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MEMÒRIA D’ACTIVITATS EXERCICI 2015: 
Data Activitat Indicadors/Resultats 

8 gener Reunió amb Judit Julià per repassar temes pendents (Obres Fomento C-245, visites a les escoles, 
estat del PMU, estat de de salut de la Comissió de Sostenibilitat, Projecte 2015 BiciMobilitat. 

Hem reclamat la data en que es farà públic el 
document complert del PMU i a 28 de febrer encara 
ho estem esperant, quan hem sabut que els partís 
polítics ja el tenen. 
 

9 gener Reunió de presentació a l’escola Joan Perich Valls, per donar a conèixer la Secció Espai 
BiciMobilitat amb l’oferiment d’assessorar-los i donar-los suport en el desenvolupament de 
qualsevol iniciativa relacionada amb la mobilitat en bicicleta i lliurar-los un full explicatiu. 
 

Anna Torres Lliteras (Coordinadora Cicles Mitjà i 
Superior) 

14 gener Reunió de presentació a l’escola Martinet de Cornellà, per donar a conèixer la Secció Espai 
BiciMobilitat amb l’oferiment d’assessorar-los i donar-los suport en el desenvolupament de 
qualsevol iniciativa relacionada amb la mobilitat en bicicleta i lliurar-los un full explicatiu. 
 

Muntsa Amigó Holmos i Rosa Junyent (representants 
Comissió de Sostenibilitat AMPA) 

15 gener Sol·licitar formalment reunió amb Tècnics d’Espai Públic de l’Ajuntament per presentar 
discrepàncies sobre els criteris de disseny i execució dels carrils bici i propostes per connectar els 
principals carrils bici de la ciutat. 
 

Algunes de les claus son, per exemple, el deixar de 
sobreprotegir les bicicletes situant-les massa sovint a 
les voreres. Un altre és la manca de valentia a l’hora 
de resoldre les interseccions amb rotondes. 

19 gener Conclusió del treball d’elaboració d’una enquesta “on line” de ciclomobilitat, per oferir-les als 
alumnes de les escoles i instituts de Sant Joan Despí. 
 

La finalitat de poder oferir aquesta enquesta, és donar 
una eina més, que els pot servir a l’hora d’adoptar 
solucions de mobilitat en bicicleta. 

21 gener Reunió conjunta amb Albert García (CCUB) amb Lluís Alegre (Director Tècnic ATM) per plantejar 
discrepàncies en la Xarxa Bàsica Metropolitana de la Bicicleta. 
 

Unes de les destacables, son les disconformitats en les 
solucions que pretenen adoptar en un tram del futur 
carril bici que projecten fer per la B-23, Barcelona – 
Esplugues i la manca de previsió amb un concepte 
erroni al no afegir carril bici aprofitant la remodelació 
de Fomento a la C-245, Cornellà – Sant Boi. De les 
quals n’hem presentat alternatives. 

21 gener Trobada amb David Calabuig (Tècnic Medi Ambient Cornellà) per reclamar solucions en la 
connexió amb la C-245 direcció Sant Boi. 
 

Li hem mostrat físicament sobre el terreny les 
alternatives possibles per resoldre el perillós trajecte 
entre Cornellà i Sant Boi. 
 

21 gener Acte de presentació “Afectació obres C-245” amb Elena Amat (Regidora d’Espai públic de 
l’Ajuntament de Sant Boi) 
 

Conjuntament amb els companys de Bici Baix, hem 
reclamat una solució de mobilitat per el pas de les 
bicicletes entre Cornella- Sant Joan Despí i Sant Boi i 
no de lleure com és el de la passera inundable del riu. 



28 gener Jornada Participativa promoguda per l’AMB Workshop informatiu “Plans de Mobilitat a Europa” 
per a la elaboració del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU) a la Seu del Disseny Hub. 

4 experiències de mobilitat urbana sostenible: 
Helsinki, Frankfurt, Manchester i Copenhaguen 
 

28 gener Acte de cloenda dels participants a l’SJD2025 Hem reclamat la data en que es farà públic el 
document complert i ens han respost que al dia 
següent i a 28 de febrer encara ho estem esperant. 
 

