
Valoració de la Festa de la Bici 
2018 i proposta de 2019 



• La Festa de la Bici 2018 s’ha 

realitzat el passat diumenge 15 

d’abril al passeig Lluís Companys. 

• En termes generals, es pretenia 

consolidar els objectius proposats 

en anteriors edicions, en concret 

enfortir la Fira d’Entitats i 

Comercial i augmentar la 

col·laboració amb les entitats que 

ho desitgin.  

La Festa de la Bici pretén ser un esdeveniment de caire popular 

per 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.  

La Festa de la Bici 



• La Bicicletada havia de començar a les 10h del matí, però a 

darrera hora es va avançar a les 9h del matí en motiu de la 

coincidència d’una gran manifestació. Això va provocar algunes 

queixes. 

• Molt possiblement el canvi d’horari va fer disminuir els 

participants en el moment de la sortida (unes 700 persones 

aproximadament), però durant tot el recorregut es van anar 

afegint ciclistes provocant un augment considerable de 

participants, segurament fins a igualar la participació del 2017 

(2.500 participants).  

• Totes les dades disponibles indiquen que el funcionament 

(dispositiu previst, recorregut...) de la bicicletada va ser òptim. 

• L’arribada de la bicicletada sempre és un moment crític que 

enguany s’ha resolt sense incidències greus. 

• Les dades obtingudes indiquen que la bicicletada esdevé una 

font bàsica de visitants de la Festa. 

En el marc dels objectius de la Festa de la 

Bici, la bicicletada pretén oferir als 

ciutadans de Barcelona la possibilitat de 

gaudir d’un recorregut exclusiu per a 

bicicletes en importants vies de la ciutat. 

La Festa de la Bici 

La bicicletada 



La opinió més generalitzada és que el recorregut molt fàcil, senzill i tranquil (50). Per tant, en 
sintonia amb la pretensió de ser una passejada familiar i no-competitiva.  
Associada a aquesta idea de tranquil·litat apareix la idea del ambient familiar i la bona 
participació (17) i també la idea de poder passejar sense cotxes (14) i també la demanda de 
fer el recorregut més llarg (7). 
 
Una altra idea important és la de la possibilitat de sortir més tard (11) en contraposició a la 
queixa per la comunicació feta per avisar del canvi d’horari-millorar la comunicació (18 ) però 
que cal posar en contrast amb la valoració de la bona organització de l’activitat (13). 

En resum, com elements positius: 
 Recorregut fàcil. 
 Ambient familiar. 
 Poder pedalejar sense cotxes. 
 Bona organització. 

I elements negatius o a millorar: 
 Massa lent. 
 Millorar la comunicació. 
 Fer el recorregut més llarg. 
 Sortir més tard. 

La Festa de la Bici 

La bicicletada 



La Festa de la Bici 

Enguany s’ha canviat la distribució de les activitats de la Festa de la Bici 

respecte l‘any anterior.  

• S’han concentrar les activitats de mig i gran format (circuits i similars) a la 

part centrar del passeig Lluís Companys.  

• Els expositors i les activitats  de petit format s’han concentrat en els 

laterals. 

 En un dels laterals s’han concentrar els expositors de la Fira i a 

l’altre s’han concentrat activitats que requereixen de certa 

tranquil·litat. 

Les activitats 

El lliurament de tokens (per el sorteig 

final) amb els punts informatius ens ha 

permès objectivar millor la incidència 

de cada una de les activitats.  

 

També s’han realitzat enquestes 

aleatòries als visitants i als expositors / 

organitzadors d’activitats.  

 

Tot plegat per aprofundir en el 

coneixement dels factors 

condicionants i poder millorar en 

properes edicions 

El perfil dels visitants va ser 

fonamentalment familiar (40% 

nens) i amb una forta concentració 

entre les 12 i les 13h (36%) 



La Festa de la Bici 

Les activitats 
Fins a 31 activitats es 

van realitzar 
En conclusió, les 8 activitats mes 

utilitzades i millor valorades 

(ponderades) son: 

1. Circuit infantil (P/C) 

2. Photocall croma (P/E) 

3. Goldsprint (P/E) 

4. Memori (G/E) 

5. Pedaleja amb energia (G/E) 

6. Pedala i pinta (P/E) 

7. Tast de bicis (G/C) 

8. Tast de bicis adaptades (P/C) 

La gran majoria de les activitats realitzades han estat organitzades per 

actors que han participat de la Fira, creant sinèrgies amb les activitats 

promogudes pel propi Ajuntament de Barcelona que, en molts casos, 

han estat desenvolupades per entitats membres del Pacte per la 

Mobilitat.  

D’activitats ni va haver de molts tipus i formats. Certament, algunes 

van tenir molt èxit i altres molt poc. No obstant, creiem que seguir 

amb l'estratègia dels Tokens ens pots donar millors resultats en la 

mesura que ens permetrà millorar l'èxit de les activitats de caire 

més educatiu (i sovint, menys populars). També la bona feina de 

l’speaker ens ajudarà en aquets objectiu. 



La Festa de la Bici 

La Fira d’Entitats i Comercial 

Fins a 39 expositors van 

participar 

 A més de l’augment de participants respecte l’any passat, cal 

remarcar el treball fet per a que, a banda de millorar la 

presentació, també aportessin activitats que enriquissin la 

dinàmica general de l’esdeveniment 

 La situació en un lateral del passeig el va poder treure centralitat 

però la concentració de persones va propiciar un “ambient” festiu 

molt més intens. 

