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Presentació
Del 5 al 10 d’octubre, la bicicleta va ser la protagonista a la ciutat de Barcelona. Per primer 
cop, una mateixa ciutat va acollir tres congressos sobre la bicicleta: el Congrés Eurovelo i 
Cicloturisme 2021, el XVIII Congrés Ibèric “La bicicleta i la ciutat” i el 7è Congrés Internacional 
de la Bicicleta; tots tres van incloure 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 reafirmar el compromís de les 
institucions i la ciutadania per fomentar-ne l’ús.

Tot aquest conjunt de congressos i activitats que van tenir lloc en el marc del CICLOBCN2021
va néixer 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, 
l’ECF i al suport de persones voluntàries i entitats ciclistes d’arreu del territori.
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Seu presencial: Auditori AXA 



Plataforma virtual



8:30 INICI VISITES TÈCNIQUES (GRUP 1) | Estació de Barcelona-Sants
Ruta 1: Barcelona i el Mar (EuroVelo 8 des de Premià de Mar fins a Barcelona)
Ruta 2: El Delta del Llobregat (EuroVelo 8 des de Viladecans fins a Barcelona)
Ruta 3: Els rius de Barcelona - La Via Blava del Llobregat (Martorell – Barcelona)
Ruta 4 (anul·lada): Els rius de Barcelona – El Parc Fluvial del Besós (Montcada i Reixac –

Barcelona)

10:00 INICI VISITES TÈCNIQUES (GRUP 2) | Auditori AXA 
Ruta 5: La Ruta de l’Aigua
Ruta 6: Barcelona des de les altures
Ruta 7: De la Diagonal al Mar
Ruta 8: Barcelona, Modernisme i Cerdà
Ruta 9: Mar i Muntanya

13:00 ARRIBADA DE VISITES TÈCNIQUES | Auditori AXA

ACTIVITATS PARAL·LELES

PRESENTACIÓ CAMPANYA BICI BLANCA



CICLOBCN21

540 persones participants (de les quals 94 només virtuals)
68 ponents convidats – (dels quals 5 virtuals)
66 comunicacions- (de les quals 19 virtuals)
25 presentacions en video

PARTICIPACIÓ TOTAL Exclusivament A tots Total
EuroVelo and Cycling Tourism
Conference 128

180

308

7è Congrés Internacional de la bicicleta 
i XVIII Congreso Ibérico «La bicicleta y la 
Ciudad»

232 412

Participació a tots els congressos 540

Participació



CICLOBCN21

Catalunya 298
Resta Espanya 114

Portugal 22
Bèlgica 17
Països Baixos 10
Alemanya 9
Itàlia 8
França 7
Gran Bretanya 5
Hongria 4
Eslovènia 4
Polònia 4
Croàcia 3
Cuba 3
Israel 3
Turquia 3

Àustria 2
Brasil 2
Dinamarca 2
Noruega 2
Suècia 2
Andorra 1
Australià 1
Canadà 1
Colòmbia 1
Estats Units 1
Finlàndia 1
Latvia 1
República Dominicana 1
Sèrbia 1
Suïssa 1
Txèquia 1
Xile 1

Participació per països
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VALORACIÓ GLOBAL

3,9



CICLOBCN21.CAT

Auditori axa Sessions plenàries Sessions paral·leles Exposició comercial       Cafès i dinars Activitats postcongrés Plataforma virtual      

VALORACIÓ

4,3 4,1 3,6 3,1 3,0 3,5 3,7



CICLOBCN21.CAT

Què valores com el més
important del Congrès?



CICLOBCN21

Patrocinadors i expositors



Comunicació – Mitjans especialitzats

Col·laboració amb mitjans especialitzats

Andar en bici, branded content Tradebike, branded content i pàgina de publicitat Ciclosfera, branded content



CONTROL I GESTIÓ DE LES XARXES 

Publicacions a temps reals de les 3 sessions paral·leles
Twitter
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Imatges
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Imatges



P R O G R A M A I  C O N T I N G U T S



RESUM DELS PRINCIPALS TEMES DE CICLOBCN21

 La COVID-19 ha esdevingut un fenomen determinant per l’impuls del cicloturisme a moltes ciutats i regions de tot el món. La incertesa a l’hora de viatjar, les restriccions de 
mobilitat i la necessitat de disposar d’espais segurs sense aglomeracions han fet que moltes persones tornessin a agafar la bicicleta per fer turisme de proximitat. Una gran part de 
les administracions públiques han estat conscients d’aquesta demanda i han activat polítiques exprés de posicionament com a destinacions cicloturístiques que s’integren a la resta 
de la seva oferta turística.

