
AVALUACIÓ FESTA DE LA BICI 2019 



La Festa de la Bici, celebrada el passat  24 de març de 10 a 15h, és un esdeveniment de caire 

popular per promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual a fi i efecte 

d’aconseguir una mobilitat més segura, sostenible i saludable, tot millorant la qualitat ambiental 

de la ciutat i recuperant l’espai públic per a la ciutadania.  

 

La Festa té dos blocs principals: una bicicletada i un espai d’activitats, que inclou la Fira 

d’Entitats i Comercial. 

 

Objectius: 

 

- Sensibilitzar a la ciutadania sobre l’ús de la bicicleta, com a mode sostenible, segur i 

saludable de mobilitat. En aquest sentit, la incidència respecte l’anterior edició ha augmentat 

en 3.500 participants i amb 17 activitats més (48 en total). 

- Presentar les principals novetats municipals en relació a polítiques de foment i promoció 

de la bicicleta, expressades mitjançant eixos temàtics que definiran el relat de 

l’esdeveniment amb activitats com “BCN en 3D, recorregut virtual en bici”, “Per on et mous en 

bici? Vine i marca la teva ruta”, “mapa de calor”, “el circuit del nou Bicing” o “BCNMou-te: et 

mous de forma sostenible? Descobreix-ho!” entre altres. 

- Consolidar i enfortir la fira d’entitats i comercial de la bici, augmentant la col·laboració amb 

entitats i empreses del sector.  Així, la Fira ha passat de 41 expositors a l’edició del 2018 a 

55 expositors d’enguany, amb un augment de 14 entitats / empreses més. 
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  Activitats Expositors Participants 

bicicletada 

Participants 

Festa 

Total 

participants 

2016 12 20 3.000 3.000 6.000 

2017 22 33 2.000 3.500 5.500 

2018 31 41 2.500 4.000 6.500 

2019 48 55 6.000 5.000 11.000 

Quadre resum: 
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Es va fer el mateix recorregut de l’edició 2018: inici a passeig 

Sant Joan amb carrer d’Aragó i final al passeig Lluís Companys, 

recorrent part dels districtes de l’Eixample, Sant Martí i de Ciutat 

Vella. Uns 12 km aproximadament. 

 

L’horari d’inici va ser les 10h. Segurament això pot explicar part 

de l’augment de la participació (públic familiar) a la bicicletada. 

Amb tot, això implica que els participants arriben més tard a la 

zona d’activitats i, per tant, els participants tenen menys temps 

per fer les activitats.  

 

L’augment de participants ha estar prou significatiu: de 2.500 a 

6.000 participants (+3.500) tot i aclarir que a l’anterior edició es 

va produir un canvi en l’horari de sortida que potser va 

condicionar  bon número de potencials participants. 

 

No es va produir cap incidència destacable en tot el recorregut. 
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L’espai d’activitats s’estructura en diferents subespais: Eixos temàtics / 

La Fira d’Entitats i Comercial / Circuits / Serveis 

 

Eixos temàtics: 

 

Foment de l'ús i convivència de la bici. Aquest eix posa en valor el 

creixement en la infraestructura ciclista, així com millorar la convivència 

entre vianants i ciclistes. Activitats destacades: 

  

• BCNMou-te (promoció de la mobilitat sostenible donant a conèixer 

l’impacte dels diferents transports) amb 50 participants. Mapa de la 

bici (on els participants dibuixen el seu itinerari per la ciutat) amb 200 

participants. BCN en 3D, recorregut virtual en bici activitat de 

realitat virtual - pedagogia sobre la circulació de bicicleta per la ciutat 

i convivència amb vianants, amb 110 participants. Mapa de calor 

(representació d’un mapa de calor que defineix els espais i rutes més 

usades pels ciclistes. 
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Nou Bicing, fent èmfasi amb la incorporació de bicicletes 

elèctriques. Activitats destacades:  

• Circuit amb photocall del nou Bicing, amb la participació de 

290 persones. 

