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AUDITORI AXA

3/3/21
Direcció de Comunicació i Participació EUM-Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Presentació
Del 5 al 10 d’octubre, la bicicleta serà la
protagonista a la ciutat de Barcelona, amb el
CICLOBCN2021.

Tots tres inclouran:
 Ponències i trobades entre professionals
 espais d’exposició,

Per primer cop, una mateixa ciutat acollirà tres
congressos sobre la bicicleta:

 visites tècniques
 i una agenda d’activitats obertes a la
participació de tothom (restringides-espai
públic)

-el Congrés EuroVelo i Cicloturisme 2021,
-el XVII Congrés Ibèric “La bicicleta i la ciutat”
-i el 7è Congrés Internacional de la Bicicleta.
OBJECTIU: reivindicar el protagonisme de la
bicicleta i reafirmar el compromís de les
institucions i la ciutadania per fomentar-ne l’ús.
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7è CONGRÉS INTERNACIONAL DE
LA BICICLETA
BARCELONA, 7-8 OCTUBRE 2021

El Congrés Internacional de la Bicicleta és el fòrum principal
de Catalunya per a la presentació de les novetats
relacionades amb el món de la bicicleta i per a l’intercanvi
d’experiències
entre
administracions
públiques,
professionals del sector, les entitats i les persones usuàries.
En l’edició d’enguany tindrà un paper protagonista
l’“Estratègia catalana de la bicicleta 2025”, un document
aprovat fa poc pel Govern de la Generalitat que proposa
diverses accions per fomentar-ne l’ús com a mode de
transport actiu i sostenible, tant en la mobilitat quotidiana
com en els àmbits del lleure, l’esport i el turisme. Una
estratègia que neix amb el ferm propòsit que s’hi adhereixin
la resta d’administracions catalanes i entitats relacionades
amb el sector de la bicicleta.
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CONGRÉS EUROVELO
I CICLOTURISME 2021
BARCELONA, 5-7 OCTUBRE 2021

El Congrés EuroVelo i Cicloturisme 2021 és el congrés de
cicloturisme més important que se celebra actualment a
Europa i al món. Està impulsat per la European Cyclists’
Federation (ECF), màxima institució europea en defensa
dels interessos dels ciclistes europeus, que té com a
objectiu principal atraure els principals agents públics i
privats que formen part de la cadena de valor del sector
(institucions públiques, agències de viatges i majoristes
especialitzats, empreses proveïdores de serveis,
allotjaments...) per tal de compartir experiències, establir
aliances de col·laboració i contribuir a la consolidació de la
pràctica del cicloturisme als diferents territoris d’Europa.
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XVII CONGRÉS IBÈRIC
"LA BICICLETA I LA CIUTAT"
BARCELONA, 7-8 OCTUBRE 2021

Iniciativa conjunta de la Coordinadora en Defensa de la
Bici (ConBici) i la Federação Portuguesa de
Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FP-CUB) que
té com a objectiu presentar les novetats i experiències
més importants relacionades amb la bicicleta a
Espanya i Portugal. Un congrés organitzat des de les
entitats ciclistes, amb un protagonisme especial de les
iniciatives socials vinculades al món de la bicicleta.
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Organitzen:

Signat conveni vinculant entre tots els organitzadors
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Seu (pendent
revisió pel
context covid)
Auditori AXA
Avinguda Diagonal, 547
08029 Barcelona

Està situat dins del complex
de L’Illa Diagonal
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Exposició comercial

09

Temàtiques del debat
 Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS) i Agenda 2030

