
 

 

1r APLEC DE LA BICI  
Trobada d’entitats i col·lectius d’usuaris de la bici de Catalunya 
 
Dades generals 
Dia:   Dissabte 2 de desembre de 2017 
Horari:  De 10 a 18h 
Lloc:  Nau 69 de Can Batlló (Barcelona) https://goo.gl/maps/LrcL2qDAzcA2  
Organitza: FEM Bici (Federació d’Entitats per la Mobilitat amb Bicicleta de Catalunya) 
Inscripció: Fins el 25 de novembre, al formulari:  https://goo.gl/forms/HTzVx5CAQlracp993 
Cost:  5 €/persona (inclou dinar) es pagaran el mateix dia al recollir les acreditacions. 
 
A qui va adreçat l’aplec? 
A totes les entitats i col·lectius d’usuaris de la bici d’arreu del país, sigui quin sigui el seu grau d’organització, i 
també a persones que vulguin impulsar-ne la formació als seus àmbits locals. 
 
Quins són els objectius de l’aplec de la bici? 

 Articular el teixit associatiu vinculat a la bici existent arreu del territori de Catalunya. 

 Enfortir-nos mútuament compartint experiències i projectes entre les entitats i els seus membres. 

 Promoure la formació de nous col·lectius i entitats d’usuaris allà on no n’hi hagi. 

 Crear consciència de col·lectiu organitzat a nivell nacional. 
 
Programa provisional 
09:30 h Rebuda dels participants i acreditacions  
10:00 h Muntatge dels estands de cada entitat o col·lectiu participant 
10:30 h Presentació i introducció sobre “el paper de les organitzacions d’usuaris de la bici” 
11:00 h Ronda de presentació de les entitats i col·lectius participants (2-4 min per entitat) 
11:45 h Pausa cafè  
12:00 h Mercat de projectes (exposició i sessions cada 10 min) 

 Bici-Escola i activitats educatives (per aprendre a anar amb bici i a circular amb bici). 

 Pedalades (preparació i gestió). 

 Formació de Guies Ciclistes. 

 Interlocució amb l’administració local, participació en plans de mobilitat i de la bicicleta, i propostes 
de millora de les infraestructures i la xarxa pedalable. 

 Incidència política a programes electorals. 

 Activitats de promoció, dinamització, i divulgació de l’ús de la bici. 

 Organització i funcionament. 

 Coordinació local i sectorial. 

 Finançament i prestació de serveis vinculats a la bicicleta. 
13:30 h Dinar 
14:30 h Sobretaula sobre la situació actual de la bici a Catalunya amb convidats 
16:00 h Pedalada multi-temàtica amb bici per Barcelona (cal portar llums, posta de sol 17:23 h) 
17:45 h Tancament i comiat 
 
Logística  
Es recomana arribar amb tren fins a l’estació de BCN Sants, i d’allà amb bici fins a Can Batlló.  
Itineraris amb bici recomanats amb bicicleta entre BCN Sants i Can Batlló: 
https://drive.google.com/open?id=1FAlsE25dxVozkwPKw9E7RTaNPOVLS9Ea&usp=sharing  
S’habilitarà una zona d’aparcament per a bicicletes al mateix recinte de Cant Batlló.  
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