
DISSABTE 17 DE SETEMBRE 
Aprendre a anar en bici
Horari: de 10.00 a 13.00 h
Lloc: l’esplanada del Recinte Firal (av. Mare de Déu de 
Montserrat)

Pensat per a aquelles persones que mai han anat en 
bici, o que creuen tenir-ho oblidat, descobriran com és 
possible arribar a mantenir l’equilibri sobre la bicicle-
ta, arrencar, pedalar i frenar amb seguretat. En 
aquesta sessió farem un tastet del curs i aprendran 
els exercicis que caldrà que vagin practicant per 
assolir l’habilitat necessària per anar en bicicleta.
Destinat a persones adultes. Els menors, a partir de 
12 anys, poden participar-hi amb companyia d’un 
adult.
Places limitades. Cal inscripció prèvia a 
mediambient@sjdespi.net o bé al 93 480 60 13 / 93 
480 60 16 fins al dijous 15 de setembre.
A càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

DIJOUS 22 DE SETEMBRE 
Anem a l’escola sense cotxe
Horari: entrada a les escoles, de 8.30 a 9.10 h 

Els infants i joves de Sant Joan Despí volen un aire net 
al voltant de les seves escoles. Per això el Dia Europeu 
Sense Cotxes ens conviden a deixar els cotxes i motos 
a casa i desplaçar-nos fins a l’escola caminant, a peu o 
en transport públic. 
Fem-ho possible!

Camí escolar Joan Perich Valls
L’escola Joan Perich Valls ha treballat el seu camí 
escolar per afavorir que els nens i nenes vagin fins a 
l’escola de forma autònoma i sostenible. Per això s’ha 
realitzat un estudi i s’han acordat diverses actuacions. 
Aquest curs 2016/2017 es posa en marxa 
l’acompanyament en bus, mares i pares voluntaris 
acompanyen els infants que van amb la línia de l’L46. 
A més, el dia 22 de setembre es farà una prova pilot del 
 Bici Bus: acompanyament en bici a l’escola amb la  
 col·laboració del Club Ciclista Sant Joan Despí 
 Bus a peu: acompanyament a peu a l’escola
 Acompanyament en bus

L’organitza: l’AMPA de l’escola Joan Perich Valls.

DIVENDRES 23 DE SETEMBRE 
Activitats al carrer
Bon Viatge i J.F. Kennedy 
Horari: d’11 a 20 h

La setmana de la mobilitat és també per reconèixer el 
vianant, tots i totes som vianants en un moment o 
altre, per tant, és prioritari garantir un espai adequat a 
totes les persones que es desplacen a peu. 
Per aquest motiu el dia 23 de setembre es realitzaran 
talls de circulació de vehicle privat a:

- carrer de Bon Viatge des de Baltasar d’Espanya fins       
a Torrent d’en Negre
- carrer de J. F. Kennedy davant del mercat, des de la       
pl. del Pi fins a pl. Espanya

La biblioteca al carrer
Els espais tallats gaudiran d'un espai de la lectura i 
connexió wi-fi.
A càrrec de la Xarxa de Biblioteques de Sant Joan 
Despí, Miquel Martí i Pol i Mercè Rodoreda.

Activitats específiques 
al carrer del Bon Viatge
 Espai de dinamització comercial amb aparadors 
 al carrer

De 17 a 20 hores
 L’esplai Nus surt al carrer
 Jocs reciclats amb Toc toc jocs 

Activitats específiques 
al carrer de J.F. Kennedy
D’11 a 20 hores
 Taller de conducció eficient i segura, a càrrec 
 de l’autoescola Requena  

De 17 a 20 hores
 Taller a càrrec dels comerços locals
 L’esplai Tricicle i els seus jocs gegants
 Cursa de cavalls d’aigua i pintura al carrer
 

DIVENDRES 23 DE SETEMBRE 
Documental: Bicicletes VS cotxes
Hora: 18.30 h 
Lloc: centre Mercè Rodoreda

Reportatge que ens presenta diversos activistes i 
pensadors que lluiten per aconseguir ciutats sosteni-
bles a través de l'ús de la bicicleta com a mitjà de 
transport ecològic. 
L’organitza: el Club Ciclista Sant Joan Despí

DIUMENGE 25 DE SETEMBRE 
La baixcicletada

Recorregut d’uns 17,5 km per 7 municipis per celebrar 
la Setmana de la Mobilitat Sostenible i l’ús de la 
bicicleta com a mitjà de transport en les zones urbanes 
metropolitanes. 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’Hospitalet de 
Llobregat. 
Punt de trobada a Sant Joan Despí: 11.25 h a la rambla 
Josep M. Jujol. Inscripcions: mitja hora abans.
A l’arribada al parc de Torreblanca hi haurà sorteig de 
bicicletes i altres obsequis, Bicibox amb bicicletes 
elèctriques, etc.
Segueix #labaixcicletada a les xarxes socials: Face-
book, Twitter i Instagram.

Hi col·labora: C. Ciclista i Creu Roja Sant Joan Despí 

DIUMENGE 25 DE SETEMBRE 
Fem una gimcana pel parc i 
estalviem CO2
Jugatecambiental del Parc de la Fontsanta
D’11.30 h a 13.30 h
Espai de joc i bookcrossing kids de 11.30 a 14.00 h
A càrrec del Centre Mediambiental l’Arrel

Control de sorolls 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 conduc-
ció responsable.

Passegem per Sant Joan Despí
Temporada octubre - desembre 2016
Passejades adreçades a la gent gran per promoure 
caminar com a mode de desplaçament saludable. A 
cada sortida et posarem un segell a la targeta de 
participant. Si assisteixes a totes o al 80% de les 
sortides aconseguiràs un regal l’últim dia de la 
temporada, el 13 de desembre.
Inici: 4 d’octubre 
Hora: 9.30 h 
Lloc: Àrea de Serveis a la Persona

Préstec de bicicletes elèctriques 
a joves
Continua el préstec de 17 bicicletes elèctriques a 
joves estudiants majors 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.

Per a més informació:

www.sjdespi.cat

 despisostenible

 @despisostenible

 despi_sostenible 

Per una ciutat amb una mobilitat més sostenible

www.amb.cat/mobilitat
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Cap a una ciutat amb una mobilitat més sotenible
L'objectiu de la Setmana de la Mobilitat és sensibilitzar la població 
sobre la necessitat d’avançar cap a una ciutat on els desplaçaments 
en vehicle privat disminueixin en augment dels modes no motoritzats