 Oportunitat per donar impuls al cicloturisme a l’arc Mediterrani i
consolidar la ruta Eurovélo 8, que transcorre per Catalunya (de
la Jonquera a Ulldecona, amb finançament de la Generalitat)
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Programa Congrés EuroVelo
i Cicloturisme 2021
EIX 1 - SALUT I TURISME EN BICICLETA
El turisme actiu, saludable i sostenible ha deixat de ser una tendència per esdevenir una realitat. En el context actual,
els turistes demanen destinacions de proximitat i segures, i en aquest sentit els territoris especialitzats en clau de
cicloturisme tenen una gran oportunitat: aturar processos de despoblació en entorns rurals, desestacionalitzar l’oferta
turística o desenvolupar propostes de turisme sostenible en entorns urbans són només alguns dels avantatges
vinculats al cicloturisme.
EIX 2 – INFRAESTRUCTURES, RECERCA I INNOVACIÓ
L’extensió i consolidació de la xarxa EuroVelo requereix el disseny i l’execució d’un conjunt d’infraestructures.
Unes infraestructures que han de garantir uns estàndards de qualitat òptims, a més d’oferir una gestió i un
manteniment eficients, amb l’objectiu de generar una experiència cicloturística de referència a escala internacional.
Solucions innovadores i avenços tecnològics proporcionen a gestors de rutes, empreses i usuaris grans
avantatges que contribuiran a la millora continuada dels destins EuroVelo.
EIX 3 – REACTIVACIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I COMUNICACIÓ
L’especialització cicloturística ha d’esdevenir una oportunitat per a molts territoris i contribuir a la
desestacionalització de l’activitat turística i a la generació d’ocupació de qualitat. La capacitació i coordinació de
tots els agents de la cadena de valor del sector resultarà clau, així com l’impuls de diferents campanyes de
comunicació, promoció i comercialització adreçades tant a mercats tradicionals com a mercats emergents.
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Programa 7è Congrés Internacional i
XVIII Congrés Ibèric
EIX 1 – CIUTATS I TERRITORIS RESILIENTS

Els entorns urbans són de naturalesa dinàmica i estan en continu procés de transformació i canvi. Davant el
context actual de crisi sanitària i climàtica, les nostres ciutats i els nostres territoris s’enfronten a una gran quantitat
de reptes que posaran a prova la seva capacitat de resiliència. Però també estan davant d’una oportunitat única
per impulsar un nou model de mobilitat on la bicicleta tingui un paper protagonista al llarg de les properes dècades.
EIX 2 – IMPULS DE L’ECONOMIA LOCAL I EL CONEIXEMENT
Les tendències de consum online situen el comerç local i la distribució urbana de mercaderies en un punt crític. En
aquest context, la bicicleta pot esdevenir una eina de transformació que contribueixi a la reactivació de l’economia
local i a la reducció dels impactes negatius associats a la logística d’últim quilòmetre. Però aquesta aposta per la
bici i l’increment de la seva participació en ciutats i territoris pot esdevenir també una oportunitat per a l’aparició de
noves iniciatives innovadores.
EIX 3 – PROMOCIÓ, SEGUIMENT I GOVERNANÇA

Plans, estratègies, fulls de ruta… totes les polítiques dirigides al foment de l’ús de la bici han de preveure nous models
de governança, oberts a la participació activa i a la col·laboració entre el sector públic i privat, i amb capacitat d’adaptarse als condicionants externs de manera àgil i efectiva. Unes polítiques que hauran de tenir com a prioritat fer pujar les
persones a la bici i alhora fer que aquesta experiència sigui, a més de segura i còmoda, altament motivadora.
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Programa 7è Congrés Internacional i
XVIII Congrés Ibèric
EIX 4 – CIUTATS I TERRITORIS DE LES PERSONES
El model urbà predominant del segle passat es va basar en donar resposta a les necessitats del vehicle privat.
Les ciutats i els territoris del segle XXI han de treballar per esdevenir cada cop més inclusius, tornant a situar les
persones i les seves necessitats al centre de la presa de decisions. Les ciutats i els territoris ciclistes
contribueixen de manera significativa a generar aquesta nova concepció de territori i ciutat.

EIX 5 – ECOLOGIA, SALUT I ESPORT
L’actual crisi ens està obligant a replantejar-nos el nostre estil de vida com a societat. A més, cada cop disposem
de més dades que evidencien l’efecte que tenen els nostres hàbits quotidians i els entorns en què vivim en la
nostra salut. En aquest sentit, les ciutats i els territoris han de donar resposta a aquests nous estils de vida, més
actius i saludables, i cal integrar espais naturals a les zones urbanes i interurbanes.

