
Del 16 al 22 de setembre se celebra a Catalunya 
la Setmana Europea de la Mobilitat que promou 
hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i salu-
dables com són els desplaçaments a peu, en 
bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèc-
tric, així com visualitzar els canvis possibles en l’ús 
de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i la 
reducció de la contaminació. Amb el lema ‘Per 
una mobilitat sense emissions’, la Setmana del 
2020 vol arribar a la neutralitat en emissions de 
carboni al 2050.

SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE 2020 

Per una mobilitat sense emissions

DE L’11 AL 27 DE SETEMBRE DE 2020
REPTE BAIXCICLETADA
Aquest any, els 9 ajuntaments que participem a la 
baixcicletada, hem decidit que aquesta edició no la 
podem fer de manera presencial i conjunta. 
Tot i així no es suspèn i proposarem una alternativa 
per poder participar, amb diversos reptes a realitzar 
sol o en família.

El repte es podrà realitzar entre els dies 11 i 27 de 
setembre, accedint a un pàgina web 
https://www.reptebaixcicletada.cat/ on caldrà 
registrar-se.

La participació als diversos apartats del repte 
donarà dret a participar en el sorteig de quatre 
bicicletes:
• Participació familiar: premi entre els 

desplaçaments realitzats per als inscrits com a 
família. Es demanarà que s’hagin fet un mínim de 
2 recorreguts de 4 km o que hagin fet un 
recorregut passant per dos punts de control. 
(Amb menors de 10 anys). 

• Participació assídua: recorreguts d’almenys 2 
km i un mínim de 5 dies. 

• Participació intermunicipal: recorreguts que 
passen per un mínim de 3 punts de control. 

• Participació per kms: recorreguts de més de 10 kms.

Agafa la teva bicicleta i participa
al repte Baixcicletada!!

EM MOC
SENSE

EMISSIONS 
CADA DIA, UN REPTE! 

PER MOURE’NS DE MANERA
SOSTENIBLE A SANT JOAN DESPÍ

Descobreix-los cada dia, del 16 a 22 de setembre,
a sjdespi.cat i de les xarxes socials municipals:
 @Ajuntament Sant Joan Despi  |  @despisostenible 
 @AjSJDespi
 @ajuntamentsantjoandespi  |  @despi_sostenible

Entre totes les persones participants sortejarem:
• Abonament d’un any a e-Bicibox
 Per anar en bici elèctrica per la ciutat, més ràpid,
 sense esforç i sense contaminar
• Un smartwatch
 Anem a peu, comptem les passes que fem cada dia
 en moure’ns a Sant Joan Despí
• Un xec per valor de 100 €
 Per comprar al comerç de proximitat, a les botigues
 del municipi

 DIMECRES, 16 DE SETEMBRE: EN BICI CADA DIA 
Apunta’t a la  #Baixcicletada 
https://www.reptebaixcicletada.cat/ i al repte 
#30diesAMBbici 
Pedaleja una estona cada dia durant 30 dies, no 
importa la distància que recorris, l’important és que et 
desplacis d'una manera saludable i sostenible!

 DIJOUS, 17 DE SETEMBRE: CAMINEM MÉS
Fes un mínim de 5.000 passes al dia i amplia els 
desplaçaments que no provocquen emissions 
contaminants.

 DIVENDRES, 18 DE SETEMBRE:
 EN TRANSPORT PÚBLIC 
A Sant Joan Despí tenim bus,
tren i tramvia. Descarrega’t
l’app AMB Mobilitat.

 DISSABTE, 19 DE SETEMBRE:
 DEIXEM DE FER FUM 
Descobeix els principals contaminants dels vehicles 
amb motor de combustió i agafa consciència.

 DIUMENGE, 20 DE SETEMBRE:
 CAMINS SALUDABLES
Descobreix els camins saludables de Sant Joan Despí.