El sorteig final, vinculat al repartiment de tokens, ha suposat un 

enriquiment de la dinàmica de l’esdeveniment en vincular la 

participació de més actors – expositors de la Fira i a la realització 

d’activitats per part dels visitants  



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 
 

Ecologia Urbana – Comunicació i Participació 

TORRETES informatives 
Pg Lluís Companys 
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BANDEROLES 

300 Banderoles  cara A  

Del 18 de març al 16 d’abril  

Ecologia Urbana – Comunicació i Participació 

Circuït: 
Pg. Pujades 
Gran Via entre Casanova i Balmes 
Aragó entre Aribau i Pg. de Gràcia 
València entre Av. Meridiana i Clot 
Av. Diagonal entre Numància i Av. Sarrià 
Selva de Mar entre Av. Diagonal i Garcia 
Fària 

200 Banderoles  cara B  

Del 30 de març al 13 d’abril  

Circuït: 
Comte d Urgell entre Còrsega i Pl. F. Macià 
Indústria entre Sardenya i Dos de Maig 
Av. Josep Tarradelles entre Pl. Països Catalans i 
Còrsega 
Casp entre Nàpols i Marina 
València entre Dos de Maig i Independència 
Villarroel entre Gran Via i Diputació 

Circuït: 
Gran Via entre Pl. Espanya i Rocafort 
Aribau entre Madrazo i Trav. Gràcia 
Arístides Maillol 
Consell de Cent entre Balmes i Pau Claris 
Lepant entre Aragó i Rosselló 
Rocafort entre València i Còrsega  

200 Banderoles  cara B Del 24 de març al 22 d’abril  
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OPIS 

Ecologia Urbana – Comunicació i Participació 

2 circuïts d'opis B del 3 al 16 d'abril 
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CARTELL A3 

Ecologia Urbana – Comunicació i Participació 

Distribució a:  
68 centres esportius 
51 centres cívics 
32 casals de barri 
39 mercats 
12 oficines d’atenció al ciutadà 
197 vitrines informatives de districtes 
 
54 entitats participants 
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PECES DIGITALS 

Ecologia Urbana – Comunicació i Participació 

Banner a les webs corporatives 
Ajuntament: http://ajuntament.barcelona.cat 
Ecologia Urbana: http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana 
Mobilitat: barcelona.cat/mobilitat 
Bicicleta: barcelona.cat/bicicleta 
Districtes: http://lameva.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/ 

http://ajuntament.barcelona.cat/
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana
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/
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Ecologia Urbana – Comunicació i Participació 

Notícia al web 
Ecologia Urbana: http://ajuntament.barcelona.cat/bicicleta/ca/bicicletada 
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Xarxes socials  

Ecologia Urbana – Comunicació i Participació 

Adaptacions de twitter, facebook i instagram per canals propis 
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ACREDITACIONS 

Ecologia Urbana – Comunicació i Participació 

Bicicletada 
Organització 
Premsa 
Assistència mèdica 
Vehicle autoritzat 
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Ecologia Urbana – Comunicació i Participació 

LONES CARPA PHOTOCALL 

Imatges photocall 
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Ecologia Urbana – Comunicació i Participació 

IMATGES CARPA AJUNTAMENT 

2 Lones 5,70 x 2,60 interior 
carpa 

2 lones 5,50 x 2,65 exterior 
carpa 
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NEWSLETTER INFORMATIVA 

Enviament: 
Entitats i associacions 
Pacte Mobilitat 
Esports 
Usuaris del bicing 
 
Districtes 
Sectors 
BCN + Sostenible 
La fàbrica del Sol 
Escoles + Sostenibles 
Ecologia Urbana 

Ecologia Urbana – Comunicació i Participació 
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AVÍS DE TALL DE CARRERS i PARQUINGS 

Ecologia Urbana – Comunicació i Participació 
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ATENCIÓ: Canvi d’horari 

El 9 d’abril es confirma l’avançament de l’horari d’inici de la 
Bicicletada a les 9 hores, i el de la Festa de la Bici a les 9.30 
hores, a causa de la coincidència en el recorregut amb una 
manifestació.  

Ecologia Urbana – Comunicació i Participació 

Repercusions a nivell comunicatiu: 
 
- Modificació de les peces de comunicació digital i mailchimp 
- Modificació del cartell A3 i avisos de porteria i parquings 
- Redistribució dels avisos de porteria i parquings 
- Reenviament del mailing a tots els grups per informar del canvi 
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Ecologia Urbana – Comunicació i Participació 

PLOMES-SENYALITACIÓ  
 
 
PUNT D’AVITUALLAMENT 
PUNT D’INFORMACIÓ 
PUNT DE TAST DE BICIS 
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Ecologia Urbana – Comunicació i Participació 

ALTRES ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ  

Expositors: lones de 2,85 x 0,40 
                     lones de 3,98 x 0,50 

Activitats: lones de 2,85 x 0,40 
                   lones de 3,98 x 0,50 

Frisos: lones de 5,90 x 0,40 
             lones de 7,96 x 0,50 
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ENCARTAMENT DEL PLÀNOL DESPLEGABLE 

Ecologia Urbana – Comunicació i Participació 
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PLÀNOL DESPLEGABLE 

Ecologia Urbana – Comunicació i Participació 
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CONTRA DEL PLÀNOL DESPLEGABLE 

Ecologia Urbana – Comunicació i Participació 
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MATERIAL PROMOCIONAL 

Ecologia Urbana – Comunicació i Participació 

- 6000 plànols desplegables de carrils bici i consells de circulació al dors (actualització) 
 

- 4000 turmelleres led per repartir entre els participants en les activitats (NOVETAT) 
 



La Festa de la Bici 

L’edició 2019 

L’edició de 2019 de la Festa de la Bici es realitzarà el diumenge 24 de març de 2019, 

també al passeig Lluís companys de Barcelona 



La Festa de la Bici 

Gràcies 


