
 
 
 
 

Som visibles, sostenibles i segurs 
 

Convocatòria a una marxa festiva, però també reivindicativa 
 
Coincidint  amb el canvi d’horari d’estiu a hivern, la Plataforma Visible-Segura crida els 
ciutadans i ciutadanes, els que es consideren vianants, ciclistes,  patinadors, o usuaris 
del transport públic, però també més enllà de la seva forma de moure’s, les persones 
que es consideren defensores dels valors cívics, a participar en la marxa “Som 
visibles, sostenibles i segurs”. Aquesta sortida/marxa recorrerà Barcelona, el 30 
d’octubre, a les 19h, des del Parc de la Ciutadella fins l’Estació de Nord. En acabar 
la marxa es farà la presentació oficial de la Plataforma, amb breus parlaments, i hi 
haurà una actuació de música i dansa. 
 
La marxa reivindica els valors de la seguretat viària i de la mobilitat sostenible en un 
sentit ampli: quan caminem, quan anem en bicicleta o patinant, quan ens movem en 
transport públic, però també quan conduïm en cotxe o en moto. Per això volem 
estendre la cultura de la visibilitat a través d’elements reflectors; perquè se’ns vegi 
quan ens movem sosteniblement, però també per veure els més febles quan conduïm. 
 
Els elements identificatius amb el quals ens fem visibles, sostenibles i segurs són els 
reflectors amb diverses formes, penjats o en forma de braçalet. 
 
Les persones inscrites a la marxa rebran com a obsequi un d’aquests reflectors (fins 
esgotar existències) 
 
Punt de concentració. Dissabte, 30 d’octubre, a les 19h, al Parc de la Ciutadella 
davant del Museu de Ciències Naturals, edifici de Zoologia.  Arribada a l’Estació del 
Nord, seguint el Passeig de Lluís Companys, a les 19h 45min.  
 
Parlaments i Espectacle de música i dansa. A l’Estació del Nord davant del 
Poliesportiu Municipal, aproximadament a les 19h 45min, presentació de la Plataforma 
Visible-Segura i actuació a càrrec de l’escola Modern Line Dance AE&. 
  
Acabament de l’acte: 20h 15min. 
 

Com inscriure’s ?  
 
• per e-mail a visible@transportpublic.org 

indicant, el nom i cognoms, telèfon 
mòbil i el mitjà de transport en què es 
vol participar. 
 

• per telèfon al 93 301 37 78, preguntant 
per Yolanda 

 
Amb el patrocini: 

 
 
Amb el suport: 

    

 

 

Recorregut de la marxa 