 21 DE SETEMBRE: DIA DE RODES 
Avui ens movem sense contaminar agafant la bici, el 
patinet, els patins, etc. i utilitzant els carrils bici de la 
ciutat.

 22 DE SETEMBRE: DIA MUNDIAL SENSE COTXE  
Avui no agafo el cotxe! Sabies que si et desfàs del teu 
antic vehicle podràs anar en transport públic de 
manera gratuïta durant 3 anys? Informa-te’n al web 
https://t-verda.cat/

#emmocsenseemissions
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Sant Joan Despí
Per una mobilitat
sense emissions

ENCOMANA’T DE SALUT,
ENCOMANA’T DE BICI!
L’o�cina de la bicicleta de l’AMB se suma al repte      
30 dies en bici ja que ara més que mai volem 
encomanar salut, volem encomanar la bici!
Els 30 dies en bici és una campanya de 
promoció de la mobilitat pedalable que té com a 
objectiu animar cada cop més gent a passar-se a 
la bici com a mitjà de transport quotidià. Cada 
any la campanya dels 30 dies en bici es celebra 
a l’inici de la primavera durant mes d’abril.
Enguany, a causa del con�nament, la campanya 
es desplaça al mes de setembre, coincidint amb la 
tornada de les vacances d’estiu i amb la tornada a 
les aules, per tant també un mes molt especial per 
pedalar!

Com pots participar als 30 dies en bici a 
l’AMB?
Molt fàcil:
• Pas 1. Durant el mes de setembre pedala i fes 

fotos de la teva bici o de les teves rutes 
ciclistes quotidianes per l’àrea metropolitana de 
Barcelona.  

• Pas 2. Comparteix les fotos a Instagram, fent 
servir les etiquetes #30diesAMBbici, #30DEB i 
#AMBbici  

• Pas 3. Repeteix els passos 1 i 2 almenys 21 
dies durant el mes de setembre i supera així el 
repte dels 30 dies en bici! 

A l’octubre farem el sorteig d’una bicicleta 
elèctrica plegable entre totes les persones que 
hagin assolit el repte!

Ajuda’ns a encomanar la bici a cada cop a més 
persones compartint les teves fotos de ciclista a 
Instagram.

Per cada persona que es mou en bici hi guanyem 
tots. Som-hi!

CONTROL DE SOROLL A VEHICLES
La contaminació acústica a causa del trànsit és una de 
les formes de contaminació més estesa a les nostres 
ciutats i més molesta per a les persones. Una manera 
de reduir els nivells acústics és mantenir en bon estat 
els motors dels nostres vehicles, conduir de forma 
adequada i ser respectuosos amb el veïnatge.
Durant tot l’any, i en especial els mesos de primavera i 
estiu, es realitzen periòdicament controls de soroll a 
vehicles, sobretot ciclomotors i motocicletes.
Durant la Setmana de la Mobilitat es farà especial 
èmfasi en aquest tipus de campanyes
incidint així en la conducció
responsable.

Amb la col·laboració de

JUGATECAMBIENTAL
ALS PARCS METROPOLITANS
Horari espai de joc: d’11.30 a 13.45 h
Horari activitat: de 12.00 a 13.30 h
A càrrec del Centre Mediambiental l’Arrel amb la 
col·laboració de l’AMB.

19 DE SETEMBRE DE 2020 
PARC DE LA FONTSANTA
JOCS SENSE SOROLL

PARC DE TORREBLANCA ELS
EXPERIMENTS DE LA CONTAMINACIÓ 
DE L’AIRE I TALLER DE REFLECTANTS

26 DE SETEMBRE DE 2020 
PARC DE LA FONTSANTA
LES PAPALLONES DEL PARC I
EL CANVI CLIMÀTIC

27 DE SETEMBRE DE 2020 
PARC DE LA FONTSANTA
GIMCANA DE LA MOBILITAT

PARC DE TORREBLANCA
L’OCA DE LA MOBILITAT


