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A Sant Joan Despí,

Camina amb nosaltres!



14 DE SETEMBRE
CAMINADA CULTURAL
PEL RIU LLOBREGAT
Horari: 18 h (durada aproximada 2 h)
Lloc de trobada: Centre Jujol – Can Negre
Tot passejant pel riu Llobregat podreu 
conèixer la importància històrica que ha 
tingut com a via d’accés a l’interior de 
Catalunya, i quina protecció va donar a la 
ciutat de Barcelona en diferents èpoques de 
la història. Caminada gratuïta amb motiu de 
la Setmana de la Mobilitat Sostenible.
Cal inscripció prèvia per telèfon o per correu 
electrònic.
Tel. 93 373 73 63 cannegre@sjdespi.net 

CAMINADES DE LA GENT GRAN
1 D’OCTUBRE
PASSEGEM PER SANT JOAN DESPÍ
Temporada octubre - desembre 2018
Hora: 9.15 h 
Lloc: Àrea de Serveis a la Persona
Passejades adreçades a la gent gran per 
promoure caminar com a desplaçament 
saludable. A cada sortida et posarem un 
segell a la targeta de participant. Si assis-
teixes a totes o al 80% de les sortides, acon-
seguiràs un regal l’últim dia de la temporada.
Inici: 1 d’octubre, itinerari curt dintre del 
municipi

20 DE SETEMBRE
CELEBREM EL DIA SENSE COTXES
Hora: de 17 a 20 h
Lloc: carrer del Bon Viatge i carrer de J. F. 
Kennedy.
Dinamització dels espais amb espai de joc i 
estands informatius sobre noves solucions 
de mobilitat per a la ciutat: bicibox elèctric, 
park & ride, transport públic, etc.

20 DE SETEMBRE
ANEM A L’ESCOLA SENSE COTXE 
Horari: de 8.30 a 9.10 h 
Lloc: entrada de les escoles
Els infants i joves de Sant Joan Despí amb 
motiu del Dia Europeu Sense Cotxes ens 
conviden a deixar els cotxes i motos a casa i 
desplaçar-nos �ns a l’escola caminant, en 
bici o en transport públic. Fem-ho possible!

22 DE SETEMBRE
GIMCANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
JUGATECAMBIENTAL DEL PARC 
DE LA FONTSANTA I DE 
TORREBLANCA
Horari espai de joc: d’11.30 a 13.45 h
Horari activitat: de 12.00 a 13.30 h
Gimcana pel parc on podrem demostrar els 
nostres coneixements sobre mobilitat i 
aprendre’n de nous.
A càrrec del Centre Mediambiental l’Arrel 
amb la col·laboració de l’AMB.

29 DE SETEMBRE
LA BAIXCICLETADA
Recorregut d’uns 17,5 km per 9 municipis 
per celebrar la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i l’ús de la bicicleta com a mitjà de 
transport en les zones urbanes metropolita-
nes. És obligatori l’ús del casc i el bidó 
d’aigua. Per qüestions de seguretat, no és 
recomanable a menors de 8 anys.
Inici: 10 h al parc de la Marquesa de l’Hospi-
talet de Llobregat. 
Punt de trobada a Sant Joan Despí: 11.25 h 
a la rambla Josep M. Jujol. Preinscripcions a 
web https://labaixcicletada.wordpress.com/ i 
inscripcions gratuïtes mitja hora abans de la 
sortida dels diferents punts.
A l’arribada al parc de Torreblanca hi 
haurà: taller de reparació, sorteig de bicicle-
tes i altres obsequis, Bicibox amb bicicletes 
elèctriques i més activitats a la Festa del parc 
de Torreblanca.
D’11.30 h a 13.30 h
Segueix #labaixcicletada al Facebook, al 
Twitter i a l’Instagram.
Hi col·labora: Club Ciclista Sant Joan Despí 
i Creu Roja Sant Joan Despí

CONTROL DE
SOROLL A VEHICLES
La contaminació acústica a causa del trànsit 
és una de les formes de contaminació més 
estesa a les nostres ciutats i més molesta 
per a les persones. Una manera de reduir els 
nivells acústics és mantenir en bon estat els 
motors dels nostres vehicles, conduir de 
forma adequada i ser respectuosos amb el 
veïnatge. Durant tot l’any, i en especial els 
mesos de primavera i estiu, es realitzen 
periòdicament controls de soroll a vehicles, 
sobretot ciclomotors i motocicletes. Durant 
la Setmana de la Mobilitat es farà especial 
èmfasi en aquest tipus de campanyes 
incidint així en la conducció responsable.

PRÉSTEC DE BICICLETES 
ELÈCTRIQUES A JOVES
Continua el préstec de 18 bicicletes elèctri-
ques a joves estudiants més grans de 16 
anys dels instituts de Sant Joan Despí. 
Aquesta experiència permet que els joves 
tinguin un primer contacte amb un mitjà de 
transport sostenible i que pot donar solució 
als seus desplaçaments quotidians.

Del 16 al 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la 
Mobilitat que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables 
com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle 
elèctric, així com visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar 
la qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació. Amb el lema ‘Camina amb 
nosaltres!’, la Setmana del 2019 ens anima a moure’ns de manera sostenible, 
saludable i segura: caminar o anar en bicicleta són activitats bene�cioses no 
només per a la nostra salut i per al medi ambient, sinó també per a la nostra 
butxaca! 
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