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Obrim carrers a la ciutadania  

 

L’Ajuntament, com moltes altres ciutats del món, porta a terme diverses actuacions 

encaminades a crear un espai públic de qualitat, amable i confortable, que aporti espais de 

passeig i d’estada, tot vetllant per un aire net i saludable.  

 

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament intenta pacificar i recuperar el màxim nombre de carrers 

per a les persones. Malgrat tot, existeixen vies de la xarxa bàsica que difícilment es podran 

pacificar en un futur pròxim, ja que són indispensables per garantir la mobilitat a la ciutat.  

 

El projecte Obrint Carrers pretén recuperar per a les persones aquests carrers almenys un 

cap de setmana al mes. 

 

Actuació en positiu:  

• No tallem els carrers al trànsit, sinó que els obrim a la ciutadania. 

• Conquesta de l’espai públic. 

• Millora de la qualitat de l’aire- #emergència climàtica 

 

El carrer d’Aragó, una de les principals artèries viàries de la ciutat, s’obre a la 

ciutadania per primera vegada i queda lliure de fums el 8 de març. A partir d’aleshores, 

cada primer cap de setmana de mes es transformarà en un espai dedicat a les 

persones, sense trànsit, fums i sorolls.  
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La festa de la bicicleta  
 

La Festa de la Bici 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.  

 

Objectius: 

 

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

saludable de mobilitat. 

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

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

l’esdeveniment.  

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

amb entitats i empreses del sector.  

 

 

El 2016 es va recuperar  la Bicicletada i Festa de la Bicicleta a Barcelona amb l’objectiu de 

potenciar un vehicle sostenible com la bicicleta a Barcelona.  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, una 

bicicletada popular i una fira d’activitats.  
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Aprofitem que un espai tant densament ple de vehicles, fum, sorolls com el carrer d’Aragó, s’obre a 

la ciutadania i es tanca al trànsit un cop el mes per ubicar-hi la Festa de la Bicicleta 2020. 

 

Per aquest motiu, perquè coincideixi amb l’obertura d’aquest carrer, enguany la Festa se celebrarà el 

3 de maig. 
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La Festa de la Bicicleta al carrer d’Aragó 
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La Festa de la Bicicleta al carrer d’Aragó 
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Criteris utilitzats; totes les activitats estan vinculades amb la bicicleta , busquem que tinguin màxima 
ocupació d’espai, han de ser de fàcil i ràpid muntatge i desmuntatge. 
 
Circuits: 
 
• Cargobikes: se’ls hi proposarà a les diverses empreses i entitats que venen o  treballen amb 

cargobikes, un treball conjunt, per a crear una activitat i dinàmica,  on el participant pugui gaudir de la 
diversitat i a l’hora aprofundir amb les  múltiples utilitats d’una cargobike 
 

• Bicing:gestionat per B:SM, per donar a provar  les noves bicicletes elèctriques del Bicing 
 

• Bicis adaptades:  gestionat per Àrea Adaptada, donar a provar els diversos tipus de bicicletes 
adaptades i posar-se en la pell de les persones que les utilitzen diàriament  
 

• Infantil:  entitats i/o empreses que gestionin un circuit per a infants de diverses edats, des de corre-
passadissos , bicicletes de 4 rodes, i bicicletes per al més grans (de 3 a 8 anys aproximadament)  
 

• De mobilitat: gestionat pel RAAC, circuit de mobilitat on conviuen diverses maneres de moure's, des 
de la bicicleta als patins, passant per patinets i vianants. 
 

• Tast de bicicletes: circuit on els participants podran provar les diverses bicicletes exposades en la fira. 
Circuit autogestionat i controlat per a cada un dels expositors que l’utilitzaran.  
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La Festa de la Bicicleta al carrer d’Aragó 
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Activitats lúdiques: 
• Realitat virtual: sobre tres bicicletes els participants podran gaudir d’una experiència de realitat virtual, 

s'endinsaran en un viatge molt especial per Barcelona. 
• Espai Salut: a proposar  a les mateixes entitats que van participar a l’edició del 2019 (Programa de 

Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte, Agència de Salut Pública de Barcelona, Institut de Salut 
Global de Barcelona (ISGlobal), RideFor Her-CyclingI&lCancer), un nou repte per vincular hàbits 
saludables i bicicleta  

• Andròmines: jocs  volumètrics, de coordinació i habilitat, tots construïts amb peces reciclades d’antigues 
bicicletes. 

• Pedala i pinta: un enginy amb bicicleta i pintura fa que tot pedalejant fem un dibuix ben artísitc 
• Actuacionsmusicals i de circ vinculades amb les bicicletes: cercaviles sobre rodes, actuacions musicals 

amb bici, circ amb bici. Estarien distribuïdes en punts estratègics al llarg de tot l’espai de la Festa de la 
Bicicleta. Durant el matí faríem canvis entre espais. 

• Sorteig:   de productes relacionats amb la bicicleta, regals fets pels expositors i entitats de la fira.  En el 
sorteig hi participa les persones que hagin fet activitats de la Festa de la Bicicleta. Els números 
s’aconsegueixen amb el bescanvi de tokens, i aquests,  s’aconsegueixen participant en les activitats.  El 
bescanvi es farà en els punts d’informació. 

• Speaker’sCorner: espai on entitats i empreses podran parlar del món de la bicicleta, se’ls hi donarà 10 
min per intervenció. Si es creu convenient, aquesta activitat es podria obrir a la ciutadania. Tots i totes 
podem dir la nostre. 

• Fira de la Bici: es proposarà a entitats i empreses vinculades amb la bicicleta que participin a la Fira 
Comercial i de divulgació. Caldrà prèvia inscripció  i se’ls convida a que facin activitats en el seu espai i/o 
donin regals per al sorteig i/o participin al Speaker’sCorner. Per l’espai que disposem la fira no podrà 
tenir més de  

• Activitats proposades pels expositors. 
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Serveis i infraestructures 
 
Diversos serveis distribuïts al llarg de la Festa de la Bici: 
 
• Dos Punts d’informació i per a bescanvi de Tokens (sorteig) 

 
• Espai Chillout o de descans: amb palets o tumbones 

 
• Zones de pic-nic: amb taules i cadires 

 
• Un pàrquing vigilat i d’altres distribuïts per la Festa de la Bicicleta sense vigilància 

 
• Sonorització general de tot l’espai  (amb radiofreqüència) 

 
• Speaker dinamitzador 

 
• Serveis mèdics; ambulància a la part central i retens distribuïts a prop dels circuits 

 
• Punts de llum: diversos generadors distribuïts al llarg del carrer Aragó, segons necessitats de so i 

necessitats d'activitats. 
 

• Serveis sanitaris químics 
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Exemple gràfica 
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• Publicitat exterior: 

 

• Banderoles: a partir del  

• Opis: a partir del 

 

• Informació al veïnat: 

• Avís de porteria: Col·locació  

• Cartell de porteria a la zona d’influència  

• Senyalització in situ: Torreta i element visual  

 

 

• Landing web projecte: online 

 

 

• Pla de mitjans: a partir del  

 

• Xarxes socials: a partir de  

• Bànners web: a partir del  

• Falques radio: a partir del  

• Anuncis Premsa offline i online: a partir del 

 

 

Festa de la Bicicleta-comunicació 
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