 

Salut i qualitat de l’aire. Activitats destacades:  

• Pedalada per la prevenció - activitat divulgativa i 

sensibilitzadora sobre la importància de l’exercici per la 

salut, gestionada pels programa de prevenció del càncer de 

còlon i recte dels hospitals Clínic, Mar i Vall d’Hebron, amb 

la participació de 100 persones. 

• Tallers sobre salut, qualitat de l’aire i bicicleta - activitat 

educadora i sensibilitzadora sobre la qualitat de l’aire – a 

càrrec de ISGlobal i l’Agència de Salut Pública de 

Barcelona,  amb la participació de 120 persones.  

DADES ESPAI d’ACTIVITATS: EIXOS TEMÀTICS i FIRA d’ENTITATS i COMERCIAL 



DADES ESPAI d’ACTIVITATS: EIXOS TEMÀTICS i FIRA d’ENTITATS i COMERCIAL 



DADES ESPAI d’ACTIVITATS: EIXOS TEMÀTICS i FIRA d’ENTITATS i COMERCIAL 



En relació a la Fira d’Entitats i Comercial, destacar l’augment en 14 expositors respecte 

l’edició anterior. I sobretot l’augment de les activitats aportades per aquets expositors, 

que ha significat un augment total de 17 activitats més, passant de les 31 activitats de 

l’edició 2018 a les 48 activitats d’enguany, degut bàsicament a l’estratègia de demanar 

als expositors que assumeixin un rol més actiu en la dinàmica general de la Festa de la 

Bici. 

 

En relació a l’espai d’activitats, a destacar: 

- L’activitat Mosaic humà – construcció amb voluntaris la silueta d’una bicicleta, amb la 

participació de 270 persones. 

- El sorteig de regals-tokens entre els participants a la Festa de la Bici com una 

estratègia per augmentar la participació dels visitants en totes les activitats 

proposades i saber millor la incidència de les diferents activitats.  

- S’ha desenvolupat el patrocini a la Festa de la Bici a partir de dos trams: 

patrocinadors i col·laboradors aconseguint la implicació de Brompton Juction, Caixa 

d’Enginyers, Decatlhon i Bikes (film), aconseguint uns ingressos que s’han dedicat al 

finançament d’activitats.  

 

També es van oferir serveis de salut, sanitaris, avituallament, aparcament de bicicletes 

que es van desenvolupar sense cap incidència destacable.  
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Exteriors 

300 Banderoles  cara A  

Del 10 al 24 de març 

Circuït: 

Rda. Sant Pere entre Pg. Sant Joan i 

Roger de Llúria / València entre Sicília i 

Padilla / Vilamarí entre Gran Via i 

Provença / Rda. Sant Pau /  Muntaner 

entre Trav. Gràcia i Av. Diagonal / Pallars 

entre Lope de Vega i Av. Diagonal / 

Rosselló entre Castillejos i Dos de Maig 

300 Banderoles  cara B  

Del 25 de febrer al 24 de març 

2 circuïts d'opis B 

del 12 al 18 de març 

del 19 al 25 de març 

CAMPANYA de COMUNICACIÓ 



Exteriors 

7 

CARTELL A3 i A4 

Distribució a: 

62 centres esportius 

51 centres cívics 

32 casals de barri 

41 Biblioteques 

39 mercats 

13 oficines d’atenció al ciutadà 

197 vitrines informatives de districtes 

 

54 entitats participants 

CAMPANYA de COMUNICACIÓ 



AVÍS DE TALL DE CARRERS i PARQUINGS 
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NEWSLETTER INFORMATIVA 

Enviament 5/3/2019 
Entitats i associacions 
Pacte per la Mobilitat 
Esports 
Usuaris del bicing 
 
Districtes 
Sectors 
BCN + Sostenible 
La Fàbrica del Sol 
Escoles + Sostenibles 
Ecologia Urbana 
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Pla de Mitjans 

