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ACTA DE LA SESSIÓ DEL GRUP DE BICICLETA DEL PACTE PER LA 
MOBILITAT DE BARCELONA 

Dia: Dilluns 30 de maig de 2016 
Hora inici:  18 h 
Hora fi: 20 h 
Lloc: sala Projectes de l’Àrea d’Ecologia Urbana, av. Diagonal, 240, 4a planta 

Hi assisteixen els representants de les entitats: 

1. Amics de la Bici Garcia Marcos 
2. Àrea Metropolitana de Barcelona Bosch Rossend 
3. BACC – Bicicleta Club de Catalunya Sanz Albert 
4. BACC – Bicicleta Club de Catalunya Enrich Monica 
5. BICICLOT, Activitats i Serveis Serrasolses Pere 
6. Coordinadora Cat. d’Usuaris de la Bicicleta Pi Ot 
7. MITS Dammann Vincent 
8. MITS Martínez Robert 
9. PTP – Promoció Transport Públic Tineo Joan 
10. Gremi venedors de bicicletes Santalices Miquel 
11. Federació Catalana de Ciclisme Herrando Manel 
12. Formació i Treball Folguera  Josep 

Excusen la seva assistència: Ole Thorson; Creu Agustina, Albert Soms. 

Representants de l’Ajuntament:  

1. Sònia Frias, directora de la Direcció de Participació i Comunicació de l’Àrea d’Ecologia 
Urbana 

2. Laia Torras, cap del Departament de Participació de l’Àrea d’Ecologia Urbana 
3. Ester Lopez, cap de departament de Comunicació de l’Àrea d’Ecologia Urbana 
4. Laura Peña, de l’Institut Barcelona Esports (IBE) 
5. Núria Bach i Ruth Sanz de l’empresa AIRUN (per a la gestió de l’esdeveniment) 
6. Miquel Ruscalleda, tècnic de Departament de Participació de l’Àrea d’Ecologia Urbana que 

actua com a secretari de la sessió 

ORDRE DEL DIA:  

1. Bicicletada i Festa de la Bicicleta (12/6/2016) 
2. Precs i preguntes 

Desenvolupament de l’acte:  

Benvinguda als/les assistents i contextualització del sentit de la reunió. Roda de presentacions. 

1. Bicicletada i Festa de la Bicicleta (12/6/2016) 

A poc menys de dues setmanes per a la realització d’aquest esdeveniment, els representants 
municipals expliquen als assistents els detalls previstos amb l’objectiu de, si cal, fer els 
reajustos necessaris.  

S’explica l’horari, itinerari i altres característiques de la bicicletada.  

A continuació s’informa de les diferents activitats previstes a la Festa de la Bicicleta. Es 
comença per la Mostra d’Entitat i activitats associades (Photo Call; ChillOut, Bufaelvent...) i fem 
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un seguiment de totes les entitats que hi participaran i les activitats que tenen previst fer dins o 
al costat dels estands.  

Després es comenten les activitats de gran format (woodpark, pumptrack, pushbike, la meva 
primera bicicleta, circuit d’educació vial, exhibició de trial, circuit de proves, bici adaptada...).  

Per acabar, es detalla tot el procés de comunicació previst (banderoles, opis, cartells, banners 
a les WEB’s, newsletter, xarxes socials, senyalització...). 

Per part de la Federació Catalana de Ciclisme es demanar tenir en compte que podria fer molta 
calor i que caldria atendre la refrigeració dels assistents a la bicicletada. També a senyalitzar 
les rutes de sortida de la festa. Es va informar que hi hauria més de 40 fonts d’aigua. 

De la Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta es demana d’atendre el funcionament de 
l’aparcament de bicicletes (s’intentarà fer una assegurança de robatoris). Es va demanar si 
l’Ajuntament de Barcelona faria una enquesta als assistents a la bicicleta. En resposta, es va 
informar que, per indicació de la Guardia Urbana de Barcelona i per saber aproximadament els 
assistents a la bicicletada, els/les interessats/des a fer-la es podrien apuntar (via WEB 
municipal) però que no era, tècnicament, una inscripció ja que no és obligatòria. En aquest 
sentit, els requeriments tècnics per fer una enquesta no son compatibles amb aquest 
esdeveniment. Per altra banda, el BACC si farà una enquesta presencial als visitants de la 
Festa de la Bicicleta. També varen demanar de distribuir els productes de comunicació a través 
de les botigues de venda de bicicletes. 

Per part de MITS es va demanar si els tricicles, patins i altres andròmines podrien participar a la 
bicicletada. Es va dir que era una bicicletada (per a bicicletes) i així estava plantejada però que 
difícilment podríem impedir que s’anés amb altres vehicles similars. 

De Formació i Treball es va demanar d’atendre el sentit de la bicicleta com element d’inclusió 
social i la necessitat d’introduir l’educació en mobilitat segura en aquest tipus d’esdeveniments. 

Per part de Biciciclot es va demanar que seria millor comunicable si en comptes de dos 
esdeveniments es comuniqués com un de sol. En tot cas, van demanar celeritat en la 
comunicació. Van trobar a faltar més activitats vinculades a la formació en educació viària i a la 
bicicleta com a mobilitat urbana. També a la manca d’assistència tècnica abans i després de la 
bicicletada. També van trobar a faltar la presència de la mobilitat en bicicleta per la serra de 
Collserola. Per part de l’AMB es va comentar que es convidaria al consorci Parc de Collserola a 
participar de l’esdeveniment. Per part de Biciclot també es va demanar com es planteja la 
comunicació via telefònica i els actes més institucionals (roda de premsa..). S’informa que en 
estar en campanya electoral hi haurà limitacions severes. 

Del BACC es demana d’enviar ben aviat tota la informació (digital) per fer-ne difusió. També 
demanen qui serien els responsables de la Festa de la Bicicleta i si tindrien els telèfons de 
contacte. Se li va comunicar qui eren els responsables i que tindrien una llista de telèfons. 

2. Precs i Preguntes 

Sense cap prec ni pregunta 

Un cop tractats tots els assumptes es tanca la sessió a les 20:00h. 