5 febrer Reunió de treball amb Albert García (CCUB) i Rafel d’Unió Coclista Sant Cugat, per fer contra-
propostes de la Xarxa Bàsica Metropolitana per la Bicicleta. 
 

Ens comprometem a analitzar tot el document, que 
ens dividim en tres àrees, per valorar-ne el seu abast, 
itineraris proposats i aportar-ne possibles millores. 

6 febrer Elaboració del document “Sis compromisos bàsics de ciclomobilitat a disposició dels programes 
electorals dels partits polítics" 

Amb la finalitat de lliurar-lo a totes les candidatures 
que es presentin a les eleccions municipals 2015 
 

11 febrer Sessió de treball “Xarxa carrils bici de la comarca” presentada per Lluís Alegre de l’ATM, 
convidats: BACC, UGT, PIMEC, Cambra de Comerç, La Saboga, ECOM, Bici Baix, CCUB. Lloc: 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 
 

Conjuntament amb el representant de CCUB, hem 
explicat les nostres discrepàncies en els criteris de 
disseny, que en general hem qualificat de solucions 
raquítiques. 

16 febrer Elaboració del document “4 Regles bàsiques pel disseny de vies ciclables de qualitat” 
 

Intenta sintetitzar els objectius principals que busca 
un usuari que vol desplaçar-se de la manera més 
eficient possible en bicicleta per la ciutat. 

17 febrer Presentació del document “Sis compromisos bàsics de Ciclomobilitat” i “4 regles bàsiques pel 
disseny...” als representants de Societat Justa Despí, Manuel Ruiz Casanellas i Josep Andreu 
García Cuesta 
 

L’objectiu d’aquesta iniciativa, és que els programes 
electorals dels partits polítics, siguin més concrets i 
compromesos en aquesta matèria, que d’altra banda 
és de competència plenament municipal. 

17 febrer Presentació del document “Sis compromisos bàsics de Ciclomobilitat” i “4 regles bàsiques pel 
disseny...” als representants d’ERC Lluís Fabrés i Jordi Saladie 
 

L’objectiu d’aquesta iniciativa, és que els programes 
electorals dels partits polítics, siguin més concrets i 
compromesos en aquesta matèria, que d’altra banda 
és de competència plenament municipal. 

23 febrer Reunió de presentació a l’escola Ateneu Instructiu, per donar a conèixer la Secció Espai 
BiciMobilitat amb l’oferiment d’assessorar-los i donar-los suport en el desenvolupament de 
qualsevol iniciativa relacionada amb la mobilitat en bicicleta i lliurar-los un full explicatiu. 
 

Hem parlat amb la Pilar (Coordinadora de Secundaria) 
i la Gemma (Coordinadora de Primària). 

23 febrer Presentació del document “Sis compromisos bàsics de Ciclomobilitat” i “4 regles bàsiques pel 
disseny...” als representants d’ICV, Elena Embuena i companyia. 
 

L’objectiu d’aquesta iniciativa, és que els programes 
electorals dels partits polítics, siguin més concrets i 
compromesos en aquesta matèria, que d’altra banda 
és de competència plenament municipal. 

27 febrer Presentació del document “Sis compromisos bàsics de Ciclomobilitat” i “4 regles bàsiques pel 
disseny...” als representants de C’s, José Luis Cerro Fernández i Sonia Bermejo Ruiz 
 

L’objectiu d’aquesta iniciativa, és que els programes 
electorals dels partits polítics, siguin més concrets i 
compromesos en aquesta matèria, que d’altra banda 
és de competència plenament municipal. 
 



27 febrer Presentació del document “Sis compromisos bàsics de Ciclomobilitat” i “4 regles bàsiques pel 
disseny...” al representant del PP, Manuel López López 
 

L’objectiu d’aquesta iniciativa, és que els programes 
electorals dels partits polítics, siguin més concrets i 
compromesos en aquesta matèria, que d’altra banda 
és de competència plenament municipal. 