 No obstant, el sector del cicloturisme a moltes regions està encara molt verd. S’ha evidenciat la necessitat d’especialització i professionalització del sector, ja que existeix encara 
molt desconeixement sobre les necessitats dels diferents perfils de cicloturista. També ha generat consens la necessitat de participació dels ens públics que acompanyin i donin 
suport al teixit d’empreses turístiques del territori, ja que la gran majoria d’elles són petites i amb poca capacitat d’inversió.

 A nivell de mobilitat sostenible i activa, la COVID-19 també ha sigut determinant per a la majoria de ciutats i territoris de tot el món. Un dels casos més esmentats en diverses 
sessions ha estat França, on tant a nivell de país com de ciutats (el cas de París és un clar exemple) el procés de consolidació de l’ús quotidià de la bicicleta gràcies a la construcció 
d’infraestructures i l’impuls d’altres mesures “toves” no té precedents en la història, generant evidències en un termini de temps inusualment curt.

 D’aquesta forma es reforça la idea de que la batalla sobre el relat s’ha guanyat, tant a nivell institucional com ciutadà. A nivell polític, els nous pressupostos europeus preveuen 
grans partides per consolidar l’ús de la bicicleta tant per ús turístic com a nivell de mobilitat. I a nivell ciutadà, existeix un gran consens sobre la necessitat d’aplicar mesures que 
redueixin els impactes negatius de la mobilitat centrada en el cotxe i del turisme que genera perjudicis socials i mediambientals.

 No obstant, des de les comunitats ciclistes catalanes, espanyoles i portugueses queda una sensació generalitzada d’oportunitat perduda en ambdós casos (mobilitat i 
cicloturisme). Tot i les accions realitzades als darrers mesos, no es percep ni des de les administracions ni des de les associacions una millora significativa de la situació anterior a 
la pandèmia tot i que les intencions eren sortir-ne millors (una percepció extensible a altres àmbits de la nostra vida quotidiana).

 Els elements que poden explicar aquesta sensació d’oportunitat perduda se centren principalment en la manca de valentia per fer front al rebuig inicial d’una part de la 
ciutadania: administracions públiques, empreses i escoles han d’implicar-se d’una forma més determinant en la missió de naturalitzar l’ús quotidià de la bicicleta, no només a 
nivell individual sinó també de manera conjunta i coordinada.

 Una altra element que s’ha de corregir tant a nivell de mobilitat com de cicloturisme és la manca de dades i de sistemes estandarditzats de recopilació i anàlisi d’aquestes per 
prendre decisions. Unes dades que podrien ajudar a l’hora de generar consens sobre els beneficis que l’ús de la bicicleta té pel conjunt de la ciutadania.

 Per últim, es coincideix en la importància d’accelerar les polítiques en favor de la bicicleta des de la transversalitat i la cogovernança amb els canvis legislatius necessaris. No hi 
ha temps a perdre, i cal un canvi disruptiu per situar la bicicleta en primer pla.

DESTACATS DE LES SESSIONS



EUROVELO CONFERENCE 2021: DIMECRES 6 OCTUBRE 2021

PLENÀRIA 1: LA CONTRIBUCIÓ DEL CICLOTURISME PER DONAR RESPOSTA 
ALS REPTES DE LA NOSTRA SOCIETAT

Raluca Fiser: “En general, la bicicleta encara no està present de forma significativa a l'agenda política 
internacional. Què més fa falta per avançar en aquest sentit?”.

Raluca Fiser: “Existeix una manca d’un únic sistema de dades que ens permeti mesurar l’impacte real del 
cicloturisme”. 

Patrick Torrent: "No volem tornar a la situació anterior al COVID-19, volem aprofitar totes les noves 
oportunitats per construir un nou futur per a la destinació de Catalunya, posant la bicicleta al centre.“

Patrick Torrent: “El turisme ha de ser part de la solució, no del problema. El cicloturisme hi juga un paper 
fonamental”.

Fiona Bull: “La pandèmia ens ha ensenyat que les persones som capaces de prendre decisions per millorar 
les condicions en matèria de mobilitat ciclista d’una forma extraordinàriament ràpida”. 

