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SANT JOAN DESPÍ AVANÇA 
EN MOBILITAT SOSTENIBLE

• PARADA A DEMANDA AL NITBUS
 Per millorar la seguretat i incrementar la 

confiança en el transport públic, parada a 
demanda a les dues línies de bus nocturn 
que donen servei a Sant Joan Despí:   
N12 i N15.

• AMPLIACIÓ DE RECORREGUT DE LA 
LÍNIA E43

 Tres noves parades que arriben fins al barri 
de les Planes per av. de Barcelona i que 
connecten amb la Diagonal a través del 
Centre i les Begudes, tot millorant també 
la connectivitat entre barris.

• MÉS FREQÜÈNCIES A LA LÍNIA E79
 La línia, que enllaça Sant Joan Despí amb 

Sant Boi de Llobregat i amb Barcelona, ha 
millorat la seva freqüència els dissabtes 
–cada 20 minuts– i ara també funciona 
els diumenges i festius –cada 30 minuts–.

MÉS CARRILS BICI I MILLOR 
CONNECTATS
Millora i ampliació del carril bici de 
l'avinguda de Barcelona, que es 
transformarà en un eix viari amb una una 
xarxa ciclable contínua. L'actuació, 
finançada gràcies als fons europeus Next 
Generation, afecta a un tram de 750 
metres entre el carrer de la Mare de Déu de 
la Mercè i l’avinguda del Baix Llobregat, des 
d'on permetrà donar continuïtat a la xarxa 
ciclable metropolitana Bicivia.

RODALIES, GRATUÏT
La mesura governamental es completa amb 
una reducció del 30% al 50% a la resta del 
transport públic metropolità, inicialment 
fins al desembre.

AVIAT, EL BICING 
METROPOLITÀ
L'AMBici comptarà amb fins a 2.600 
bicicletes elèctriques i 236 estacions 
d'estacionament en un total de 15 municipis 
metropolitans, entre ells, Sant Joan Despí.

MILLORES A LA XARXA D'AUTOBÚS

Aquí, tot el transport públic
https://sjdespi.cat/la-ciutat-temes/mobilitat/transport-public



Fent camí cap
a una mobilitat
més sostenible
Del 16 al 22 de setembre, Sant 
Joan Despí se suma a la Setmana 
Europea de la Mobilitat, una 
iniciativa que promou hàbits de 
mobilitat més sostenibles, segurs 
i saludables com són els 
desplaçaments a peu, en 
bicicleta, en transport públic o 
amb vehicle elèctric, 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 atmosfèrica i 
acústica.

A Sant Joan Despí, avançar cap a a una mobilitat més 
sotenible i segura és una prioritat i per això seguim treballant 
en aquest objectiu. En l'àmbit del transport públic, hem  
implementat la parada a demanda en les línies de NitBus i 
hem allargat el recorregut de la línia E43, arribant fins a les 
Planes; i també s'han millorat freqüències el cap de setmana a 
la línia E79. En l'urbanisme viari, realitzarem un nou carril bici 
per l'avinguda de Barcelona gràcies als fons europeus Next 
Generation i, per promoure encara més els desplaçaments en 
bicicleta, també en pocs mesos entrarà en servei l'AMBici, el 
'bicing' metropolità.

Avanzando hacia una movilidad más 
sostenible
Del 16 al 22 de septiembre, Sant Joan Despí se suma a la 
Semana Europea de la Movilidad, una iniciativa que promueve 
hábitos de movilidad más sostenibles, seguros y saludables 
como son los desplazamientos a pie, en bicicleta, en 
transporte público o en vehículo eléctrico, así como visualizar 
los posibles cambios en el uso del espacio público, mejorar la 
calidad del aire y la reducción de la contaminación atmosférica 
y acústica. 
En Sant Joan Despí, avanzar hacia una movilidad más sotenible 
y segura es una prioridad y por eso seguimos trabajando en 
este objetivo. En el ámbito del transporte público, hemos 
implementado la parada a demanda en las líneas de NitBus y 
hemos alargado el recorrido de la línea E43, llegando hasta 
Les Planes; y también se han mejorado frecuencias el fin de 
semana en la línea E79. En el urbanismo viario, realizaremos 
un nuevo carril bici por la avenida de Barcelona gracias a los 
fondos europeos Next Generation y, para promover aún más 
los desplazamientos en bicicleta, también en pocos meses 
entrará en servicio el AMBici, el bicing metropolitano.

SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE 2022

Belén García Criado
Alcadessa de Sant Joan Despí

...........................................................

Activitats a Sant Joan Despí

“ESPAIS PER FER MILLORS CONNEXIONS”
D’11 a 13.30 hores
Carrer del Bon Viatge: 
- Estand de la mobilitat sostenible: informació sobre la zona de 

baixes emissions, park&ride, aplicació SPRO, xarxa ciclable, 
transport públic, etc.

- El dret a sentir el vent a la cara: passeig en tricicle per a la gent 
gran a càrrec de l’associació “En bici sense edat”.

