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Del 5 al 10 d’octubre, la bicicleta serà la 

protagonista a la ciutat de Barcelona, perquè al 

seu voltant s’organitzaran diverses activitats que 

hi estan vinculades. Per començar, i per primer 

cop, una mateixa ciutat acollirà tres congressos 

sobre la bicicleta: el Congrés EuroVelo i 

Cicloturisme 2021, el XVII Congrés Ibèric “La 

bicicleta i la ciutat” i el 7è Congrés Internacional 

de la Bicicleta. Tots tres inclouran espais 

d’exposició, trobades entre professionals, visites 

tècniques i una àmplia agenda d’activitats a 

l’espai públic obertes a la participació de tothom, 

amb l’objectiu de reivindicar el protagonisme de 

la bicicleta i de reafirmar el compromís de les 

institucions i la ciutadania per fomentar-ne l’ús. 

Per la seva dimensió global i capacitat de 

transformació de ciutats i territoris, la bicicleta 

contribuirà de manera decisiva a l’assoliment 

dels reptes actuals i futurs que afrontem com 

a societat, reptes recollits en els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 

2030. 

Tot aquest conjunt de congressos i activitats que 

tindran lloc en el marc del CICLOBCN2021 neix 

gràcies a la suma d’esforços de la Generalitat de 

Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la 

Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, FEM BICI i ConBici, i al suport de 

persones voluntàries i entitats ciclistes d’arreu 

del territori.  





Organitzen: 
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CONGRÉS EUROVELO 

I CICLOTURISME 2021 

El Congrés EuroVelo i Cicloturisme 2021 és el congrés de 

cicloturisme més important que se celebra actualment a 

Europa i al món. Està impulsat per la European Cyclists’ 

Federation (ECF), màxima institució europea en defensa 

dels interessos dels ciclistes europeus, que té com a 

objectiu principal atraure els principals agents públics i 

privats que formen part de la cadena de valor del sector 

(institucions públiques, agències de viatges i majoristes 

especialitzats, empreses proveïdores de serveis, 

allotjaments...) per tal de compartir experiències, establir 

aliances de col·laboració i contribuir a la consolidació de la 

pràctica del cicloturisme als diferents territoris d’Europa.  

BARCELONA, 5-7 OCTUBRE 2021 



06 

7è CONGRÉS INTERNACIONAL DE 

LA BICICLETA 

El Congrés Internacional de la Bicicleta és el fòrum principal 

de Catalunya per a la presentació de les novetats 

relacionades amb el món de la bicicleta i per a l’intercanvi 

d’experiències entre administracions públiques, 

professionals del sector, les entitats i les persones usuàries. 

En l’edició d’enguany tindrà un paper protagonista 

l’“Estratègia catalana de la bicicleta 2025”, un document 

aprovat fa poc pel Govern de la Generalitat que proposa 

diverses accions per fomentar-ne l’ús com a mode de 

transport actiu i sostenible, tant en la mobilitat quotidiana 

com en els àmbits del lleure, l’esport i el turisme. Una 

estratègia que neix amb el ferm propòsit que s’hi adhereixin 

la resta d’administracions catalanes i entitats relacionades 

amb el sector de la bicicleta. 

BARCELONA, 7-8 OCTUBRE 2021 
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Iniciativa conjunta de la Coordinadora en Defensa de la 

Bici (ConBici) i la Federação Portuguesa de 

Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FP-CUB) que 

té com a objectiu presentar les novetats i experiències 

més importants relacionades amb la bicicleta a 

Espanya i Portugal. Un congrés organitzat des de les 

entitats ciclistes, amb un protagonisme especial de les 

iniciatives socials vinculades al món de la bicicleta.   

XVII CONGRÉS IBÈRIC 

"LA BICICLETA I LA CIUTAT" 

BARCELONA, 7-8 OCTUBRE 2021 
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Programa Congrés EuroVelo 

i Cicloturisme 2021 

EIX 1 - SALUT I TURISME EN BICICLETA 

El turisme actiu, saludable i sostenible ha deixat de ser una tendència per esdevenir una realitat. En el context actual, 

els turistes demanen destinacions de proximitat i segures, i en aquest sentit els territoris especialitzats en clau de 

cicloturisme tenen una gran oportunitat: aturar processos de despoblació en entorns rurals, desestacionalitzar l’oferta 

turística o desenvolupar propostes de turisme sostenible en entorns urbans són només alguns dels avantatges 

vinculats al cicloturisme. 

