
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 a 
biciescola@bacc.info o tel. 933077100
HORARI I LLOC de 16 a 18 h, parc de la Barceloneta
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 a 7 anys) tinguin els primers contactes amb 
la bici urbana.
HORARI I LLOC de 17 a 20 h, pl. Catedral
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)
ORGANITZA Un Cotxe Menys - Bicicletes, 
tel. reserves: 932682105
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Esmorzar Bicia’t. Amb bici a la feina 
Celebrem el dia de la bicicleta a la feina. Agafa la 
bicicleta per anar a la feina i gaudeix d'un esmorzar 
gratuït i regals si passes per un dels cinc punts indicats. 
HORARI I LLOC de 7.30 a 10.30 h, rambla de Catalunya / 
Diagonal, Provença / Lepant, Arc de Triomf i Zona 
Universitària
ORGANITZA Bicicleta Club de Catalunya (BACC), 
tel. 933077100
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Barcelona viu un procés de canvi i transformació que afecta tots els 
àmbits. En l'àmbit de la mobilitat i la seguretat viària, treballem 
conjuntament amb els membres del Pacte per la Mobilitat per adaptar la 
ciutat a un model que resolgui les necessitats creixents d'espai i mobilitat 
de la població i que alhora respecti el nostre entorn. L'ús de la bicicleta 
propicia una mobilitat més sostenible i eficient, i contribueix a millorar 
la nostra qualitat de vida.   

En aquesta novena edició de la Setmana de la Bicicleta volem posar un 
èmfasi especial en la millora de la convivència i el respecte entre els 
vianants, ciclistes i vehicles motoritzats que han de compartir, en 
determinats llocs, espais comuns. El treball conjunt que duem a terme 
amb les entitats de la Comissió Cívica de la Bicicleta ens permet reflexionar 
sobre diverses qüestions relacionades amb la bicicleta i ens ajuda a 
prendre decisions per continuar promovent entre la ciutadania l'ús quotidià 
d'aquest mitjà com un mode sostenible i segur de desplaçament.

La bicicleta, cada dia que passa, guanya espai i protagonisme en la mobilitat 
de la ciutat: creixen els carrils bici, les zones 30 i els carrers pacificats, 
amb l'objectiu d'afavorir els desplaçaments en bicicleta i millorar la 
seguretat viària dels ciclistes. Cada dia més persones circulen pels carrers 
de la ciutat en bicicleta. Segons dades del 2009, s'efectuen una mitjana 
de 95.000 desplaçaments diaris per Barcelona en bicicleta. 

Del 10 al 16 de maig, la ciutat acollirà la Setmana de la Bicicleta, amb un 
seguit d’activitats per seguir sensibilitzant la ciutadania en l'ús responsable 
d'aquest mitjà i en la necessitat de compartir cívicament la ciutat. 
Feliç Setmana de la Bicicleta 2010!

Francesc Narváez Pazos  Regidor de Mobilitat
Barcelona, maig de 2010
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www.bcn.cat/bicicleta

Agafa la bici
Compartim cívicament la ciutat

Bicifesta
Bicicletada nocturna per Barcelona
Recorregut multitudinari amb bicicleta pels carrers 
cèntrics de la ciutat amb acompanyament de música 
i animació. Els monitors de Bicitours garantiran 
l’acompanyament, guiatge, protecció i suport tècnic 
del grup.
HORARI I LLOC de 21 a 23 h, pl. Carles Pi i Sunyer, 8-10
PRÉSTEC GRATUÏT DE BICICLETES 1/2 HORA ABANS 
D'INICIAR L'ACTIVITAT A: 