EIX 6 – COMUNITATS CICLISTES I PARTICIPACIÓ
El paper de les entitats, les associacions i la ciutadania en la definició, implementació i consolidació de polítiques
destinades a incrementar des de diferents àmbits la participació de la bicicleta resulta clau. Per garantir la
representativitat dels diferents col·lectius i fer que aquesta col·laboració sigui justa i efectiva s’han d’establir
diferents sistemes de governança i participació.
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Programa Congrés EuroVelo
i Cicloturisme 2021
HORA

9:30 – 10:00

10:00 – 11:00

11:00 – 11:15
11:15 – 12:45
12:45 – 14:00

EUROVELO CONFERENCE BCN 2021 (Dia 1)

MEETING
POINT

Benvinguts i benvingudes a Barcelona, ciutat EuroVelo!
• Jill Warren | CEO ECF
• Pendent | Representació institucional de les entitats organitzadores (CSOC2021)
Plenària + Taula rodona #1: La contribució del cicloturisme (Eurovelo) per a fer front als reptes
presents i futurs de la nostra societat
Moderador/a: Henk Swarttouw | Vicepresident d’ECF
• Dirk Glaesser | Director, Desenvolupament Sostenible del Turisme en l'Organització Mundial del
Turisme (UNWTO)
• Normunds Popens | Director General de Política regional i urbana de la Comissió Europea
• Pendent | Representant Generalitat - Estratègia Catalana de la Bicicleta ECB2025 (Cicloturisme +
EuroVelo8)
Coffee Break + Networking
Sessions paral·leles / Tallers / Comunicacions #1:
• Presentació de comunicacions + Taula Rodona | Gestió del ciclisme en zones naturals
• Plenària + Taula Rodona | Desenvolupant la xarxa EuroVelo (al sud d'Europa) (Auditori)
• Presentació de comunicacions | Promoció i comunicació amb èxit del turisme en bicicleta
Lunch Break + Networking
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Programa Congrés EuroVelo
i Cicloturisme 2021
HORA

14:00 – 15:30

15:30 – 16:00

16:00 – 16:45

16:45 – 17:15
17:15 – 18:30

EUROVELO CONFERENCE BCN 2021 (Dia 1)

MEETING
POINT

Sessions paral·leles / Tallers / Comunicacions #2:
• Plenària + Taula Rodona | Descobriment de noves destinacions turístiques ciclistes (ECB2025 Xarxa de Turisme Ciclista) (Auditori)
• Presentació de comunicacions | Planificació, innovació de noves infraestructures
• Presentació de comunicacions | Cicloturisme i creació d'ocupació (recuperació econòmica, ocupació i
comunicació)
Coffee Break + Networking
Plenària + Taula rodona #2: La capacitat de resiliència de les destinacions de cicloturisme
Moderador/a: Ed Lancaster | Director d’Eurovelo a la Federació Ciclista Europea
• Camille Thome | Directora a Vélo & Territoires
• Pendent |
• Ward Segers | Coordinador del projecte Tourism Limburg
Plenària #3: Predir el futur del turisme
• Anna Pollock | Fundadora de Conscious Travel
Continuem pedalant!
• Jill Warren | CEO ECF
• Pendent | Representació institucional de les entitats organitzadores (CSOC2021)
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Programa 7è Congrés Internacional i
XVIII Congrés Ibèric
HORA

09:30 – 10:00

10:00 – 11:00

11:00 – 11:15

11:15– 12:45
12:45 – 14:00

7È CONGRÉS INTERNACIONAL I XVIII CONGRÉS IBÈRIC (DIA 2)

MEETING
POINT

Una Catalunya pedalable i pedalada per assolir els reptes de present i futur de la nostra societat
+ Proposta Declaració de Barcelona
• Conseller/a Territori i Sostenibilitat | Representant Generalitat - Estratègia Catalana de la Bicicleta
ECB2025
• Ada Colau | Ajuntament de Barcelona + AMB
Plenària + Taula rodona #1: Bicicleta COVID19 en ciutats i territoris – Taula d’Alcaldes i
Alcaldesses ciclistes
Moderador/a: Xavier Flores | Director General Infraestructures i Mobilitat (DTES)
• Anne Hidalgo | Ajuntament de París
• Ada Colau | Ajuntament de Barcelona + AMB
• Liv Jorun Andenes | Ajuntament d’Oslo
• Miguel Gaspar | Ajuntament de Lisboa
Coffee Break + Networking
Sessions paral·leles / Tallers / Comunicacions #1:
• Plenària + Taula Rodona | Bones pràctiques per a l’adaptació de ciutats i territoris (Auditori)
• Presentació de comunicacions | Coneixement i Investigació
• Presentació de comunicacions | Seguiment i governança
Lunch Break + Networking
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Programa 7è Congrés Internacional i
XVIII Congrés Ibèric