EIX 2 – INFRAESTRUCTURES, RECERCA I INNOVACIÓ 

L’extensió i consolidació de la xarxa EuroVelo requereix el disseny i l’execució d’un conjunt d’infraestructures. 

Unes infraestructures que han de garantir uns estàndards de qualitat òptims, a més d’oferir una gestió i un 

manteniment eficients, amb l’objectiu de generar una experiència cicloturística de referència a escala 

internacional. Solucions innovadores i avenços tecnològics proporcionen a gestors de rutes, empreses i usuaris 

grans avantatges que contribuiran a la millora continuada dels destins EuroVelo. 

EIX 3 – REACTIVACIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I COMUNICACIÓ 

L’especialització cicloturística ha d’esdevenir una oportunitat per a molts territoris i contribuir a la 

desestacionalització de l’activitat turística i a la generació d’ocupació de qualitat. La capacitació i coordinació de 

tots els agents de la cadena de valor del sector resultarà clau, així com l’impuls de diferents campanyes de 

comunicació, promoció i comercialització adreçades tant a mercats tradicionals com a mercats emergents. 
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Programa 7è Congrés Internacional i 

XVIII Congrés Ibèric 

EIX 1 – CIUTATS I TERRITORIS RESILIENTS 

Els entorns urbans són de naturalesa dinàmica i estan en continu procés de transformació i canvi. Davant el 

context actual de crisi sanitària i climàtica, les nostres ciutats i els nostres territoris s’enfronten a una gran 

quantitat de reptes que posaran a prova la seva capacitat de resiliència. Però també estan davant d’una 

oportunitat única per impulsar un nou model de mobilitat on la bicicleta tingui un paper protagonista al llarg de les 

properes dècades.  

EIX 2 – IMPULS DE L’ECONOMIA LOCAL I EL CONEIXEMENT 

Les tendències de consum online situen el comerç local i la distribució urbana de mercaderies en un punt crític. 

En aquest context, la bicicleta pot esdevenir una eina de transformació que contribueixi a la reactivació de 

l’economia local i a la reducció dels impactes negatius associats a la logística d’últim quilòmetre. Però aquesta 

aposta per la bici i l’increment de la seva participació en ciutats i territoris pot esdevenir també una oportunitat per 

a l’aparició de noves iniciatives innovadores.  

EIX 3 – PROMOCIÓ, SEGUIMENT I GOVERNANÇA 

Plans, estratègies, fulls de ruta… totes les polítiques dirigides al foment de l’ús de la bici han de preveure nous models 

de governança, oberts a la participació activa i a la col·laboració entre el sector públic i privat, i amb capacitat 

d’adaptar-se als condicionants externs de manera àgil i efectiva. Unes polítiques que hauran de tenir com a prioritat fer 

pujar les persones a la bici i alhora fer que aquesta experiència sigui, a més de segura i còmoda, altament motivadora. 



10 

EIX 4 – CIUTATS I TERRITORIS DE LES PERSONES 

El model urbà predominant del segle passat es va basar en donar resposta a les necessitats del vehicle privat. 

Les ciutats i els territoris del segle XXI han de treballar per esdevenir cada cop més inclusius, tornant a situar les 

persones i les seves necessitats al centre de la presa de decisions. Les ciutats i els territoris ciclistes 

contribueixen de manera significativa a generar aquesta nova concepció de territori i ciutat.  

EIX 5 – ECOLOGIA, SALUT I ESPORT 

L’actual crisi ens està obligant a replantejar-nos el nostre estil de vida com a societat. A més, cada cop disposem 

de més dades que evidencien l’efecte que tenen els nostres hàbits quotidians i els entorns en què vivim en la 

nostra salut. En aquest sentit, les ciutats i els territoris han de donar resposta a aquests nous estils de vida, més 

actius i saludables, i cal integrar espais naturals a les zones urbanes i interurbanes.  