Fiona Bull: “Hem de reduir dràsticament el nombre de morts i malalts crònics com a conseqüència de la falta 
d’activitat física a la nostra societat. En aquest sentit, el ciclisme juga un rol estratègic: et manté actiu, et 
permet desplaçar-te i és fantàstic per anar de vacances o practicar-ho durant el temps lliure”.

Dirk Glaesser: “El cotxe continua sent l’opció de mobilitat principal pel turisme domèstic. Això podria canviar, 
per exemple, millorant les condicions de viatjar amb bicicleta en tren o altres modes de desplaçament. Però 
per fer això necessitem dades ara més que mai”.

Dirk Glaesser: “Salut mental i cicloturisme han estat dos conceptes que tradicionalment no han anat de la 
mà. Després de la pandèmia, ha passat a ser prioritat i el cicloturisme incideix directament”.

Henk Swarttouw: “La UE dona suport al turisme sostenible. Fem ús de tots els fons disponibles per millorar 
el nostre clima, el medi ambient, els entorns rurals i la salut pública”.

DESTACATS DE LES SESSIONS



EUROVELO CONFERENCE 2021: DIMECRES 6 OCTUBRE 2021

PLENÀRIA 2: LA CAPACITAT DE RESILIÈNCIA DE LES DESTINACIONS 
CICLOTURÍSTIQUES

Ward Seegers: “La infraestructura és l'inici de qualsevol aposta per l'especialització d'una destinació. I el 
segon, valorar els béns del territori, valorar el que tens i no copiar altres destinacions”.

Ward Seegers: "La nostra xarxa és utilitzada per la comunitat local, que està molt orgullosa i ha rebut 
nombrosos reconeixements internacionals“.

Catia Chiusaroli: “La planificació, la coordinació, la comunicació i el manteniment són els nostres principals 
reptes per treballar la nostra destinació per consolidar-nos com a territori de cicloturisme”.

Catia Chiusaroli: “Fa 20 anys que la metròpoli de Bolonya va crear un pla de mobilitat sostenible per a tota 
l'àrea metropolitana que va provocar un gran canvi”.

Xavier Perpinyà: “Estem canviant la visió del Pirineu com només un territori de neu. Hem d'aprofitar aquesta 
oportunitat, fent una aposta per noves infraestructures adequades als productes nous que es desenvolupin”. 

Xavier Perpinyà: “El cicloturisme ens permetrà que les estacions d'esquí puguin generar oportunitats els 
365 dies de l'any”.

PLENÀRIA 3: EL FUTUR DEL TURISME

Nagore Espinosa: “El turisme ha tornat”.

Nagore Espinosa: "La convivència és especialment rellevant per orientar les nostres estratègies cap al 
turisme sostenible“.

Nagore Espinosa: “Vam dir que després de la pandèmia seriem millors i més verds, però l'estiu passat ens 
va demostrar que tornem a la mateixa situació que abans del Covid19”.

DESTACATS DE LES SESSIONS



EUROVELO CONFERENCE 2021: DIMECRES 6 OCTUBRE 2021

SESSIÓ PARAL·LELA 1.1: LA XARXA EUROVELO AL SUD I EST D'EUROPA
 La xarxa EuroVelo té una alta demanda especialment en els territoris del sud i est d’Europa, on la 

pràctica del ciclisme encara no està consolidada, principalment per la falta d’infraestructura específica.
 El projecte EuroVelo fa que els agents clau del territori pressionin a les AAPP perquè la ruta es 

desenvolupi i propicií oportunitats socioeconòmiques a la seva àrea d’influència.
 Les noves ajudes europees reconeixen el projecte EuroVelo com a eix prioritari, i per tant, s’accelerarà 

la seva expansió durant els propers anys (inclús es desenvoluparan noves rutes EuroVelo).
 La xarxa EuroVelo pot ser el punt de partida d’una autèntica xarxa ciclista d’àmbit europeu, amb les 

seves ramificacions de segon i tercer ordre quan es baixa a escala regional i local.

