
 

CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ 
  

 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS EXERCICI 2014: 
Data Activitat Indicadors/Resultats 

Març-octubre Elaboració de continguts de l’apartat BiciMobilitat de la nova web. 
 

En elaboració 

4 juny Acord de col·laboració amb Bici Baix 
 

En actiu i materialitzat 

21 juliol Presentació proposta “Carrils Bici Per Uns Dies” per aplicar durant la “Setmana de la Mobilitat Sostenible” Rebutjada 3 setembre 
 

26 juliol Presentació de propostes d’acció per incloure al PMU de Sant Joan Despí: 
- 1. Oficina de la Bicicleta, 2. Compliment manual PTOP 2007, 3. Rampes per escales, 4. Rotondes, 5. 

videovigilància aparcaments, 6. Abolició de transicions per passos vianants. 

1, 2, i 3 Propostes incloses en el Pla 
4, 5 i 6 Propostes desestimades 

17 setembre Reunió de coordinació intermunicipal “Pedalada de la Mobilitat Sostenible i Segura” Realitzada sense majors novetats 
 

22 setembre Reunió amb el Departament d’Educació i lliurament de Carta de presentació a les escoles i instituts de Sant Joan 
Despí, per oferir suport i assessorament en matèria de mobilitat amb bicicleta. 
 

Fruit de les converses i la carta de 
presentació, dues escoles i un 
institut s’hi han interessat. 

25 setembre Acte de presentació oficial del Pla d’Accions PMU Sant Joan Despí 
 

Realitzat 
 

26 setembre Proposta de remodelació del Passeig del Canal Per estar fora de termini, no l’han 
inclòs al PMU, però es considerarà. 

28 setembre Pedalada de la Mobilitat Sostenible Èxit de participació, tot i la pluja. 
Pobre representació del Club (3). 

6 novembre Inspecció sobre el terreny amb el Diputat par ERC del Parlament espanyol Joan Tardà i representant del Consell 
Comarcal, recolzant la proposta presentada a Foment, per part de la Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta 
d’incorporar un carril bici segregat i protegit, aprofitant les actuals obres en la C-245 del tram entre Cornellà i Sant 
Boi. 

Segons informacions el dep. de 
Medi Ambient, Foment ja ha 
desestimat aquesta proposta. 

17 novembre Respostes de les escoles El Brot, Joan Perich i l’institut Jaume Salvador Pedrol, sol·licitant ampliar la informació i 
concertar visita per escoltar les propostes. 

Pendent de fixar dates 
 

3 desembre Reunió amb Albert García de Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta i el President Unió Ciclista Sant Cugat 
Rafel, per fer valoracions de l’Annex 4: Xarxa ciclable metropolitana, del nou Pla Director de Mobilitat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona 2013-2018 i posteriorment fer-ne les aportacions a l’ATM. 

10 de desembre propera trobada a 
l’ATM en el Consell de Mobilitat de 
la Generalitat de Catalunya. 

10 desembre Participació en el Consell de Mobilitat de l’ATM Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. En el que si feia la presentació, al·legacions i aprovació de la Xarxa Bàsica de Mobilitat. 

Fem notar la poca consideració que 
s’ha tingut vers la bicicleta. 

23 desembre Inspecció sobre el terreny en bicicleta per explicar les opcions de reclamar un carril bici a la Carretera de Sant Boi C-
245 amb el Diputat per CIU del Parlament espanyol Pere Macias i la Directora General de Qualitat Ambiental de la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Convocats per l’Albert García representant de 
la Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta. 

Hi ha noticies de que a Fomento 
estan disposats a valorar algunes 
de les propostes que fem. 

 


