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La Festa de la Bicicleta a Barcelona 
 

La Festa de la Bicicleta és un esdeveniment popular per promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà 

de transport habitual dins d’un model de mobilitat més segura, sostenible i saludable; la millora de 

la qualitat ambiental de la ciutat i la recuperació de l’espai públic per a la ciutadania.  

 

Objectius: 

 

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

saludable de mobilitat a través d’activitats i propostes lúdiques. 

 

- Consolidar i enfortir la fira d’entitats i comercial de la bicicleta. 

 

- Donar a conèixer la infraestructura ciclista en creixement a la ciutat, tant la trama pròpia, 

que ja supera els 240km de carrils bici amb noves vies projectades pels propers mesos, com la 
resta de trames pacificades de carrers 10, 20 i 30km/h.   
 

Festa de la Bicicleta 2021 

 

El 2016 es va recuperar  Festa de la Bicicleta amb l’objectiu de potenciar la bici per a la 

mobilitat quotidiana a la ciutat. Fins al 2019, la Festa de la Bicicleta s’ha celebrat en espais 

cèntrics, com la plaça de les Glòries o l’Arc de Triomf, amb una bicicletada popular i una fira 

d’activitats.  

 

Al 2020 es va haver de suspendre per la pandèmia i el 2021, malgrat que encara estem 
en un escenari covid19, es proposta una versió adaptada a la nova realitat.  



Context 

3 

Una festa emmarcada en el CicloBCN2021 
 

  
 

Festa de la Bicicleta 2021 

 

Aquesta edició 2021 la festa es trasllada al mes d’octubre, com a proposta 

emmarcada dins del CICLOBCN 21. 

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

CICLOBCN2021, un esdeveniment múltiple que busca reivindicar el protagonisme de la 

bicicleta i reafirmar el compromís de les institucions i la ciutadania per fomentar-ne l’ús. 

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

• Congrés EuroVelo i Cicloturisme 2021. 

• XVII Congrés Ibèric “La bicicleta i la ciutat”  

• 7è Congrés Internacional de la Bicicleta.  

S’inclouen ponències i trobades entre 

professionals, espais d’exposició, visites 

tècniques, i una agenda d’activitats 

obertes a la participació de tothom, com 

la Festa de la Bicicleta 2021. 
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Ens adaptem al nou escenari 
 

Malgrat la situació de la covid19 va millorant, cal tenir en compte que continuem tenint restriccions i 

limitacions. Tampoc podem preveure l’estat de la pandèmia a la ciutat la propera tardor, fet que obliga a 

replantejar-se la Festa de la Bici i fer canvis respecte les propostes d’altres edicions: 

 

• Ampliar número d’expositors, fins a 50 estands. Creiem que és una bona oportunitat per potenciar la 

fira comercial 

 

• Eliminar la Bicicletada. No sabem si és possible realitzar la bicicletada garantint les mesures de 

seguretat i no es pot organitzar amb tant poc marge. 

 

• Reducció d'activitats: fins ara, s’ha promogut la participació d’entitats i empreses en l’organització 

d'activitats dins dels stands i espais propis. Per evitar concentracions i garantir les mesures de 

seguretat, aquesta opció s’ha eliminat. 

 

• Eliminar el sorteig de productes (donats per entitats i empreses), ja que genera una alta 

concentració de persones, que actualment és inviable. Es pensaran propostes alternatives 

d’incentivació a la participació (virtual) i planificar les recollides dels regals a les botigues, per 

exemple. 

 

• Mantenir els circuits: són fàcils de controlar i no hi ha interacció entre els participants. Activitat 

individual. 

 

• Es proposem 3 espais escènics, amb teatralització de missatges, mitjançant teatre, música i dansa. 

Festa de la Bicicleta 2021 
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• Data: 10 d’octubre 

• Horari: 10.00 a 15.00 hores. 

• Lloc: Pg. Lluis Companys 

Festa de la Bicicleta 2021 
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FIRA COMERCIAL I D’ENTITATS: 

• Entenem que després de més d’un any de baixa activitat comercial i lúdica, cal 

reforçar al màxim el teixit associatiu i comercial de la nostra ciutat.  

• En aquesta edició, les entitats i empreses relacionades amb el món de la 

bicicleta tenen una bona oportunitat per a promocionar-se. 

 

SERVEIS: 

• Punts d’informació: 2 punts d’informació, un a cada extrem del pg. Lluís 

Companys, als dos extrems de la Festa de la Bici. 