HORA

14:00 – 15:30
15:30 – 16:00

16:00 – 17:00

17:00 – 17:15

7È CONGRÉS INTERNACIONAL I XVIII CONGRÉS IBÈRIC (DIA 2)

MEETING
POINT

Sessions paral·leles / Tallers / Comunicacions #2:
• Presentació de comunicacions | Normativa i seguretat vial
• Plenària + Taula Rodona | Oportunitats de finançament per l’impuls de la bici
• Presentació de comunicacions | Promoció i incentius
Coffee Break + Networking
Plenària + Taula rodona #2: Ciutats i territoris resilients
Coordinació: Red de Ciudades por la Bicicleta
• Pendent | Representant Ajuntament de Vitoria - Gasteiz
• Pendent | Representant Ajuntament de València
• Pendent | Representant Ajuntament de Saragossa
• Pendent | Representant Ajuntament de Sevilla
• Pendent | Representant Ajuntament de Barcelona
Clausura: El finançament de projectes ciclistes
• Pendent |
• Pendent |
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Programa 7è Congrés Internacional i
XVIII Congrés Ibèric
HORA

09:30 – 11:00

11:00 – 11:15
11:15 – 12:45
12:45 – 14:00
14:00 – 15:30

15:30 – 16:00

7È CONGRÉS INTERNACIONAL I XVIII CONGRÉS IBÈRIC (DIA 3)

MEETING
POINT

Plenària + Taula rodona #1: La ciutat i el territori des de diferents mirades
Moderador/a: Pendent | ConBici + FEMBici
• Guillermo Peñaloza | Director executiu de l’organització 8-80 Cities i consultor sénior a Ghel
Architects | Mirada ciutat 8-80
• Clotilde Imbert | Directora de Copenhagenize France | Mirada perspectiva de gènere
• Lucy Saunders | CEO Healthy Streets | Mirada salut
• Pere Sala | Director de l’Obervatori del Paisatge de Catalunya | Mirada territori
Coffee Break + Networking
Sessions paral·leles / Tallers / Comunicacions #1:
• Presentació de comunicacions | Ciutats i Territoris de les Persones
• Plenària + Taula Rodona | Històries de Ciclisme
• Presentació de comunicacions | Comunitats ciclistes i participació
Lunch Break + Networking
Sessions paral·leles / Tallers / Comunicacions #2:
• Plenària + Taula Rodona | La ciutat d’escala humana
• Presentació de comunicacions | Ecologia, salut i esport
• Presentació de comunicacions | La participació en el disseny de polítiques ciclistes
Coffee Break + Networking
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Programa 7è Congrés Internacional i
XVIII Congrés Ibèric

HORA

16:00 – 17:00

16:45 – 17:15

17:15 – 17:30

7È CONGRÉS INTERNACIONAL I XVIII CONGRÉS IBÈRIC (DIA 3)

MEETING
POINT

Plenària + Taula rodona #2: El lideratge de les entitats ciclistes en la consolidació de l’ús
quotidià de la bicicleta
Coordinació: FEMBici
• Pendent |
• Pendent |
• Pendent |
Plenària + Taula rodona #3: XXX
• Pendent |
Clausura: La Declaració de Barcelona: Presentació de les principals conclusions amb relació al
rol de la bici en el context actual
• Pendent | Representació institucional de les entitats organitzadores (CSOC2021)
• Pendent | Representació de ConBici i FPCUB
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info@ciclobcn21.cat

Twitter @cicloBCN21

www.ciclobcn21.cat

Instagram @ciclobcn21

Linkedin @ciclobcn21

ACTUACIONS DE FOMENT DE LA
MOBILITAT SOSTENIBLE
Carrils bici
ESTAT D’ALARMA COVID19

3 de març de 2021
Direcció de Serveis de Mobiltat

MARC ACTUAL I PMU 2019-2024

Situació març 2021 (actual): 240 km

ESTRATÈGIA 2021 – 2023. OBJECTIUS:
Recuperació de voreres pel vianant

Baixar de vorera a calçada

Seguretat viària

Desdoblament d’eixos per generar
parella de carrils bici unidireccionals

Cobertura, connectivitat coherència de
la xarxa.