SESSIÓ PARAL·LELA 1.2: PROMOCIÓ I MARKETING DEL CICLOTURISME
 El turisme de Sol i Platja és el producte més important de la indústria del turisme. Tot i això, la demanda 

del cicloturisme cada cop és més gran, sobretot en un escenari post-pandèmia.
 És molt important implicar al turista i les entitats dins de les estratègies de màrqueting i promoció, ja 

que ells mateixos s’acaben convertint en autèntics ambaixadors de la destinació.
 L’impacte de la promoció en cicloturisme és un increment a curt termini de la temporada turística de 

moltes destinacions, proporcionant noves oportunitats reals sobretot per a les petites empreses.
 La promoció i el màrqueting s’han de considerar igual o més important que l’impuls d’infraestructures.
 Necessitem dades per tal de mesurar l’impacte de les accions que impulsem, així com el posicionament 

del destí envers a altres territoris competidors.
 La gamificació i l’ús de xarxes socials permeten arribar a noves audiències, fent de la pràctica 

cicloturística una experiència divertida i motivadora.

SESSIÓ PARAL·LELA 1.3: CICLOTURISME SALUDABLE I SOSTENIBLE
 El cicloturisme vinculat a les rutes EuroVelo són una oportunitat fantàstica per descobrir tota la oferta 

turística, cultural, gastronòmica, patrimonial i natural del territori.
 És necessari estendre les xarxes cicloturístiques a tot el territori, ja que tenen un gran impacte per fer 

que tothom pugi a la bicicleta de forma quotidiana.
 S’evidencia que el cicloturisme és clau per combatre la despoblació de moltes regions a Europa.
 Els esdeveniments ciclistes amb un component lúdic són més atractius a tots els públics que no pas 

aquells amb un component 100% esportiu (fem que anar en bici sigui divertit).
 Les dades ens ajudarien a fer una conversió sobre km en bici i millores pel conjunt de la ciutadania a 

nivell de salut i medi ambient.

DESTACATS DE LES SESSIONS



EUROVELO CONFERENCE 2021: DIMECRES 6 OCTUBRE 2021

SESSIÓ PARAL·LELA 2.1: DESCOBRINT NOVES DESTINACIONS
• Gràcies a la pandèmia i la demanda del visitant local afectat per restriccions de mobilitat i por als contagis, 

les regions han descobert el potencial del cicloturisme.
• És evident que actualment el cicloturisme a Europa està de moda.
• Durant la pandèmia molta gent s’ha pujat a la bicicleta per primer cop. És una gran oportunitat per captar 

nous perfils de turista que estan buscant noves propostes, més enllà de les típicament tradicionals.
• A través de les ajudes europees tenim l’oportunitat de marcar la diferència, i fer d’Europa un destí 

cicloturístic total amb una gran quantitat de propostes diverses (quelcom únic al món).
• Pel desenvolupament de rutes i productes cicloturístics d’èxit cal unir forces entre el teixit empresarial 

local (petits empresaris), les entitats ciclistes i els governs locals i regionals.

SESSIÓ PARAL·LELA 2.2: INFRAESTRUCTURA, INNOVACIÓ I DIGITALITZACIÓ
• Tot i les tendències favorables a l’ús de la bicicleta, no s’està treballant adequadament la informació que 

es facilita al perfil de visitant ciclista per saber on i com moure’s per un territori desconegut.
• Gairebé no tenim dades procedents d’organismes públics, i hem de recórrer a tercers per conèixer què 

està passant al nostre propi territori. Això no pot seguir així.
• La tecnologia ha de permetre que la pràctica del ciclisme sigui accessible pel conjunt de la ciutadania, 

independent de la seva edat o la seva condició física.
• S’ha d’entendre que el ciclisme té el seu propi llenguatge, i a través de la senyalització es pot 

transmetre una gran quantitat d’informació en el mínim de temps possible.
• Si les infraestructures són universals, atractives i simples, serem capaços d’atraure cada cop més 

ciclistes.

SESSIÓ PARAL·LELA 2.3: REACTIVACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
• El cicloturisme té un valor econòmic anual de 44.000 milions d’euros, genera 520.000 llocs de feina (el 

sector dels creuers té un valor de 38.000 milions d’euros i genera 326.000 llocs de feina).
• El sector del ciclisme creix a un ritme del 5% anual, i es preveu que aquesta xifra s’incrementi en els 

propers anys.
• Els turistes joves demanden cada cop més productes i serveis amb una molt baixa petjada ecològica.
• S’ha evidenciat que a zones d’interior el cicloturisme ajuda a fixar població, generant oportunitats 

d’ocupació de qualitat i ben remunerades. És doncs una oportunitat per aturar processos de 
despoblació.