• Pàrquings de bicicleta: 2 pàrquings vigilats gratuïts de 50 places cada un 

• Serveis Mèdics 

• Megafonia general 

• Serveis sanitaris. 

Festa de la Bicicleta 2021 

Què hi trobarem? 
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ACTIVITATS 

 

-CIRCUITS de diverses tipologies i edats :  3 circuits de circulació  i aprenentatge, 

un de tast de bicis adaptades, un pel Bicing, un pel patrocinador i un de compartit 

per les diverses marques comercials de bicicletes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa de la Bicicleta 2021 
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ALTRES ACTIVITATS: 

 

 

Festa de la Bicicleta 2021 

 

*Enguany, enlloc del photocall proposem 

un plafó amb la informació sobre la 

infraestructura ciclista. 



10 

La festa de la bicicleta 2021 

 

ESPAIS ESCÈNICS : 

 

Espais creats i dissenyats específicament per 

a la Festa de la  Bici amb espectacles curts de 

10-15 min màxim, que es repetiran durant el 

matí.  

 

Aquestes accions artístiques aniran 

acompanyades de música, dansa o teatre  i  

seran els  transmissors  de valors i conceptes, 

de transformació social i convivència, i amb to 

educatiu; arribant al públic d’una manera 

còmica, entretinguda  i divertida. 

 

Festa de la Bicicleta 2021 
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Protocols covid19 
 

 

 

 

En aquest moment, anem adaptant el funcionament de les activitats a la normativa vigent de 

seguretat davant del covid19 caldrà tenir les capacitats d’adaptar-nos a nous protocols segons 

evolucioni la pandèmia. 

 

Recomanacions als participants: 

• Guardar les distàncies de seguretat de 2m de distància entre participants 

• Ús de mascaretes obligatòriament 

• Deixar les bicicletes particulars a un dels dos pàrquing gratuïts habilitats per l’organització 

 

Funcionament intern: 

• Les bicicletes seran proporcionades a cada un dels circuits proposats, garantint la desinfecció en 

cada ús. 

• Control d’aforament general al recinte de la festa de la bici: la participació serà entre un 50 a un 

70% com a màxim. no prendrem ni noms, ni cognoms, ni correus electrònics dels visitants, 

aplicarem exclusivament el control numèric d’accés però sense recollir dades. 

 

A cada activitat se li assignarà el màxim de persones a participar, segons metres quadrats i tipologia 

d’activitat, segons la normativa actual mai hi haurà més de 10 persones alhora. 

 

En els estands caldrà garantir les distàncies de seguretat de 2m entre els usuaris 

La festa de la bicicleta 2021 

Festa de la Bicicleta 2021 

 



12 

Protocols covid19 
 

 

 

 

• Us de mascaretes obligatori, tant visitants com organitzadors 

 

• Gel hidroalcohòlic als stands i a l’entrada de totes les activitats 

 

• Líquid desinfectant per netejar sellons i manillars o altres materials que tinguin contacte amb els 

usuaris 

 

• Marques al terra amb la distància de seguretat per la gestió de cues 

 

• Rètols informatius amb la normativa del covid19 

 

• Acotar perimetralment tot l’espai ocupat per la festa de la bici 

 

• Entrades i sortides de les activitats diferenciades per afavorir la circulació i evitar creuaments entre 

els participants. 

 

• Direcció única de pujada i direcció única de baixada 

 

RRHH a cada una de les activitats: 

• 1 persona en gestió de cues 

• 1 persona a l’entrada: posant gel i controlant aforament 

• 1 persona desinfectant mobiliari, bicicletes i estructures 

La festa de la bicicleta 2021 
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Campanya de comunicació 

La festa de la bicicleta 2021 

• Publicitat exterior 

• Banderoles 

• Opis 

 

• Informació al veïnat: 

• Avís de porteria 

• Cartell de porteria 

• Senyalització in situ: Torreta i element visual  

 

 

• Espai web dins barcelona.cat/bicicleta 

 

 

• Distribució del desplegable de la bicicleta amb la infraestructura ciclista actualitzada. 

• Distribució díptic sobre convivència mitjans de transport. 

 

 

• Pla de mitjans 

 

• Xarxes socials 

• Bànners web 

• Falques radio 

• Anuncis Premsa 

 

Festa de la Bicicleta 2021 

 


