
 “Al voltant d’algunes escoles hem vist cotxes 
aparcats damunt la vorera i del carril bici, no ens 
agrada.”

 “Hem vist que alguns cotxes ens respecten i 
no ens toquen el clàxon en les vies on tenim 
preferència els ciclistes, ens agrada molt.”

 “Alguns companys i companyes van amb bicicleta 
per damunt la vorera i de vegades en sentit 
contrari, no ens agrada gens. Nosaltres alguna 
vegada també ho hem fet, a partir d’ara ho 
evitarem...”

 “Algunes persones creuen el pas de vianants en 
vermell, no ens agrada gens.”

 “Ens agrada circular pel carril bici sense cap 
obstacle.”
 
Després de caminar, d’anar amb bici i patinet, 
que ens portin en cotxe, de mirar, d’observar, de 
reflexionar..., volem aportar el nostre granet de 
sorra. És per això, que hem elaborat aquest tríptic.
 
Ens agradaria molt que féssiu cas de les nostres 
recomanacions.
 
Gràcies!



Decàleg 

1. Quan pugueu circuleu pel carril bici.
2. Amb els semàfors en vermell atureu-vos.
3. Respecteu els senyals de trànsit i la resta de   
 persones que circulen pel carrer.
4. Recordeu que per les àrees de vianants no teniu   
 cap tipus de preferència.
5. No feu ziga – zagues.
6. Estacioneu en els llocs habilitats.
7. Tingueu la bicicleta en bon estat.
8. De nit feu-vos veure: porteu llum blanca al   
 davant i vermella al darrere.
9. Quan circuleu pareu-hi atenció, no poseu    
 en perill la vostra seguretat ni la dels altres.
10.Quan hagueu de fer una maniobra,    
 indiqueu-la amb temps i correctament.

 
Consells

- Eviteu circular per les voreres i, quan    
 estigui permès de fer-ho, respecteu sempre   
 els vianants.
- Recordeu que ,de vegades, els vianants    
 creuen el carrer sense mirar.
- Tingueu present que si passeu a prop d’un    
 cotxe aturat, és possible que s’obri la porta   
 de cop i volta.
- Eviteu circular per les vies en sentit contrari,   
 encara que el recorregut sigui més curt!

- Utilitzeu els passos de vianants, però mireu  
 abans de creuar.
- Quan el semàfor per a vianants es posi en   
 verd, mireu sempre i espereu dos segons   
 abans de creuar.
- Recordeu que la vorera és el vostre espai.
- Eviteu caminar pel carril bici, està pensat   
 perquè hi circulin els ciclistes.

Ah! I si aneu amb patinet o monopatí...

- Tingueu present que a les places i a les  
 voreres els vianants tenen la prioritat,   
 respecteu-los!
- Busqueu un lloc adequat a la realització de  
 la vostra activitat.

Si aneu amb cotxe...

- Quan conduïu fixeu-vos en els altres   
 cotxes i sobretot en els infants i la gent gran.
- Reviseu el cotxe puntualment.
- Utilitzeu els cinturons de seguretat.
- No utilitzeu els mòbils ni altres aparells 
 elèctrics mentre conduïu; us poden distreure.
- Utilitzeu els intermitents.
- Eviteu tocar el clàxon als ciclistes que vagin per  
 una via on tenen prioritat.
- Recordeu que pel carril bici hi passen els   
 ciclistes, NO hi aparqueu!  

 

Si aneu amb moto...

- Poseu-vos el casc quan circuleu.
- Circuleu amb els llums d’encreuament   
 encesos.
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