CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ
MEMÒRIA D’ACTIVITATS EXERCICI 2013:
Data
18 febrer

Activitat
Reunió de la Comissió de Medi Ambient a la Sala de Plens de l’ajuntament de Sant Joan Despí

Indicadors/Resultats/Valoració
Aquestes no han tingut continuïtat.

14 juny

Reunió amb el Departament de Medi Ambient i d’Esports (Judit Julià i Gisele) per explicar-los l’experiència del projecte
EducaBici que s’estava fent a l’escola Suris de Cornellà i al mateix temps, oferir la possibilitat d’informar a les escoles de Sant
Joan Despí, sobre els detalls d’aquesta vivència, per intentar-ne treure’n profit . També informar sobre el nou producte
d’elaboració pròpia, que consisteix en una unitat didàctica anomenada BiciEscola i que va dirigida al cicle superior de
primària.

Es varen mostrar diferents documents on
s’hi mostraven els progressos fets fins a
les hores del pilot EdicaBici.
Es va lliurar també, un exemplar de tríptic
explicatiu de BiciEscola.

juliol

Elaboració del projecte “Oficina de la Bicicleta”

Document de 7 pàgines, on s’hi
desglossen els possibles serveis.

16 juliol

Reunió amb Judit Julià del Departament de Medi Ambient, per lliurar-li una còpia del dossier on s’expliquen les línies
principals de “l’Oficina de la Bicicleta”, elaborat amb els membres de l’Espai BiciMobilitat.
Lliurament del Manual editat pel departament de PTOP de la Generalitat i de l’extracte de la Llei estatal “4057 Orden
VIV/561/2010” en relació a les voreres-bici, al departament de Medi Ambient i l’Arquitecte Municipal, a fi de que coneguin
el seu incompliment en la major part de carrils bici de Sant Joan Despí.

Es lliura un exemplar de cada document i
posteriorment se’ls envia per correu
electrònic.

17 juliol

Trobada Grup Espai BiciMobilitat (César, Alcazar, Fran Romo, James Salter i Joan Admetlla), per valorar el resultat de les
converses obtingudes a partir del lliurament del dossier “Oficina de la Bicicleta”.

19 juliol

Curs de capacitació com a Monitor de Conducció de bicicletes per a nens i nenes en edat escolar. Lloc: Terrassa.

Tal com se’ns va indicar, determinem
esperar a presentar-lo oficialment, quan
obrin el procés participatiu.
Diploma acreditatiu.

23 juliol

Reunió amb el Sergent de la Guardia Urbana de Sant Joan Despí, Salvador Zoroa (Membre d’ADEVIC, Associació pel
Desenvolupament de l’Educació Viària a Catalunya), en el que li vàrem lliurar el material didàctic BiciEscola, composat per
un document Powerpoint i el quadern d’orientació pedagògica, per què en fes una valoració.

Tota la conversa va transcórrer amb una
molt bona sintonia de les idees.
Del treball, en va fer una valoració molt
positiva i va oferir el seu ajut.

19 setembre

Reunió intermunicipal de coordinació 10a Passejada de la Mobilitat Sostenible. Lloc: Sala de Plens Aj. Esplugues. (Hi ha
assistit en James Salter, per coincidir amb el Plenari de Medi Ambient de Cornellà).

Pocs canvis respecte de l’any anterior.

26 setembre

Presentació Oficial de la Diagnosi del Pla de Mobilitat Urbana de Sant Joan Despí.

L’empresa Cinesi va fer una acurada
exposició, però l’ajuntament a final d’any
encara no l’ha publicat.

29 setembre

10a Passejada de la Mobilitat Sostenible.

Reduïda participació de representants del
Club.