10 març Presentació del document “Sis compromisos bàsics de Ciclomobilitat” i “4 regles bàsiques pel 
disseny...” al representant de CIU, Pere Àngel Montserrat Ollé 
 

L’objectiu d’aquesta iniciativa, és que els programes 
electorals dels partits polítics, siguin més concrets i 
compromesos en aquesta matèria, que d’altra banda 
és de competència plenament municipal. 

30 març Presentació del document “Sis compromisos bàsics de Ciclomobilitat” i “4 regles bàsiques pel 
disseny...” als representants de Si es Pot, José Antonio Sánchez i .............................. 
 

L’objectiu d’aquesta iniciativa, és que els programes 
electorals dels partits polítics, siguin més concrets i 
compromesos en aquesta matèria, que d’altra banda 
és de competència plenament municipal. 

8 abril Publicació oficial del document “LA BICICLETA un vehicle per humanitzar les poblacions” elaborat 
conjuntament amb la Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta i Bici Baix, el qual va dirigit 
a totes les formacions polítiques que es presenten a les eleccions municipals a Catalunya. 
 

L’objectiu d’aquesta iniciativa, és que els programes 
electorals dels partits polítics, siguin més concrets i 
compromesos en aquesta matèria, que d’altra banda 
és de competència plenament municipal. 

8 abril Presentació del document “Sis compromisos bàsics de Ciclomobilitat” i “4 regles bàsiques pel 
disseny...” als representants de CUP, Jordi Ferrer i Albert Ordi. 
 

L’objectiu d’aquesta iniciativa, és que els programes 
electorals dels partits polítics, siguin més concrets i 
compromesos en aquesta matèria, que d’altra banda 
és de competència plenament municipal. 

9 abril Jornada participativa Sectorial per realitzar propostes  per integrar al programa electoral 
Municipal 2015 PSC SJD. 
 

En comprovar que els temes que es tractaven tots 
giraven a l’entorn de l’àmbit únicament esportiu, no 
he cregut adient introduir la proposta de mobilitat, tot 
i que la Dolors García ha estat insistint en que ho fes. 
Al marxar m’ha emplaçat a fer-ho en un altre 
moment. 

15 abril  Participació en el “Fòrum Comarcal de la Mobilitat” celebrat en el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 
(Hem aprofitat per lliurar al tècnic de Medi Ambient de Cornellà, David Calabuig el document “La 
Bicicleta un Vehicle per humanitzar les poblacions”). 
 

Conjuntament amb la CCUB hem qualificat de ridícul 
l’espai d’1,6m que els de Fomento han deixat per 
compartir amb els vianants a la C-245 i la 
disconformitat amb el pas elevat de la B-23 a la 
sortida de la Diagonal, en lloc del pas soterrat. 

21 abril Ens hem trobat per explicar i lliurar a la número 2 d’ICV Cornellà, Anna Caminals, el document 
“La Bicicleta un Vehicle per humanitzar les poblacions”. 
 

 

6 maig Presentació del document “La Bicicleta un Vehicle per humanitzar les poblacions” a les 
representants del PSC, Belén García i Dolors García. 
 

Per raons d’agenda de la seva part, no els hem pogut 
presentar el document abans i a 18 dies vista es fa 
difícil pensar que hi hagi temps per incorporar cap de 
les mesures al seu programa electoral. 

8 maig Reunió de presentació al Centre de Formació per Adults Jujol, per donar a conèixer la Secció 
Espai BiciMobilitat amb l’oferiment d’assessorar-los i donar-los suport en el desenvolupament de 
qualsevol iniciativa relacionada amb la mobilitat en bicicleta i lliurar-los un full explicatiu. 

Ens han sol·licitat assessorament per donar-los 
alternatives que millorin la seguretat de l’aparcament 
que actualment tenen al jardí 



11 maig Elaboració i presentació de la solució tècnica per adequar l’actual aparcament de bicicletes situat 
al jardí del Centre de Formació d’Adults Arquitecte Jujol, per augmentar-ne la seguretat, 
mitjançant suports en “U” invertida i tancament de reixa metàl·lica. 
 

