
10 h. XI Bicicletada
Ordino

Un any més (i ja són onze!) el 
Centre Andorra Sostenible 
organitza la Bicicletada, enguany
a la parròquia d’Ordino. 

Circuit rodat per a totes les edats, 
animació, regals, esmorzar 
sostenible i moltes més sorpreses. 
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Del 16 al 22 de setembre
SETMANA EUROPEA 
DE LA MOBILITAT
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Més informació, inscripcions i contacte a:
Centre Andorra Sostenible
www.sostenibilitat.ad  |  

c. Prat de la Creu, 62-64, 1a planta
(Departament de Medi Ambient) AD500 Andorra la Vella
andorrasostenible@andorra.ad  |  Tel. +376 875 771 

19 h. Passejada tranquil·la
Andorra la Vella
Escaldes-Engordany

Ruta a peu que unirà les parròquies d’Andorra la 
Vella (el punt de trobada i d’inici és la Casa de la 
Vall) i Escaldes-Engordany (el punt d'arribada és 
el centre comercial Illa Carlemany), on petits i 
grans podran redescobrir les curiositats més 
amagades dels seus carrers i gaudir d’una bona 
passejada.

Tots els participants rebran un obsequi.

Amb la col·laboració d’Andorra Turisme i centre 
comercial Illa Carlemany.

DIA EUROPEU 
SENSE COTXES

18 h. Hora del conte: 
Les aventures de 
l’Ozzy Ozone
Biblioteca de Sant
Julià de Lòria

Lectura animada per als més petits 
(3-10 anys) amb les aventures de 
l’Ozzy i els seus amics, el superheroi 
que defensa el planeta. 

Tots els participants rebran un còmic 
editat pel Departament de Medi 
Ambient.

DIA MUNIDAL PER A LA
PROTECCIÓ DE LA CAPA D’OZÓ

Missatge en una ampolla

Si ets usuari dels autobusos d’Andorra, busca
el missatge en una ampolla: té premi!

Diàriament, durant la Setmana Europea de la
Mobilitat Sostenible, es distribuirà una ampolla
d’Aigua d’Andorra amb un missatge a dins.

Si el trobeu, seguiu les seves instruccions i 
sereu els guanyadors d’abonaments de 
transport.

Has pedalat algun cop en una 
bicicleta elèctrica? T’agradaria 
provar l’experiència?

El Centre Andorra Sostenible cedeix en préstec 
de manera gratuïta la seva bicicleta elèctrica a 
aquells ciutadans que ho vulguin. Si voleu 
gaudir durant un o dos dies d’aquesta còmoda 
i divertida manera de fer els  vostres 
desplaçaments diaris i practicar una mobilitat 
més sostenible, animeu-vos a contactar amb 
nosaltres.

Oferta educativa permanent del 
Centre Andorra Sostenible

Durant la setmana, el centre posa a disposició 
de les escoles i les entitats que ho vulguin 
recursos educatius dedicats a la temàtica del 
medi atmosfèric. Més informació a la secció 
«Recursos» del nostre web:
www.sostenibilitat.ad/recursos
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