EIX 6 – COMUNITATS CICLISTES I PARTICIPACIÓ 

El paper de les entitats, les associacions i la ciutadania en la definició, implementació i consolidació de polítiques 

destinades a incrementar des de diferents àmbits la participació de la bicicleta resulta clau. Per garantir la 

representativitat dels diferents col·lectius i fer que aquesta col·laboració sigui justa i efectiva s’han d’establir 

diferents sistemes de governança i participació. 

Programa 7è Congrés Internacional i 

XVIII Congrés Ibèric 
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Auditori AXA 

Avinguda Diagonal, 547 

08029 Barcelona 

Està situat dins del complex  

de L’Illa Diagonal 

Seu 



Premium Or Plata Sopar 
cloenda 

Taula 
rodona Visites Bosses Estand Exposició Estand 

Virtual 
Banderola 

Virtual 

30.000 € 15.000 € 7.500 € 5.000 € 3.500 € 3.000 € 2.500 € 1.200 € 600 € 
450€ -

600€ 
350€ 

Logo al web x x x x x x x x x x x 

Logo al programa imprès x x x x x x x x x 

Bàner al web x 

Menció en xarxes socials x x 

Menció en comunicats 

de premsa 
x x 

Rètol a la seu amb la resta 

de patrocinadors principals 
x x x 

Logo a la retolació 

del CICLOBCN21 
x 

Espai d’exposició 12 m2 6 m2 6 m2 6 m2 6 m2 

Estand bàsic x x x 

Estand virtual a la 

plataforma Meetkey 
x x x x x x 

Logo a l hall de la plataforma 

MeetKey 
x 

Distribució de fullets a 

la bossa del CICLOBCN21 
x x x 

Logo a la confirmació de la 

inscripció 
x x x 

Projecció del logo durant la 

taula rodona 
x 

Logo al lanyard x 

Patrocini de marxandatge o 

retolació in situ 
x x x 

Entrades gratuïtes 15 10 5 3 al sopar 3 2 2 2 2 2 virtuals 2 virtuals 

Modalitats de patrocini 



• Aparició del logo en un lloc preferent a tot el material  

de comunicació (web, lanyard, programa, cartelleria, lones). 

• Menció a les notes de comunicació que es llancin als mitjans i xarxes 

socials. 

• Bàner especial al web de CICLOBCN21. 

• Anunci al programa del CICLOBCN21. 

• Aparició del logo en la confirmació d’inscripció 

a cada participant. 

• Possibilitat de distribució de material a la bossa 

del CICLOBCN21.  

• Logo al lanyard. 

• Estand a l’àrea d’exposició: 12 m2. 

• Estand virtual Premium a la plataforma MeetKey (amb xat inclòs). 

• Aparició del logo al hall de la plataforma virtual MeetKey 

• 15 entrades gratuïtes al CICLOBCN21. 
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Modalitat Premium 

Modalitats de patrocini 

30.000 € 



• Aparició del logo al web i al programa de mà. 

• Menció a les notes de comunicació que es llancin 

als mitjans i xarxes socials. 

• Rètol a la seu amb la resta de patrocinadors. 

• Aparició del logo en la confirmació d’inscripció 

a cada participant. 

• Possibilitat de distribució de material a la bossa 

del CICLOBCN21. 

• Estand a l’àrea d’exposició: 6 m2. 

• Estand virtual Premium a la plataforma MeetKey (amb 

xat inclòs). 

• 10 entrades gratuïtes al CICLOBCN21. 
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Modalitat Or 

Modalitats de patrocini 

15.000 € 



7.500 € 
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Modalitat Plata 

Modalitats de patrocini 

• Aparició del logo al web i al programa de mà. 

• Rètol a la seu amb la resta de patrocinadors. 

• Aparició del logo en la confirmació d’inscripció 

a cada participant. 

• Possibilitat de distribució de material a la bossa 

del CICLOBCN21. 

• Estand a l’àrea d’exposició: 6 m2. 

• Estand virtual Premium a la plataforma MeetKey 

(amb xat inclòs). 