DESTACATS DE LES SESSIONS



7È CONGRÉS INTERNACIONAL + XVIII CONGRESO IBÉRICO: DIJOUS 7 OCTUBRE 2021

PLENÀRIA 1: ESTRATÈGIES DE CIUTATS, METRÒPOLIS I TERRITORIS PER LA 
BICICLETA

Pierre Soulard: “Les aliances entre les associacions d’usuaris és el futur per impulsar polítiques públiques 
en favor de la bicicleta. El gran repte és la connexió de forma sostenible de la gran ciutat amb el seu entorn 
metropolità”.

Pierre Soulard: “A escala metropolitana les administracions públiques hem d’oferir serveis de màxima 
qualitat pels ciclistes i formació (per ciclistes i per no ciclistes també)”.

Pierre Soulard: “Durant la pandèmia s'han implantat tots els carrils bici tàctics que hem pogut, en 
col·laboració amb els municipis. L'ambició de Lió és duplicar els quilòmetres de carrils bici i quadruplicar les 
places d'aparcament per a bicicletes creant una ciutat 100% ciclable i transitable”.

Veronica Tasciotti: “En ciutats amb una pressió turística tant intensa com Roma o Barcelona, la bicicleta ha 
de ser aliada per oferir alternatives de mobilitat a turistes compatibles amb la vida diària de la ciutat”.

Veronica Tasciotti: “La regulació de les noves formes de mobilitat ha d’anar acompanyada d’unes polítiques 
valentes de restricció del vehicle privat, i sempre amb la bicicleta com a part discriminada positivament”.

Veronica Tasciotti: “La pandèmia ha accelerat grans canvis a la ciutat. Els aprofitarem per treballar en una 
ciutat a la mesura i necessitats de les persones”.

Susana Morales: “L’aposta que vam fer durant la pandèmia per accelerar els projectes ciclistes que ja 
teníem iniciats ens ha convertit en referència a nivell internacional. Tot i això, ens ha sorprès el nivell 
d’acceptació d’una societat on el vehicle privat està tant present”.

Susana Morales: “Treballem per millorar la qualitat de vida i apropar-nos a l’equitat social”. 

Susana Morales: “La ciutat dels cotxes és una anomalia, i hem de treballar per revertir aquesta situació”.

DESTACATS DE LES SESSIONS



7È CONGRÉS INTERNACIONAL + XVIII CONGRESO IBÉRICO: DIJOUS 7 OCTUBRE 2021

PLENÀRIA 2: GESTIÓ DE CIUTATS I TERRITORIS QUE PEDALEN 

Antoni Poveda: “El principal repte al qual ens enfrontem les àrees metropolitanes és el teixir una vertadera 
xarxa interurbana continua, segura i d’ús ciclista atractiva pel conjunt de la ciutadania”.

Esther Díez: “Els centres educatius són els espais on s’han de formar les noves generacions ciclistes”.

Diego Gómez: “Deixar de fer polítiques ciclistes repercuteix en una disminució dràstica del nombre de 
ciclistes d’una ciutat”.

Diego Gómez: “La planificació introduïda al Pla General d’Ordenació van resultar claus per la transformació 
de la nostra ciutat”.

Giusseppe Grezzi: “A València com a conseqüència de polítiques valentes, des de 2016 l’ús de la bicicleta 
ha crescut un 214%”.

Giusseppe Grezzi: “Hem de seguir treballant per convertir la bicicleta en un element real de transformació”.

PLENÀRIA 3: L’APOSTA PER LA INTERMODALITAT

Marise Bezema: “A NS (Holanda) posem a les persones en el centre a l’hora de dissenyar i implementar 
noves solucions per fomentar la intermodalitat, i sempre en col·laboració estreta entre ciutats i altres agents 
clau”.

Marise Bezema: “Amb els darrers projectes de grans infraestructures hem vist que es compleix allò que fes 
infraestructura i els ciclistes vindran”.

Oriol Juncadella: “La intermodalitat s’ha de produir de forma fàcil i intuïtiva, facilitant la interacció entre els 
ens gestors i els usuaris (actuals i futurs)”.

DESTACATS DE LES SESSIONS



7È CONGRÉS INTERNACIONAL + XVIII CONGRESO IBÉRICO: DIJOUS 7 OCTUBRE 2021

SESSIÓ PARAL·LELA 1.1: INFRAESTRUCTURA CICLISTA I SEGURA
• Invertir en infraestructura ciclista en altament rentable. Estudis fets demostren que es pot arribar a una 

rentabilitat de 40:1 si incloem tots els beneficis socials associats a la mobilitat ciclista (accidentabilitat, 
soroll, qualitat de l’aire, millora física...).

