
CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ 
 

 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS EXERCICI 2012: 

Data Activitat Indicadors/Resultats 
23 gener 
 
Ajuntament 

Reunió amb la Regidora i Tècnica de Medi Ambient, amb els següents punts tractats: 
- Explicació sobre el treball de recollida de dades del Pla de Mobilitat Urbana. 
- Canvi d’impressions sobre la interlocució del Club amb la Regidoria. 
 

S’ha deixat clar per part del Club, que 
l’interlocutor en qüestions de Medi Ambient, és 
en Joan Admetlla. 

17 juliol 
18:30h 
L’Àrea 

1a Reunió de la Comissió de Medi ambient, que a proposta de Sr. Santiago Ordas es decideix 
canviar amb el nom de Comissió de Sostenibilitat i Responsabilitat Social. 

Els escassos membres que hi ha assistit han 
fet autocrítica sobre lo poc operativa que ha 
estat aquesta comissió en el passat. 

13 setembre 
17:30h 
Pl. Catalunya 

Cloenda Dijous amb Bici No hi he pogut assistir per horari incompatible 
(dia laborable). 

19 setembre 
19:00h 
Mercè Rodoreda  

Reunió de coordinació entre Clubs, Policies Locals i Tècnics, per organitzar la Passejada de la 
Mobilitat Sostenible. 

Biciclot ha aconseguit consensuar una roda de 
relleus entre els Club, per fer la feina de tapar 
els carrers i anar a la capçalera. (Cada club 
tapa el de la seva població). 

27 setembre Reunió per constituir la Subcomissió Pla BiciMobiltat, per treballar propostes a oferir en el període de 
“Participació Ciutadana” del PMU de Sant Joan Despí. 
 

Li he demanat que es faci membre del Club i 
m’ha respost que se’n hi farà. 

30 setembre Participació a la Passejada de la Mobilitat Sostenible, amb inici a l’Hospitalet i final a Sant Feliu. 
 

Es va veure una notable davallada de 
participació de Socis del Club. 

26 octubre Reunió per treballar algunes propostes i conceptes generals a oferir en el període de “Participació 
Ciutadana” del PMU de Sant Joan Despí. 
 

Amb César Alcázar (Ja com a soci del Club 
des del 18 d’octubre). 

30 octubre 19:00h 
Sala de Plens 
Ajuntament 

Reunió Comissió de Sostenibilitat i Responsabilitat Social amb els següents punts tractats: 
- Presentació de tots els membres. 
- Propostes de treball i dinàmica de la comissió. 
- Informació convocatòria Presentació diagnosi Pla de Mobilitat Urbana Sant Joan Despí. 
 

Sembla ser que el PMU, suscita entre els 
assistents forces ganes de participar-hi. 

5 novembre 19:30h 
L’Àrea 

Presentació diagnosi Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Sant Joan Despí: 
- Exposició per part dels tècnics. 
- Exposició per part de l’alcalde. 
- Intervencions i preguntes dels convidats. 
(En la Presentació també hi ha assistit en César Alcázar, membre de la Subcomissió Pla 
BiciMobilitat). 
 

En la intervenció del CCSJD es va demanar 
que es deixin de fer carrils bici damunt de les 
voreres i que compleixin el “Manual per al 
disseny de vies ciclistes de Catalunya” editat 
el maig de 2007 pel Departament de PTOP. 

 


