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Introducció 
La Festa de la Bicicleta pretén ser un esdeveniment de caire popular que 

organitza la gerència d’Ecologia Urbana amb el suport de l’Institut Barcelona 

Esports i la Guardia Urbana de Barcelona i amb la col·laboració d’entitats de 

Barcelona, en la seva majoria vinculades al Pacte per la Mobilitat de Barcelona. 

 

La Festa de la Bicicleta pretén promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de 

transport habitual i, així, aconseguir una mobilitat més segura, sostenible i 

saludable i, per tant, millorar la qualitat ambiental de la ciutat i recuperar l’espai 

públic per a la ciutadania. També informar de la normativa d’ús de la bicicleta a 

la ciutat i donar a conèixer els nous i futurs carrils bici de la ciutat. 

 

La Festa de la Bicicleta es composa d’una bicicletada i de les diferents activitats 

desenvolupades, en aquest cas, al passeig Lluís Companys. 
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La bicicletada va començar al carrer Aragó / passeig Sant Joan, passant per les places 

Espanya, Universitat, Catalunya, Urquinaona fins a la plaça dels Voluntaris Olímpics per 

acabar al passeig Lluís Companys. Tot plegat uns 12 kilòmetres de recorregut i uns 2.000 

participants. 

La Festa de la Bicicleta - bicicletada 
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• Timing: 6:30h. Inici muntatge; 09h. tall carrers; 9:30h. inici bicicletada; 10h. Inici desmuntatge i final de la 

bicicletada; 11h. obertura carrers 

• Obrint la passejada anava el cotxe de la GUB i el d’emissores. El recorregut va estar controlat per personal 

experimentat amb emissores de control + cordó de ciclistes (samarreta groga) garantint la velocitat de tot el grup + 

cordó d’efectius de la GUB en biclicleta incorporats a la capçalera 

• A la cua del recorregut un servei de taller mecànic i un autocar escombra per recollir a tots els participant que ho 

requereixin + el cotxe de tancament de passejada i un altre cotxe de la GUB 

• Segregacions en els llocs on va ser pertinent per l’organització del trànsit 

• Dispositiu d’entrega i recollida de bicicletes de l’organització/convidats i de bicicletes adaptades 

• Personal de control a diverses cruïlles del recorregut 

• Tres punts d'assistència sanitària 

• Fi del recorregut indicat amb l’arc inflable d’Ajuntament de Barcelona 

• Voluntaris amb banderes grogues donant avis als participants 

• Grans rètols indicant la ubicació dels aparcaments segurs de bicicletes 

• Carrils segregats per entrada i sortida de pàrquings particulars 

• Retirada de bicicletes Bicing  
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Un cop els participants de la bicicletada arriben al seu destí (passeig Lluís Companys) 

s’inicien les diferents activitats de la Festa de la Bicicleta. Entre les 10h i les 14:30h es 

desenvolupen diferents activitats de promoció de l’ús de la bicicleta 

 

• Serveis 

 

• Activitats 

 

• Fira d’Entitats i Comercial 
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• Aparcaments vigilats de bicicletes per facilitat la participació a les activitats. Espai per 900 

bicicletes. A més, es van habilitar espais no vigilats per aparcar les bicicletes 

• Servei mèdic 

• Serveis sanitaris químics: 14 cabines unisex i 2 cabines adaptades 

• Servei de megafonia per música ambient i per donar missatges als participants (speaker) 

• Punts de llum amb generador per a la megafonia i per donar electricitat a les entitats 

participants  

• Punts de reparació de bicicletes 

• Punt d’avituallament d’aigua 
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22 activitats en total realitzades en diferents espais del recinte.  

Actuacions de Desastrosus Cirkus 

Actuacions de Manu Fenomanu 

Circuït de 3 a 7 anys  

Circuit per adults i joves  

Tast de cargobikes  

Tast  de bicis adaptades  

Juga amb les andròmines  

Fabrica la teva xapa ciclista 

Photocall Croma 

Reflectors per a  la bicicleta per Stop Accidentes 

The Hamsters 

ITB per AMB 

Fabrica la teva xapa dels JJOO per IBE 

Tuneja la bicicleta  per Foramció i Treball 

Cursa del més lent  per Brompton                                           

Cursa del més ràpid plegant una bici  per Brompton 

Circuit de bicis elèctriques  per Brost Bikes i Bicing 

Taller de reparació per bicis Lopez 

Estació d'autoreparació de bicis per RACC 

Exposició de bicis antigues per Antique Cicles 

Pedaleja amb energia per la Diputació de Barcelona 
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A destacar l’espai auditori per tractar temes relatius a la mobilitat sostenible i la bicicleta. 

També l’espai de l’Ajuntament de Barcelona, on es dona informació de les diferents activitats 

i realitzar l’activitat de “photocall croma”. I la participació de l’speaker. 
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Un total de 33 expositors han participat a la Fira d’Entitats i Comercial, als quals se’ls oferia 

tres tipus d’espai a escollir segons les seves necessitats: 

• Espai compartit d’Entitat amb un mostrador amb tamborets per posar fulletons i on poder 

atendre als ciutadans 

• Espai A de 9m2 sota carpa amb mostrador i tamborets 

• Espai B de 9m2 sota carpa + espai annex de 9m2 no cobert   

 

La fira ha comptat amb un circuit de tast de bicicletes, prop de les carpes, on les entitats - 

empreses han pogut deixar les seves bicicletes a l’abast del ciutadà per provar-les.  
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Torreta, avisos, ponts, senyalètica activitats, acreditacions, lones,     
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L’edició de la Festa de la Bicicleta 2018 es farà el diumenge 15 d’abril, quatre dies abans del 

dia internacional de la bicicleta, al passeig Lluís Companys. 

 

En termes generals, es pretén continuar i consolidar els criteris de 2017, amb un recorregut 

de la bicicletada similar. 

 

També enfortir la Fira d’Entitats i Comercial i la resta d’activitats per tal de promoure l’ús de 

la bicicleta en col·laboració amb les entitats que ho desitgin.  



Gràcies 

www.bcn.cat 
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