KIDICAL MASS

FAQ
No tinc bicicleta.
Puc anar-hi amb patinet, patins, skate, Bicing?
Sí! Oi tant! Sempre que la mainada tingui autonomia suficient per
poder fer la ruta de manera segura, vine amb el vehicle de mobilitat
activa que més t’agradi!
I caminant?
La Kidical no és una caminada. Però si estàs acompanyant la canalla
que va en bici o patins i t’és més fàcil fer-ho caminant, no hi ha cap
problema en què t’hi sumis així. El ritme de la marxa de la Kidical serà
el mateix que el d’anar a pas ràpid caminant.
I si ens cansem a mig camí?
La Kidical no es fa en un circuit tancat. Si alguna persona participant,
canalla o adulta, es cansa o té un imprevist, pot deixar el grup i
posar-se a la vorera. Durant el trajecte es realitzaran parades per
poder-nos reagrupar.
Passarem pel carril bici?
No, farem la ruta per calçada. La capçalera serà qui sempre seguirà
les fases semafòriques i la resta del grup passarem al darrere.
Si el semàfor canvia a vermell quan el grup encara està passant,
continuarem la marxa sense parar-nos. Al circular en forma de grup,
actuarem com si fóssim un vehicle molt llarg.
L’organització s’encarregarà de parar el possible trànsit que hi pugui
haver a les interseccions per tal de garantir la seguretat de totes les
persones participants.
I la Guàrdia Urbana, hi serà?
La Kidical Mass és una manifestació i la Guàrdia Urbana de Barcelona
tindrà cura que es pugui desenvolupar amb total normalitat.
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I quin recorregut farem?
Trobareu el mapa del recorregut al web
www.kidicalmass.cat.
No podrem venir, no tenim bicicleta adaptada a les necessitats
específiques de la nostra criatura.
La Kidical Mass és una pedalada reivindicativa i inclusiva.
Contacteu amb l’organització perquè hi ha la possibilitat de
participar en l’esdeveniment a bord d’una bicicleta de càrrega
o trixie. Ningú s’ha de quedar sense fer la Kidical!
Què he de fer a la sortida?
Ens trobarem a les 11:30 h a la plaça de la Dona i l’ocell del Parc
Joan Miró. Si arribeu abans, trobareu activitats per als infants a la
mateixa plaça. Un cop allà, dirigiu-vos a la carpa de benvinguda.
Allà se us donarà una polsera per identificar a l’infant, a més
d’altra informació complementària. També es repartirà un
obsequi* sorpresa com a record d’aquest dia tan especial!
*Fins a esgotar-ne les existències.

Què he de fer a l’arribada?
El trajecte acaba a la zona de l’arbreda del Parc Joan Miró.
Allà hi llegirem el Manifest del Moviment Bicibús Catalunya i,
seguidament, hi haurà un concert de música.
Hi haurà aparcament?
Es podrà aparcar la bicicleta de manera segura?
Hi haurà una zona petita habilitada amb tanques i, també,
es podran utilitzar els aparcaments del voltant del parc. Trobareu
la ubicació dels aparcaments propers al Parc Joan Miró en el mapa
del recorregut (cal activar la capa d’Informació útil).
Recomanem que porteu dos candaus (ideal de tipus U
o equivalent) per tal de poder aparcar les vostres bicis de manera
segura i gaudir de totes les activitats organitzades, tant abans
com després de la pedalada.
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Hem de venir amb casc?
És obligatori que els menors de 16 anys portin casc quan vagin en
bicicleta. Pels majors de 16 no és obligatori perquè no ens mourem
per vies interurbanes.

Si algun infant de la família es despista, què ha de fer?
Abans de començar la Kidical, expliqueu-los que, sempre que ho
necessitin, poden adreçar-se a una de les persones de l’equip de
cures identificada amb una armilla lila. S’encarregaran de trucar al
telèfon de contacte que consta a la polsera identificativa.
Què fem si alguna persona pren mal durant la Kidical? Hi haurà
atenció mèdica?
No, però el grup de treball dedicat a les cures (armilles liles) tindrà
diferents farmacioles a disposició. El barri compta amb dos
Centres d’Urgències d’Atenció Primària a prop: el CUAP Numància
(c. de Numància, 23) i el CUAP Manso (c. de Manso, 19).
I si fa sol i calor? I si plou?
Recomanem que porteu gorra i crema solar. També un recipient
amb aigua per hidratar-vos abans, durant i després de la Kidical.
El parc compta amb fonts d’aigua per reomplir-lo.
Pluja? L’organització vol pensar que no plourà i, en cas contrari,
#NoSomdeSucre.
Hi haurà llocs per beure i/o menjar?
La Kidical Mass no habilitarà bar.
Us recomanem que porteu dinar de carmanyola i ampolla
reutilitzable per a l’aigua. A més, hi ha una guingueta dins el Parc i,
al voltant, hi ha molts altres establiments on s’hi pot comprar tant
menjar com begudes.
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Podrem veure imatges de la Kidical?
Si feu fotografies i vídeos us animem a penjar-les a les xarxes
amb l’etiqueta #KidicalCAT i #KidicalMass perquè les segueixin
també des d’altres punts del món. També hi haurà alguns
mitjans de comunicació i des de l’organització estarem gravant*
l’esdeveniment.

*Les imatges captades per l’organització respectaran la privacitat dels infants. Amb tot,
si alguna família prefereix que el seu infant no aparegui a cap vídeo, pot situar-se a la
part de darrere.

Com reconeixerem a l’organització?
L’equip organitzador portarà una armilla groga amb el logotip.
Si necessiteu qualsevol cosa, no dubteu a dir-nos-ho!

