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Dia: diumenge 11 de juny de 2017 
Hora d’inici: 9.30h 
Lloc de sortida: Aragó/Balmes 
Lloc d’arribada: passeig Lluís Companys 



Ecologia Urbana 2017  

Fotos d’altres edicions 

3 



Festa de la Bicicleta 

Ecologia Urbana 2017  

02 

4 

Dia: diumenge 11 de juny de 2017 
Horari: de 10.30 a 14.30h 
Lloc: Passeig Lluís Companys 
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L’objectiu per aquesta edició és augmentar el 
nombre d’expositors a la Fira d’Entitats i Comercial 
de la Festa de la Bicicleta 2017.  
 
Per aconseguir-ho reforçarem la comercialització, 
sobretot per a empreses que ofereixen productes o 
serveis vinculats a la bicicleta.                  
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Les activitats 
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Com a criteris generals volem reforçar les activitats de 
caire educatiu que incideixin en la cultura de la mobilitat 
sostenible i segura. També volem reforçar el vincle entre 
bicicleta i sostenibilitat i el vincle entre bicicleta, cultura i 
art. 

Estem cercant activitats com: 
• Un taller/circuit (en bicicletes) d’educació viària per a infants 
• Taller de mobilitat urbana en bicicleta (joves/adult) 
• Taller de mecànica i reparació de la bicicleta 
• Espai per al debat (Speakers Corner) 
• Espai audiovisuals de la Bicicleta 
• Circuit per provar bicicletes mecàniques i elèctriques 
• Circuit per provar bicicletes adaptades per a persones amb 

discapacitats. 
• Circuits per a nens petits (amb pedals i sense) 
• Mercat de bicicletes  
• Altres possibles activitats: exposicions, tallers, espectacles de circ o 

similar, murals, i qualsevol altre activitat orientada als objectius 
plantejats...  
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Comunicació 
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Exteriors: banderoles, opis i torretes. 
Digital: web, adaptacions de twitter, facebook i instagram 
banner animat.  
Gràfica: cartell, flyer activitats i avís de talls de carrers 
Difusió en canals propis, mailchimp d’inscripció, guia 
informativa sobre l'ús de la bicicleta i material promocional.  
  