Connectivitat

Mitjans de transport sostenibles

XARXA DE CARRILS BICI

Situació març 2021 (actual): 240 km

Ctra. Sants / Creu Coberta

Estat previ a
l’actuació

Actuació executada

S’habilita la circulació de bicicletes i VMPs al carril BUS

Es genera nova infrastructura de CARRILS BUS
Els autobusos que actualment comparteixen espai amb vehicles motoritzats, bicis i que veuen
constantment invait el seu espai per C/D irrregulars passen a compartir espai només amb la bicicleta.
La C/D es trasllada als carrers perpendiculars

València

Estat previ a
l’actuació

Actuació executada

Es genera nou CARRIL BICI unidireccional tocant la vorera - a l’esquerra de la circulació

Es millora la infrastructura de CARRILS BUS
Es generen nous trams de carril BUS per completar la infrastructura

Pas 1 per l’implementació de l’Eix verd de Consell de Cent – Quan s’implementi l’eix verd de Consell de Cent
València serà el corredor ciclista (sentit Besós) d’aquest àmbit

Roger de Llúria

Estat previ a
l’actuació

Actuació executada

Es genera nou CARRIL BICI unidireccional tocant la vorera - a l’esquerra de la circulació

Es millora de la infrastructura de CARRILS BUS
Es generen nous trams de carril BUS per completar la infrastructura

Pau Claris

Estat previ a
l’actuació

Actuació executada

Es genera nou CARRIL BICI unidireccional tocant la vorera – esquerra de la circulació

Indústria

Estat previ a
l’actuació

Actuació executada

Es prolonga el CARRIL BICI unidireccional existent (avda. Gaudí – Navas de Tolosa) per connectar amb Gràcia
(Bailen – avda. Gaudí). S’efectúa tocant la vorera – esquerra de la circulació

Castillejos

Estat previ a
l’actuació

Actuació executada

Es genera nou CARRIL BICI unidireccional tocant la vorera – esquerra de la circulació

Plaça Espanya

Connexions
ciclistes
Estat actual

Actuació

Es generen nous CARRILS BICIS i /o connexions ciclistes (anella exterior) que permeten connectar i interceptar
la infrastructura existent

Es recupera l’espai pel vianant - S’alliberen voreres

Via Augusta

Actuació executada
Es generen nous CARRILS BICIS unidireccionals tocant la vorera

Es generen nous trams de carril BUS per completar la infrastructura

Es recupera l’espai pel vianant - S’alliberen voreres i rambla central de bicicletes

Passeig de Santa Coloma

Actuació executada
Es generen nous CARRILS BICIS unidireccionals tocant la vorera

Es generen nous trams de carril BUS

Es recupera l’espai pel vianant - S’alliberen voreres de bicicletes

Gran Via

Estat anterior obres

Tram Rambla Catalunya – Passeig de Gràcia

Actuació executada

Es generen nous CARRILS BICIS unidireccionals i es connecta la infrastructura

Es millora de la infrastructura de CARRILS BUS
Es generen nous trams amb doble carril BUS per tal de millorar la velocitat comercial i potenciar el transport
públic
Es recupera l’espai pel vianant - S’alliberen voreres
S’allunya el trànsit motoritzat de la vorera mar

Connexions Can Dragó
Pintor Alsamora i Rosselló i Porcel

Actuació executada
Es milloren les connexions ciclistes. Es generen dos carrils bici unidireccionals tocant les voeres

Passeig de la Zona Franca

Es generen dos carrils bici unidireccionals ciclistes tocant les voreres

Es recupera l’espai pel vianant - S’alliberen voreres de motos

Aragó

Es genera un carril bici unidireccional en sentit del trànsit. Corredor metropolità que connecta amb Rambla
Guipúscoa i Sant Adrià i també amb el carrer Tarragona i plaça Espanya.

Es recupera l’espai pel vianant - S’alliberen voreres de motos

Altres actuacions

Laterals Diagonal i Gran Via

