
Masa Crítica

Bicicletada
Ourense

Usa a túa bici todos os días...

...festexa unha vez ó mes!!!

Último Xoves de cada mes, 
ás 20:00 hrs. 

no Pavillón dos Remedios.

www.masacriticaou.blogia.com

Reciclame, 
non ensucies 
a cidade, se 
xa non me 

queres, 
pásame!!!
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Estás invitado(a) pra a Masa 
Crítica!

Último xoves de cada mes, as 
20:00 hrs, no Pavillón dos 

Remedios!!!

A masa crítica é un movemento 
global que realiza mensualmente un 

paseo lúdico e reivindicativo polas 
rúas de cidades de todo o mundo, 

promovendo o uso de transportes non 
contaminantes.

Pola túa saúde e por un mellor medio 
ambiente:

Vai en bicicleta...todos os días!!!
Cambie a gasolina por calidade de 

vida!!!
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