• Les infraestructures ciclistes d’àmbit supramunicipal tenen un poder de transformació molt elevat, 
canvien la fisonomia del territori i les dinàmiques socioeconòmiques.

• La ciutadania cada cop més demana que “el carril bici passi a prop de casa seva”.
• El 55% de les persones que dubten si anar en bicicleta o no ho atribueixen principalment a la manca 

d’aparcament segur.
• Hem de deixar de considerar l’aparcament del vehicle privat com un dret, ja que és un privilegi de pocs.
• Durant la pandèmia molta gent s’ha pujat per primera vegada a la bicicleta. És la nostra oportunitat per 

aprofitar aquests nous perfils d’usuaris per a la pràctica del cicloturisme.

SESSIÓ PARAL·LELA 1.2: FOMENT DE LA MOBILITAT QUOTIDIANA EN BICI
• Les empreses juguen un paper clau en el foment de l’ús quotidià de la bici. Hem d’ajudar-les a que 

adaptin les seves instal·lacions i treballin en programes d’incentius i promocions entre els seus 
treballadors.

• Aconseguir que els nens i nenes vulguin anar a l’escola en bici representa un vector importantíssim 
per canviar els hàbits de mobilitat d’una gran part de la població.

• La bicicleta elèctrica representa una gran oportunitat pel foment de l’ús de la bicicleta per anar a la feina.
• Els serveis de bicicleta elèctrica compartida tenen molts més usos que les flotes no elèctriques.
• Tota entitat que vulgui fomentar l’ús de la bici ha de disposar de dades per tal de mesurar la incidència 

de les seves inversions (no només econòmiques). En cas contrari, és fàcil que els projectes caiguin per 
falta d’indicadors d’avaluació.

SESSIÓ PARAL·LELA 1.3: CONEIXEMENT, DADES I RECERCA
• Les recerques demostren que el nombre d’usuaris en bicicleta cada cop és més alt. A Catalunya la 

prevalença de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport se situa entre el 2-4%.
• La pandèmia ha consolidat l’ús de la bicicleta, però no podem parlar d’un canvi de tendència radical. 
• S'observa un traspàs del transport públic als mitjans de mobilitat compartida, però no des del transport 

privat. Cal una estratègia clara en aquesta línia.
• Estudis realitzat sobre l’impacte global del ciclisme a Europa ens indiquen que podem generar anualment 

uns 150.000 milions d’euros de benefici pel conjunt de la ciutadania.
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SESSIÓ PARAL·LELA 2.1: LA BICI COM ELEMENT DE TRANSFORMACIÓ
• No hem d’inventar la roda: disposem de dades i experiències suficients per agafar-les i adaptar-les als 

diferents contexts urbans i metropolitans.
• Les connexions metropolitanes són el gran forat negre de la mobilitat. Projectes d'infraestructura ciclista 

d’àmbit metropolità com la Bicivia ja estan ajudant a afavorir els desplaçaments actius, la majoria d’ells 
d’una distància inferior als 10km.

• S’ha de considerar l’espai públic com un dret universal.
• L’activisme ciclista i comunitari és bàsic per l’impuls de polítiques locals en favor de la bicicleta, en 

especial en municipis petits i mitjans.
• La mobilitat sostenible és sempre una prioritat als pressupostos participatius de tots els Ajuntaments.

SESSIÓ PARAL·LELA 2.2: L’ECONOMIA I LA INDÚSTRIA DE LA BICICLETA
• El boom de la bicicleta durant la pandèmia ens ha de fer reflexionar a nivell econòmic.
• Al 2020 a Europa es van vendre més de 22 milions de bicicletes, 4,5 de les quals són elèctriques i 

moltes d’elles fabricades a Europa.
• Existeix una oportunitat de fomentar l’ús de la bicicleta des de l’àmbit econòmic, però per això ho hem 

de considerar igual d’important que altres sectors que facturen i generen ocupació similar.
• El cas de Portugal ens mostra que una aposta per l’economia de la bici a nivell nacional té un alt impacte 

socioeconòmic a curt i mig termini.
• La ciclologística és un sector econòmic clarament a explotar, tal i com s’està fent a altres països 

europeus.
• A través de la bicicleta es poden impulsar projectes amb un alt grau social.