Document dirigit a la Primera Tinent d’Alcalde, Sra. 
Belén García Criado, signat per la Directora del Centre. 

2 juliol Correu electrònic enviat a totes les escoles i Instituts de Sant Joan Despí, adjuntant full explicatiu 
dels serveis que el Club posa a disposició dels Centres, per promoure la mobilitat en bicicleta. 
  

 

20 juliol Presentació i signatura del “Manifest Ciclista” LA BICICLETA A L’AGENDA DEL PAÍS. 12 Propostes 
per un país ciclable. Promogut per ACEB (Assemblea Catalana d’Entitats de la Bici). 
 

Conjuntament amb nombroses entitats com el BACC, 
CCUB, Bici Baix,  

2 setembre Reunió amb el Director i el Cap d’Estudis de l’Institut Miquel Martí i Pol de Cornellà per explicar 
el funcionament del Bici-Bus. 
 

Se’ls ha lliurat un document explicatiu, un cartell 
personalitzat i un plànol amb el recorregut, la 
localització i horaris de les parades. 

4 setembre Confecció de 10 armilles reflectants de mida petita, retolades amb BICI-BUS 
 
 

Apropiades per dur-les l’alumnat en el període en que 
s’efectua l’acompanyament guiat i donar-los visibilitat 
mentre adquireixen confiança i destresa. 

Del 14 al 24 
de setembre 

Prova pilot del Bici-Bus a l’institut Miquel Martí i Pol de Cornellà, per assajar diàriament el 
recorregut d’anada i tornada amb els horaris i parades establertes. Anada amb sortida a les 7:40 i 
tornada amb sortida a les 14:45 
 
 

El temps empleat per fer el recorregut és d’entre 10 i 
12 minuts. Els trajectes escollits tant d’anada com de 
tornada estan condicionats per afavorir un ampli 
àmbit de procedències de l’alumnat, mirant 
d’equilibrar-ho amb uns mínims de seguretat. 

7 octubre Reunió de coordinació per organitzar la Passejada de la Mobilitat Sostenible i Segura. 
 

En un apart, el Sergent de GU Salvador Zoroa ha 
mostrat la voluntat de col·laborar conjuntament en 
alguna activitat relacionada amb les escoles i la 
seguretat vial. 

13 octubre Participació a la Tertúlia “Respira! Qualitat Ambiental, Aire i Salut” amb prèvia visita guiada a una 
estació de mesura de la qualitat ambiental. 
La Fàbrica del Sol, Centre Cívic Urgell (Barcelona) 
 

Amb representants del CSIC, Agència de Salut Pública 
de Barcelona, Plataforma per la Qualitat de l’Aire i 
CIEMAT. 

18 octubre Col·laboració en la Passejada de la Mobilitat Sostenible i Segura, organitzada per els municipis del 
Baix Llobregat sud i L’Hospitalet. 
 

Participació aproximada d’un total de 700 bicicletes. 
L’edició dels darrers anys, amb més col·laboradors del 
nostre Club (12), coincidint amb l’any que menys 
representativitat de clubs hi ha hagut (Tant sols Esport 
Ciclista Cornellà i nosaltres). 

8 novembre Penjada la renovació de l’apartat BiciMobilitat de la web, amb més continguts i una nova 
presentació més visual i pràctica. 
 

 

21 novembre Participació al Fòrum “Canvi Climàtic i alternatives”: Solucions per un canvi de model a 
Catalunya” Lloc: Casal De Barri “Pou De La Figuera”; C/Sant Pere Més Baix, 70, 08003 Barcelona 
 

Ens hem inscrit a les sessions d’Urbanisme i habitatge, 
introduïda per Albert Cuchí (UPC) i a la de Transport, 
introduïda per Ricard Riol (Promoció del Transport 
Públic) 

 


