
Cada dia que passa és més fàcil circular en bici per 
Barcelona. 

Dels 110 km de carril bici i els 26.000 desplaçaments 
diaris de l’any 2000, hem passat als 180 km de carril 
bici i 107.000 viatges diaris de l’any 2010. El 2007 
vam inaugurar el Bicing, una autèntica revolució 
quant a la concepció i l’ús de la bicicleta a la nostra 
ciutat. Hem habilitat 22.000 places d’aparcament en 
superfície i hem guanyat espai segur dedicat a la 
bicicleta amb les vies pacificades. 

La presència diària als carrers de les persones  
que utilitzeu la bicicleta com un mitjà més de  
transport habitual ens anima a seguir treballant per 
tal d’aconseguir una ciutat més silenciosa, més lliure  
de fums i més habitable.

Del 13 al 19 de juny la ciutat acollirà una nova edició 
de la Setmana de la Bicicleta, amb tot un seguit 
d’activitats que ens permetran gaudir i conèixer  
millor aquest mitjà de desplaçament. Us convidem  
a descobrir Barcelona sobre dues rodes.

Feliç Setmana de la Bicicleta 2011!

Francesc Narváez i Pazos   
Regidor de Mobilitat
Barcelona, juny de 2011

dilluns

dimecres

Préstec gratuït de bicicletes
HoRaRi i LLoC: de 10 a 19 h, c. Esparteria, 3
oRgaNitza: Un Cotxe Menys - Bicicletes, tel. 932682105

Curs d’iniciació a la bicicleta BiCiESCoLa
Si ets adult i no saps anar en bicicleta, nosaltres te n’ensenyem 
d’una manera fàcil i segura, bicicleta inclosa. inscripció prèvia 
obligatòria el 8 de juny al tel. 933077100, de 10 a 14 h 
HoRaRi i LLoC: de 16 a 18 h (mòdul i) i de 18 a 20 h (mòdul ii), 
parc de la Barceloneta 
DiES: 13, 15, 20 i 22 de juny 
oRgaNitza: Bicicleta Club de Catalunya (BaCC), www.bacc.info

itB inspecció tècnica de la Bicicleta
Revisió mecànica gratuïta
HoRaRi i LLoC: de 17 a 20 h, pl. Carles Pi i Sunyer, 8-10 
oRgaNitza: Biciclot, tel. 933077475
Vine i reserva hora per a la teva revisió.

Circuit infantil de bicicletes       
Circuit amb carrils i senyalitzacions perquè els més petits  
(3-7 anys) tinguin els primers contactes amb la bici urbana.
HoRaRi i LLoC: de 17 a 20 h, pl. Catedral
oRgaNitza: Biciclot, tel. 933077475

Curs de reciclatge de bicicletes
aprèn la mecànica bàsica de la bicicleta i a fer-ne el 
manteniment, alhora que recicles una bicicleta en desús que  
et serà cedida. inscripció prèvia obligatòria a  
rebiciclem@biciclot.net o al 933077475
HoRaRi i LLoC: de 17 a 20.30 h, carrer de la Verneda, 16
oRgaNitza: Biciclot, tel. 933077475

Bicicletada nocturna “Parcs-Fòrum-Front 
Marítim”
HoRaRi i LLoC: 20.30 h, pl. Carles Pi i Sunyer, 8-10  
(qui no tingui bicicleta, a les 20.10 h al c. Esparteria, 3,  
préstec gratuït de bicis, cal reserva prèvia)
oRgaNitza: Un Cotxe Menys - Bicicletes, tel. reserves: 
932682105

Préstec gratuït de bicicletes
HoRaRi i LLoCS: de 10 a 19 h, c. Esparteria, 3,  
i passeig Marítim de la Barceloneta, 33
oRgaNitza: Un Cotxe Menys - Bicicletes, tel. 932682105,  
i Biciclot, tel. 933077475

itB inspecció tècnica de la Bicicleta
Revisió mecànica gratuïta
HoRaRi i LLoC: de 17 a 20 h, pl. Carles Pi i Sunyer, 8-10 
oRgaNitza: Biciclot, tel. 933077475
Vine i reserva hora per a la teva revisió.

