ao mes

A bicicleta non é unicamente un medio de transporte. É unha 

ferramenta socializadora, saudábel, liberadora, divertida, que 

ademáis contribúe a túa mobilidade. 

É un dos instrumentos fundamentais para mellorar a calidade de vida 

nas nosas cidades e solucionar os problemas de ruído e 

contaminación provocados polo automóbil

 Supón unha actitude vital de respecto ao medio ambiente e ás 

persoas.
Todos os últimos mércores

de cada mes ás 20:30 
Saída na caseta de 

turismo da Pza. De Galicia
Próximas masas críticas. 26 abril / 31 maio / 28 xuño / 26 xullo / 30 agosto / 27 

setembro / 25 outubro / 29 novembro / 27 decembro
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Porqué empregar a bicicleta?
IMOS MÁIS RÁPIDO. Para distancias de ate 6 km en cidade,  a  bicicleta é o medio de transporte máis 
rápido.

RESPIRAMOS MELLOR. A bicicleta non emite contaminantes. Un automóbil bota perto dunha tonelada de 
Co2 cada 100 km aparte doutros gases.

GASTAMOS MENOS. Custa 30 veces menos que un coche e só gasta un prato de lentellas aos 100 km ;-). 
Non pagas ORA nin aparcadoiros.

MELLORAMOS A SAÚDE. O exercicio físico moderado que supón a bicicleta é apto para todas as idades. 
Coidaste ti e coidas o medio ambiente! 

TEMOS MÁIS ESPAZO. Unha bicicleta ocupa 7 veces menos espazo nas rúas que un coche. Por unha rúa de 
3,5 m. de ancho pasan nunha hora 2.000 persoas en coche...ou 14.000 en bicicleta!

TEMOS MÁIS TRANQUILIDADE. Unha bicicleta non fai ruído. Permite recuperar o paseo e a calma, disfrutar 
dos traxectos. 

PODEMOS USALA TODOS E TODAS. Calquera persoa pode montar en bici. Calcúlase que só o 10 % da 

www.bicis.info
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poboación non pode empregar a bici. Non fai falla carnet, só equilibrio!
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