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FESTA DE LA BICICLETA • SORTIDES EN BICI • #30DIESENBICISJD



A l'abril,  
30 Dies en bici  
a Sant Joan Despí
Sant Joan Despí s'ha sumat a la cam-
panya 30 Dies en Bici, una iniciativa 
que surgeix d'un moviment ciutadà  
i comunitari de caràcter global que 
vol promoure l’ús diari i quotidià de 
la bicicleta. Per a assolir aquest ob-
jectiu, es planteja una acció inten-
siva: pedalejar a qualsevol lloc, cada 
dia, durant almenys 21 dies del mes. 
L'únic que us demanem és compar-
tir les vostres experiències en bici a 
la ciutat a la xarxa social Instagram 
de l'Ajuntament fent servir l'etiqueta 
#30diesenbiciSJD i signant el com-
promís que trobareu a sjdespi.cat. 
Entre els participants, se sortejarà un 
patinet i una bicicleta.

Sortides en bici

 Festa de la bicicleta

2a sortida
Diumenge, 6 de maig
12 h Sortida Rambla  

de Josep Maria Jujol
Recorregut A: 
12 Km aprox. Circuit urbà i riu.
Recorregut B:  
6.5 Km aprox. Circuit urbà.

Fes el que s’adapti millor a les teves 
possibilitats!
A l’arribada, a la pista del Sol Solet, 
aigua i fruita per a tots els participants.

1a sortida
Inauguració de la 24a Primavera en Bici 
Diumenge, 22 d’abril 
Recinte Firal  
(av. Mare de Deu de Montserrat)
11.30 h Entrega d’una samarreta  

a tots els participants.
12 h Sortida.  

Recorregut per tots  
els barris de la ciutat:  
7 km. aprox.

13 h Arribada i refrigeri

 Recomanacions  
a tenir en compte  
en les sortides en grup
Cal portar casc i alguna beguda per 
avituallar-se durant el recorregut.

A les sortides s’han de seguir les 
indicacions tant de la Policia Local  
com dels responsables del Club 
Ciclista Sant Joan Despí.

Diumenge 27 de maig 
Plaça de l’Ermita i carrer del Bon Viatge, 
tram peatonal 
De 10.30 a 14 hores
Vine a gaudir d’una gran festa amb la 
bici com a protagonista!

Tallers, bicicletes curioses, jocs amb 
bicicletes...