Circuit infantil de bicicletes       
Circuit amb carrils i senyalitzacions perquè els més petits  
(3-7 anys) tinguin els primers contactes amb la bici urbana.
HoRaRi i LLoC: de 17 a 20 h, pl. Catedral
oRgaNitza: Biciclot, tel. 933077475

Préstec gratuït de bicicletes
HoRaRi i LLoCS: de 10 a 19 h, c. Esparteria, 3,  
i passeig Marítim de la Barceloneta, 33
oRgaNitza: Un Cotxe Menys - Bicicletes, tel. 932682105,  
i Biciclot, tel. 933077475

Curs d’iniciació a la bicicleta BiCiESCoLa
Si ets adult i no saps anar en bicicleta, nosaltres te n’ensenyem 
d’una manera fàcil i segura, bicicleta inclosa. inscripció prèvia 
obligatòria el 8 de juny al tel. 933077100 de 10 a 14 h 
HoRaRi i LLoC: de 16 a 18 h (mòdul i) i de 18 a 20 h  
(mòdul ii), parc de la Barceloneta 
DiES: 13, 15, 20 i 22 de juny 
oRgaNitza: Bicicleta Club de Catalunya (BaCC), www.bacc.info

itB inspecció tècnica de la Bicicleta
Revisió mecànica gratuïta
HoRaRi i LLoC: de 17 a 20 h, pl. Carles Pi i Sunyer, 8-10 
oRgaNitza: Biciclot, tel. 933077475
Vine i reserva hora per a la teva revisió.

Circuit infantil de bicicletes       
Circuit amb carrils i senyalitzacions perquè els més petits  
(3-7 anys) tinguin els primers contactes amb la bici urbana.
HoRaRi i LLoC: de 17 a 20 h, pl. Catedral
oRgaNitza: Biciclot, tel. 933077475

Curs de reciclatge de bicicletes
aprèn la mecànica bàsica de la bicicleta i a fer-ne el 
manteniment, alhora que recicles una bicicleta en desús  
que et serà cedida. inscripció prèvia obligatòria  
a rebiciclem@biciclot.net o al 933077475.
HoRaRi i LLoC: de 17 a 20.30 h, carrer de la Verneda, 16
oRgaNitza: Biciclot, tel. 933077475

Bicicletada nocturna “Parcs-Fòrum-Front 
Marítim”
HoRaRi i LLoC: 20.30 h, pl. Carles Pi i Sunyer, 8-10  
(qui no tingui bicicleta, a les 20.10 h al c. Esparteria, 3,  
préstec gratuït de bicis, cal reserva prèvia)
oRgaNitza: Un Cotxe Menys - Bicicletes,  
tel. reserves: 932682105

dimarts
  



Circuit infantil de bicicletes       
Circuit amb carrils i senyalitzacions perquè els més petits  
(3-7 anys) tinguin els primers contactes amb la bici urbana.
HoRaRi i LLoC: de 17 a 20 h, pl. Catedral
oRgaNitza: Biciclot, tel. 933077475

Curs de reciclatge de bicicletes
aprèn la mecànica bàsica de la bicicleta i a fer-ne el 
manteniment, alhora que recicles una bicicleta en desús  
que et serà cedida. inscripció prèvia obligatòria  
a rebiciclem@biciclot.net o al 933077475.
HoRaRi i LLoC: de 17 a 20.30 h, carrer de la Verneda, 16
oRgaNitza: Biciclot, tel. 933077475

Bicicletada nocturna “Parcs-Fòrum-Front 
Marítim”
HoRaRi i LLoC: 20.30 h, pl. Carles Pi i Sunyer, 8-10  
(qui no tingui bicicleta, a les 20.10 h al c. Esparteria, 3,  
préstec gratuït de bicis, cal reserva prèvia)
oRgaNitza: Un Cotxe Menys - Bicicletes, tel. reserves: 
932682105

Festa de la Bici: BikeShow 
La festa t’ofereix un gran parc temàtic de les dues rodes,  
un espectacle esportiu on podràs participar activament  
en les múltiples activitats pensades per provar totes les 
modalitats existents al món de les bicis i els patins,  
i que dediquen un espai especial a les noves  
tendències i modes.  
també tindràs la possibilitat de veure les grans figures  
del món de la bicicleta realitzant acrobàcies i mostrant les 
seves habilitats. Els més petits es podran iniciar i conèixer 
aquest món de les dues rodes i per als més atrevits 
celebrarem una Kid’s Cup infantil en Btt i les finals  
escolars de patinatge de velocitat. 
a més a més, tindràs l’oportunitat de visitar durant tota 

oficina de la Bicicleta
aDREça: plaça de Carles Pi i Sunyer, 8-10, planta baixa
HoRaRi: de 9 a 14 h, tel. 934023434. a/e: bicicleta@bcn.cat
Hi trobaràs informació relacionada amb la bicicleta.  
Durant la Setmana de la Bicicleta estarà oberta de 10 a 14 h  
i de 16 a 18 h. 