Període de campanya: 

Del 08/03 al 24/03 

PREMSA 

-Insercions en format Pàgina sencera als principals magazines 

d’oci: 

Time Out 

Què Fem (distribuït amb La Vanguardia) 

ON Barcelona (distribuït amb El Periódico) 

ARA Criatures (plans oci familiar Diari Ara) 

             

-Insercions en format ½ pàgina:    

Diari Bitxos (informació adreçada a infants amb 

propostes      

d’oci familiar) 

Sport  

Mundo Deportivo    

 

DIGITAL 

-Baners en format 300x600 als webs: 

La Vanguardia 

El Periódico 

El Diario 

Ara.cat 

Público.es 

Vilaweb 

El Punt Avui 

20 minutos 

El Nacional 

Nacio Digital 

Vilaweb 

Critic 

Catalunya Plural 

Catalunya Press 

Ciclosfera (inclou també menció a les seves XXSS i  

reportatge al seu web) 

Volata (inclou també menció a les seves XXSS i 

reportatge al  

seu web) 

UnbuenDiaEnBarcelona 

XXSS 

-Post patrocinats a: 

         Facebook 

         Instagram  

         Twitter 

 

RÀDIO 

Creiem que la ràdio ens pot ajudar especialment a situar   

l’esdeveniment en les agendes de la ciutadania i a convocar  

assistència. 

-94 falques concentrades en les 2 setmanes prèvies a 

l’esdeveniment 

-Amb el reforç de 13 mencions als programes: 

            Via Lliure (líder del cap de setmana) 

            Tot Costa (informació esportiva diària) 

            El Matí i la mare... (fórmula musical matinal) 
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Peces Festa 

MATERIAL PROMOCIONAL 

- 6.000 plànols desplegables de carrils bici i 

consells de circulació al dors (actualització) 

- 2.500 fundes de motxilla serigrafiades per repartir 

entre els participants en les activitats (NOVETAT) 

- 225 impermeables en 3 colors pels participants en 

el mosaic de la bici humana (prèvia inscripció en 

l’activitat) 
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Estratègia de comunicació 
. 

. 

Cartells a 
equipaments de 
proximitat: 
 

Instal·lacions 
esportives 
Centres Cívics 
Casals de barri 
Biblioteques 
Mercats 
Districtes 

COMUNICACIÓ CIUTADANS DIFUSIÓ MASSIVA 

XARXES SOCIALS 
Perfils propis 

PÚBLICS ESPECÍFICS 

EMAILING: 
 
Pacte Mobilitat 
Bicing 
Esports 
BCN Sostenible 
Escoles Sostenibles 
Fàbrica del Sol 
Comunicació Districtes 

Ecologia Urbana 

Cartells porteria 
Avisos de talls de 
carrer del recorregut 

CANALS INFO 

010 
WEB AJ 
WEB Esports 

XXSS 
OACS 
 

Banderoles 
Opis ciutat 
 

3 roll up informatius 
Pg Lluís Companys 

CAMPANYA de COMUNICACIÓ 



Digital 

Apartat web Bicicleta 

http://ajuntament.barcelona.cat/bicicleta/ca/bicicletada-i-festa-de-la-bicicleta-2019 
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Digital 
Banner a les webs corporatives 
Ajuntament: http://ajuntament.barcelona.cat 

Ecologia Urbana: http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana 

Districtes: http://lameva.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/ 

CAMPANYA de COMUNICACIÓ 

http://ajuntament.barcelona.cat/
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana
http://lameva.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/
http://lameva.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/
http://lameva.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/


Digital 
Peces per xarxes 
Facebook (canal Barcelona.cat @bcn.cat) https://fb.com/l/2gRu7cCaMaMy7xI 

Twitter (canal @enbicixBCN) 

https://twitter.com/EnbicixBCN/status/1103329043657752578 

Instagram (canal @enbicixBCN) https://fb.com/l/1FDshu8p7JXxX8a 
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Peces Festa 