- Biciclot. Passeig Marítim de la Barceloneta, 33, 
  tel. 933077475
- Un Cotxe Menys - Bicicletes. Esparteria, 3, 
  tel. 932682105
- Bicitram. Pg. Picasso, 46, tel. 607226069
- Barcelona CicloTour - Rent a Bike. Tallers, 45 
  i passeig Joan de Borbó, 35, tel. 933171970
- Bike Rental Barcelona. Rauric, 20, tel. 666057655
- Trixi.com. Pl. dels Traginers, 4, tel. 933101379
- BudgetBikes S.L. Marquès de Barberà, 15, Estruc, 38 
  i General Castaños, 6, tel. 933041885
- My Beautiful Parking. Cervantes, 5b, tel. 933041580

ORGANITZA Associació Bicitours Barcelona, 
tel. 932682105

Festa de la Bici: BikeShow 
La Festa ens ofereix un gran espectacle esportiu on 
podrem veure les grans figures del món de la bicicleta 
realitzant acrobàcies i mostrant les seves habilitats. 
Així mateix, tindrem l’oportunitat de poder visitar 
durant tota la jornada, una gran fira de la bici en la 
qual participen les grans marques amb les seves 
novetats de bicicleta urbana, elèctrica, BTT... i altres 
estands relacionats amb aquest tema. Hi hauran també 
espais per a la participació activa dels visitants que 
així ho desitgin i un racó per als més petits.
HORARI I LLOC de 10 a 20 h, Fòrum
ORGANITZA Institut Barcelona Esports

Festa de la Bici: 
Passejada en bici i patins, i BikeShow 
Aquesta és una festa ludicoesportiva que consta d’un 
itinerari popular en el que milers de persones de totes 
les edats recorren amb bicicleta els 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 la construcció d’una 
Barcelona més cívica dia a dia. 
HORA 10 h
SORTIDA c. Aragó entre Balmes i pg. de Gràcia 
ARRIBADA Fòrum
L’itinerari acaba amb una gran festa al Fòrum, a l’entorn 
del BikeShow que adapta les seves activitats al públic 
general. Una festa plena d’activitats relacionades amb 
el món de la bici per a participants de totes les edats, 
que es podran dur a terme tant amb la bicicleta o els 
patins dels participants en l’itinerari, com amb bicicletes 
o patins cedits per 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, perquè puguin gaudir de nombrosos 
espectacles del món de la bici i els patins amb veritables 
especialistes reconeguts en diverses especialitats. I no 
oblidem els més menuts, que tindran el seu espai amb 
inflables i tallers que complementaran el gran ventall 
d’activitats proposades.

ORGANITZA Institut Barcelona Esports
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Oficina de la Bicicleta
ADREÇA plaça Carles Pi i Sunyer, 8-10, planta baixa
HORARI de 9 a 14 h 
TEL 934023434
MAIL bicicleta@bcn.cat. Hi trobareu informació 
relacionada amb la bicicleta.
HORARI durant la Setmana de la Bicicleta estarà oberta 
de 10 a 14 h i de 16 a 18 h 

Registre de bicicletes
Podreu registrar la bicicleta al banc de dades municipals 
i, si la voleu marcar, se us facilitarà l'adreça dels llocs 
on es fa. Si registreu la bicicleta, tindreu moltes més 
possibilitats de recuperar-la en cas de robatori.
LLOC Oficina de la Bicicleta
ORGANITZA Ajuntament de Barcelona

Rutes per a empreses 
(grups entre 15 i 20 persones)
LLOC Esparteria, 3
HORARI una ruta al migdia i una altra a la tarda
ORGANITZA Un Cotxe Menys - Bicicletes. Per a més 
informació o reserves, truqueu al tel. 932682105.

Curs de reciclatge de bicicletes
Aprèn la mecànica bàsica de la bicicleta i el seu 
manteniment, alhora que recicles una bicicleta 
en desús que et serà cedida.
HORARI I LLOC de 19.30 a 21.30 h al c. de la Verneda, 16
ORGANITZA Biciclot - Rebiciclem. Per a més informació 
o reserves, truqueu al tel. 933077475.

Segueix la Setmana de la Bici a 
www.twitter.com/enbicixbcn
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