Registre de bicicletes
Podràs registrar la bicicleta al banc de dades municipals  
i, si la vols marcar, se’t facilitarà l’adreça dels llocs  
on es pot fer. Si registres la bicicleta, tindràs moltes  
més possibilitats de recuperar-la en cas de robatori.
LLoC: oficina de la Bicicleta
oRgaNitza: ajuntament de Barcelona

Rutes per a empreses (grups d’entre 15 i 20 persones)
Per incentivar l’ús de la bicicleta.  
2 rutes diàries de dilluns a divendres
LLoC: Esparteria, 3
HoRaRi: una ruta al migdia i una altra a la tarda.  
Per a més informació o reserves, truca al tel. 932682105.
oRgaNitza: Un Cotxe Menys - Bicicletes 

taller obert de mecànica de bicicletes
taller mecànic obert d’autoservei, petites reparacions,  
dubtes puntuals, etc. per a aquells que ja han fet algun curs  
de mecànica o en tenen uns coneixements bàsics.  
tots els dijous d’abril i juny.
HoRaRi i LLoC: de 17.00 a 18.30 h al c. de la Verneda, 16
inscripció prèvia obligatòria a rebiciclem@biciclot.net  
o al tel. 933077475 de 10 a 14 h.
oRgaNitza: Biciclot

Préstec gratuït de bicicletes
HoRaRi i LLoCS: de 10 a 19 h, c. Esparteria, 3,  
i passeig Marítim de la Barceloneta, 33
oRgaNitza: Un Cotxe Menys - Bicicletes, 
tel. 932682105, i Biciclot, tel. 933077475

itB inspecció tècnica de la Bicicleta
Revisió mecànica gratuïta
HoRaRi i LLoC: de 17 a 20 h, pl. Carles Pi i Sunyer, 8-10 
oRgaNitza: Biciclot, tel. 933077475
Vine i reserva hora per a la teva revisió.

Circuit infantil de bicicletes       
Circuit amb carrils i senyalitzacions perquè els més petits  
(3-7 anys) tinguin els primers contactes amb la bici urbana.
HoRaRi i LLoC: de 17 a 20 h, pl. Catedral
oRgaNitza: Biciclot, tel. 933077475

Cycle Chic Breakfast
Esmorzar, concurs, fotos i sorpreses! 
HoRaRi i LLoCS: de 7.30 a 10.30 h, Provença/Lepant,
arc de triomf,  Diagonal/Pg. gràcia (Jardinets).
oRgaNitza: Bicicleta Club de Catalunya (BaCC)  
i Cycle Chic BCN, www.bacc.info

Préstec gratuït de bicicletes
HoRaRi i LLoCS: de 10 a 19 h, c. Esparteria, 3  
i passeig Marítim de la Barceloneta, 33
oRgaNitza: Un Cotxe Menys - Bicicletes, tel. 932682105,  
i Biciclot, tel. 933077475

itB inspecció tècnica de la Bicicleta
Revisió mecànica gratuïta
HoRaRi i LLoC: de 17 a 20 h, pl. Carles Pi i Sunyer, 8-10 
oRgaNitza: Biciclot, tel. 933077475
Vine i reserva hora per a la teva revisió.

la jornada una gran fira de la bici i els patins, en la qual 
participaran les grans marques amb les seves novetats  
en tendència urbana, bici elèctrica, Btt, BMX,  
patins en línia, longboard, skate, scooter...
HoRaRi i LLoC: de 10  a 20 h, Fòrum
oRgaNitza: institut Barcelona Esports
Més informació a ocisport, tel. 938088091

Festa de la Bici: Passejada en bici i patins,  
i BikeShow 
aquesta festa ludicoesportiva t’ofereix l’oportunitat de prendre 
part en un itinerari popular en què milers de participants de 
totes les edats podran passejar amb bicicleta i patins pels 
carrers de Barcelona d’una forma plàcida i tranquil•la. 
Un bon final per a aquesta setmana, en el transcurs  
de la qual la ciutat ha mostrat la seva cara més sostenible  
i ecològica gràcies a la participació d’una ciutadania  
que desitja viure en un espai més saludable i respectuós  
amb el medi ambient.  
aquest acte agraeix a tots els ciutadans i ciutadanes que 
utilitzen diàriament aquests mitjans de transport el seu esforç 
per contribuir a l’esdevenir d’una Barcelona més cívica dia a dia. 
HoRa i LLoC DE SoRtiDa: 10 h, c. aragó, entre Balmes  
i pg. de gràcia.  
L’itinerari acabarà amb una gran festa al Fòrum a l’entorn  
del BikeShow, un espai ple d’activitats relacionades  
amb el món de la bici i els patins on tothom podrà participar,  
ja sigui amb la bicicleta o els patins propis o amb  
els de l’organització. L’oferta està pensada per a tot tipus  
de públic i hi haurà exhibicions per als qui no s’atreveixin  
a participar-hi, a fi que puguin gaudir de nombrosos  
espectacles del món de la bici i els patins amb grans 
especialistes de fama mundial. i no oblidarem els més 
menuts, que tindran el seu espai amb inflables i tallers que 
complementaran el gran ventall d’activitats proposades.
oRgaNitza: institut Barcelona Esports

i a més...

al

Segueix la SEtMaNa DE La BiCi a:

divendres

dissabte

diumenge

dijous

www.flickr.com/enbicixbcn
www.twitter.com/enbicixbcn