ROLL UP INFORMATIU 

CAMPANYA de COMUNICACIÓ 



Peces Festa 

IMATGES TOTEMS EIXOS TEMÀTICS 

CAMPANYA de COMUNICACIÓ 



RESULTAT de l’ENQUESTA d’AVALUACIÓ de la FESTA de la BICI 2019 

1. La bicicletada és útil per promoure l’ús de la bicicleta.  

 

Mitjana: 4,9 
 

2. El número de participants a la bicicletada va ser òptima. 

 

Mitjana: 3,6 
 

3. Com creus que es pot augmentar significativament el número de 

participants a la bicicletada? 
- Més promoció + 

- Més comunicació externa / sensibilització / difusió / publicitat +++++++ 

- Més activitats 

- Més expositors 

- Premis 

- Col·laboració amb entitats pro bici i socials 

- Més infraestructures per la bici 

- Fer un festival de la bicicleta tipus See o Fest Bike 

- Una bossa d’obsequis dels expositors 

- Incentius per captar amics i familiars 

- Ampliar l’horari 

- Permetre serveis de restauració (menjar i beguda) 

- Major implicació dels comerciants 

1 = gens d’acord; 2 = poc d’acord; 3 = d’acord; 4 =  bastant d’acord; 5 = molt d’acord 



RESULTAT de l’ENQUESTA d’AVALUACIÓ de la FESTA de la BICI 2019 
4. Les activitats realitzades són útils per promoure l’ús de la bicicleta.  

 

Mitjana: 4 
 

5. El nombre de participants a l’espai d’activitats va ser òptim. 

 

Mitjana: 3,6 
 

6. La participació dels expositors de la fira va ser òptima. 

 

Mitjana: 3,7 
 

7. Com creus que es pot augmentar significativament el nombre de 

participants a l’espai d’activitats? 
- Més espai pels expositors 

- Més activitats participatives 

- Una gincana que impliqui la majoria d’expositors 

- Més publicitat ++ (boca-orella) 

- Materials de comunicació pels expositors per a que facin més comunicació 

- Comptar amb els expositors durant tot l’any 

- Complementar les activitats amb ofertes lúdiques / restauració 

- Amb altres públics 

- Ampliar l’horari 

- Que es pugui vendre productes durant la festa  

1 = gens d’acord; 2 = poc d’acord; 3 = d’acord; 4 =  bastant d’acord; 5 = molt d’acord 
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8. Fer la Festa de la Bicicleta el passat 24 de març va ser encertat. 

 

Mitjana: 4,8 
 

9. Delimitar l’esdeveniment al matí d’un diumenge és encertat. 

 

Mitjana: 3,6 
 

10. Fer la Festa de la Bici al passeig Lluís Companys va ser encertat. 

 

Mitjana: 4,1 
 

1 = gens d’acord; 2 = poc d’acord; 3 = d’acord; 4 =  bastant d’acord; 5 = molt d’acord 



RESULTAT de l’ENQUESTA d’AVALUACIÓ de la FESTA de la BICI 2019 

11. La Festa de la Bici és important i cal seguir fent-la!  

 

Mitjana: 4,8 
 

12. Quins canvis caldria fer a la Festa de la Bici per millorar en la promoció 

de l’ús de la bici? 

 
 Professionalitzar els estands (re-numerar-los com antigament) 

 Més participació d’empreses i entitats + 

 Patrocini de marques de referència 

 Més facilitats pels expositors 

 Més comunicació/promoció (conjunta amb les empreses participants) ++ 

 Més serveis de restauració + 

 Horari de tot el dia + 

 Més diversitat en les activitats (concerts...) 

 Més activitats per nens i joves 

 

 

1 = gens d’acord; 2 = poc d’acord; 3 = d’acord; 4 =  bastant d’acord; 5 = molt d’acord 



GRÀCIES 