• 5 entrades gratuïtes al CICLOBCN21. 



5.000 € 
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Sopar cloenda 

Modalitats de patrocini 

• Aparició del logo al web i al programa de mà 

• Logo al rètol del sopar. 

• 3 entrades gratuïtes al sopar de cloenda de CICLOBCN21. 



3.500 € 
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Taula rodona 

Modalitats de patrocini 

• Logo al web i al programa de mà. 

• Projecció del logo durant la taula rodona. 

• 3 entrades gratuïtes al CICLOBCN21. 



3.000 € 
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Visites 

Modalitats de patrocini 

• Logo al web i al programa de mà. 

• Logo al lloc de sortida de les visites. 

• 2 entrades gratuïtes al CICLOBCN21. 



2.500 € 
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Bosses 

Modalitats de patrocini 

• Logo al web i al programa de mà. 

• Logo a les bosses del CICLOBCN21. 

• 2 entrades gratuïtes al CICLOBCN21. 



600 € 
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Exposició 

Modalitats de patrocini 

• Aparició del logo al web de CICLOBCN21 i al 

programa de mà. 

• Espai de 6 m2  a l’espai d’exposició del 

CICLOBCN21. 

• Inclou espai, taula, 2 cadires i 2 endolls. 

• 2 entrades gratuïtes al CICLOBCN21. 

• Estand virtual bàsic a la plataforma MeetKey*.  

• Estand premium: +300 € 

• Xat virtual: + 200 € 
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Espai d’exposició 
Tindrà lloc a la Sala Win de la 

planta baixa de l’Auditori i al 

Foyer del primer pis, espais on 

se serviran els cafès i els dinars. 

Exposició comercial 



1.200 € 
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Estand 

Modalitats de patrocini 

• Aparició del logo al web de CICLOBCN21 i al 

programa de mà. 

• Estand de 6 m2. 

• Inclou parets, rètol, taula, 2 cadires i 2 endolls. 

• 2 entrades gratuïtes al CICLOBCN21. 

• Estand virtual bàsic a la plataforma MeetKey*.  

 

 

• Estand premium: + 300 € 

• Xat virtual: + 200 € 
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Exposició 

Modalitats de patrocini - Estands 
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Modalitats de patrocini - Estands 



Premium: 600 € 

Bàsic: 450 € 
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Estand virtual 

Modalitats de patrocini 

• Estand virtual a la 

plataforma MeetKey amb 4 

interaccions: 1 vídeo i 3 

pòsters. 

• Aparició del logo al web de 

CICLOBCN21. 

• 2 entrades virtuals 

gratuïtes al CICLOBCN21. 

 

• Estand virtual a la 

plataforma MeetKey amb 3 

pòsters interactius. 

• Aparició del logo al web de 

CICLOBCN21. 

• 2 entrades virtuals 

gratuïtes al CICLOBCN21. 

 

  Premium   Bàsic 

* Possibilitat d’incloure un xat amb un agent d’atenció al públic per a la 

comunicació directe amb els participants (+200 €) i imatges 360º dels 

productes a exposar (+180 € per imatge).  
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Estand Virtual 

Modalitats de patrocini 

 

 

 



350 € 
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Banderola Virtual 

Modalitats de patrocini 

• Banderola amb el logotip a l’espai d’exposició de la 

plataforma virtual MeetKey. 

• Aparició del logo al web de CICLOBCN21. 

• 2 entrades virtuals gratuïtes al CICLOBCN21. 
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Banderola Virtual 

Modalitats de patrocini 
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Col·laboracions 

CICLOBCN21 està obert a altres tipus de col·laboracions: serveis que les 

empreses o entitats puguin oferir de manera gratuïta. 



Twitter @cicloBCN21 Instagram @ciclobcn21 Linkedin @ciclobcn21 

www.ciclobcn21.cat info@ciclobcn21.cat 

https://twitter.com/CicloBCN20
https://www.instagram.com/ciclobcn20/
https://www.linkedin.com/showcase/ciclobcn20/
https://twitter.com/CicloBCN20
https://www.instagram.com/ciclobcn20/
https://www.linkedin.com/showcase/ciclobcn20/