- Ecoxocs: circuit d’autoxocs sostenibles a càrrec de la Residual.
- Girocicles: circuit de minibicicletes, a càrrec d'Eventiart.
- Taller de cistelles reciclades, a càrrec de Maraki. 
Carrer de J.F. Kennedy i plaça del Mercat:
- Estand de la mobilitat sostenible: informació sobre la zona de 

baixes emissions, park&ride, aplicació SPRO, xarxa ciclable, 
transport públic, etc.

- Taller de sensibilització a càrrec de la Diputació de Barcelona.
- Mostra de vehicles elèctrics i estand informatiu de la Policia Local 

i circuit de seguretat viària per aprendre a fer un ús segur de la 
via pública com a vianants i com a conductors de vehicles de 
mobilitat personal i bicis. Veniu amb la vostra bici i el casc, si no 
en teniu, allà n'hi trobareu.

- Info Bicibox: informació sobre l’estacionament segur i el servei de 
bicicleta pública metropolitana.

DISSABTE 17 DE SETEMBRE

ITINERARI DE MAS A PALAU NEOGÒTIC. UNA 
PASSEJADA PEL JARDÍ ROMÀNTIC DE 
TORREBLANCA
Hora: 10 h (durada aproximada 1.30 h)
Lloc de trobada: plaça del parc de Torreblanca (entrada per c/ 
Torreblanca)
Recorregut pel parc de Torreblanca, per conèixer el seu passat des 
d'època romana fins a l'actualitat. El parc de Torreblanca és una 
combinació perfecta d’itinerari ambiental i cultural. 
Cal inscripció prèvia per telèfon o per correu electrònic.
Tel. 93 373 73 63 Correu electrònic: cannegre@sjdespi.net 

DIUMENGE 18 DE SETEMBRE 

DIMARTS 20 DE SETEMBRE 

CAMINADES DE LA GENT GRAN
PASSEGEM PER SANT JOAN 
DESPÍ
Passejades adreçades a la gent gran per 
promoure caminar com a desplaçament 
saludable. Si assisteixes a totes o al 80% 
de les sortides, aconseguiràs un regal 
l’últim dia de la temporada.
Inici: 20 de setembre, itinerari curt
 27 de setembre, itinerari llarg
Hora: 9.15 hores 
Lloc: Àrea de Serveis a la Persona

DIUMENGE 25 DE SETEMBRE

LA BAIXCICLETADA
Recorregut d’uns 17,5 km per 9 municipis per 
celebrar la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i l’ús de la bicicleta com a mitjà de 
transport en les zones urbanes 

metropolitanes. És obligatori l’ús del casc i el bidó d’aigua. Per 
qüestions de seguretat, no és recomanable a menors de 8 anys.
Inici: 10 h al parc de la Marquesa de l’Hospitalet de Llobregat. 
Punt de trobada a Sant Joan Despí: 11.25 h a la rbla. Josep M. Jujol. 
Preinscripcions a web https://labaixcicletada.wordpress.com/ i 
inscripcions gratuïtes mitja hora abans de la sortida dels diferents punts.
A l’arribada al parc de Torreblanca hi haurà: taller de 
reparació, sorteig de bicicletes i altres obsequis, Bicibox amb 
bicicletes elèctriques, el Mercat de Pagès i més activitats al parc 
d’11.30 h a 13.30 h
Hi col·labora: Club Ciclista Sant Joan Despí i Creu Roja Sant Joan Despí
Segueix @BaixCicletada al Facebook, al Twitter i a l’Instagram. 
Més informació a labaixcicletada.wordpress.com

ANEM A L’ESCOLA SENSE COTXE
Hora: de 8.30 a 9.10 h 
Lloc: entrada de les escoles
Els infants i joves de Sant Joan Despí amb motiu del Dia 
Europeu Sense Cotxes ens conviden a deixar els cotxes i 
motos a casa i desplaçar-nos fins a l’escola caminant, en 
bici o en transport públic. Fem-ho possible!

DIJOUS 22 DE SETEMBRE

JUGATECAMBIENTAL AL PARC DE LA FONTSANTA 
GIMCANA DE LA MOBILITAT
Horari espai de joc: d’11.30 a 13.45 h
Horari activitat: de 12.00 a 13.30 h
Gimcana pel parc on podrem demostrar els nostres coneixements 
sobre mobilitat i aprendre’n de nous. A càrrec del Centre 
Mediambiental l’Arrel amb la col·laboració de l’AMB.

DIUMENGE 25 DE SETEMBRE 

PRÉSTEC DE BICICLETES 
ELÈCTRIQUES A JOVES
Continua el préstec de 15 bicicletes 
elèctriques a joves estudiants més 
grans de 16 anys dels instituts de Sant 
Joan Despí. Aquesta experiència 
permet que els joves tinguin un primer 
contacte amb un mitjà de transport sostenible i que pot donar 
solució als seus desplaçaments quotidians.

EDUCACIÓ VIÀRIA A LES ESCOLES 
Els infants de les escoles de Sant Joan Despí aprenen, reflexionen i 
es consciencien de com circular amb patinets i bicicletes per la 
ciutat de manera segura, i com fer un ús adequat de la via pública 
com a vianants. A més, la Policia Local ofereix el servei de control 
del transport escolar segur als centres escolars de Sant Joan Despí.

I TAMBÉ...