SESSIÓ PARAL·LELA 2.3: LEGISLACIÓ, NORMATIVA I SEGURETAT VIÀRIA
• Hem de treballar des de la legislació local en posar les coses cada cop més difícils al vehicle privat.
• El patinet cada cop té més protagonisme a les nostres ciutats, i una de les raons és que aquest vehicle 

cohabita millor amb la resta del trànsit motoritzat. És per això que en països amb una infraestructura 
ciclista de qualitat hi ha menys patinets i més bicicletes.

• El canvi de model de ciutat es pot fer des de l’Ajuntament a través de les seves competències 
municipals: classificació de vies urbanes, límits de velocitat, aparcaments, oferta de transport col·lectiu, 
restriccions al trànsit...

• Diversos estudis demostren que a més nombre de ciclistes, menys accidents. Però per aconseguir això 
calen canvis legislatius.
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PLENÀRIA 1: EL ROL DE LA BICICLETA EN UN CONTEXT DE CRISI SANITÀRIA I 
CLIMÀTICA

Pierre Serne: “La temporalitat de l'urbanisme tàctic ha permès posar en marxa infraestructures ciclistes en 
molts contextos inimaginables. A França, per exemple, el 94% de les vies ciclistes temporals encara 
existeixen, i moltes ja s'han convertit en permanents”. 

Pierre Serne: “Encara avui continuem sorpresos de l’èxit de la col·laboració entre les organitzacions de la 
societat civil i les administracions públiques franceses”. 

Pierre Serne: “Les aliances amb el sector de la bicicleta són fonamentals, així com amb les petites 
empreses que donen servei als usuaris. La col·laboració es basa en la confiança mútua, a través de diferents 
canals”.

PLENÀRIA 2: LA CIUTAT I EL TERRITORI DES DE DIFERENTS MIRADES

Óscar Chamat: “La bicicleta s’ha convertit en un tema massa important com per deixar-ho només en mans 
dels tècnics especialistes”.

Sara Ortiz Escalante: “Hem de posar la vida quotidiana en el centre del disseny de les nostres ciutats. Les 
nostres vides són més complexes que només desplaçar-nos per anar a treballar cada dia”.

Juan Ortiz Taboada: “L’entorn metropolità és el gran forat negre de la mobilitat ciclista”.

Juan Ortiz Taboada: “Hem guanyat ja el discurs de que la transformació de l’espai públic és necessària a 
través de la bicicleta i els modes de transport sostenibles”.

Lucy Saunders: “És primordial treballar amb models d’indicadors d’avaluació i mapes que permetin la 
visualització dels efectes positius d’entorns urbans saludables, no només per prendre decisions a nivell 
tècnic o polític, sinó per també conscienciar i sumar entre el conjunt de la ciutadania”.
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PLENÀRIA 3: APROFITEM LES OPORTUNITATS DE FINANÇAMENT PER DONAR 
UN IMPULS A LA BICICLETA

Antonio Pérez: “L’Estratègia Estatal de la Bicicleta pretén normalitzar l’ús de la bicicleta, amb l’objectiu de 
que gairebé tothom es plantegi seriosament desplaçar-se en bici”. 

Antonio Pérez: “Des del MITMA volem donar suport i ajudar a tothom qui vulgui promoure l’ús quotidià de la 
bicicleta”. 

Teresa Prohias: “La gestió eficient dels fons de recuperació representa un gran repte per totes les 
administracions públiques implicades”. 
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SESSIÓ PARAL·LELA 1.1: CICLOTURISME I ESPECIALITZACIÓ
• El cicloturista, a més de poder rodar entre 4 o 5 hores diàries, vol fer el mateix que la resta de turistes.
• Les rutes cicloturístiques s’han de concebre també con infraestructures de mobilitat i connexió entre 

poblacions, especialment en zones rurals d’interior amb poblacions aïllades entre sí.
• A Espanya no disposem de dades que ens permetin avaluar l’impacte socioeconòmic del cicloturisme. 

Tot i així, a nivell de percepció podem constatar que s’està produint un increment en la demanda.
• L’especialització del sector sol ser complicada tot i les baixes inversions econòmiques, ja que la majoria 

d’agents son petites empreses amb pocs recursos i amb una molt baixa capacitat de treball col·laboratiu.
• Cal una implicació directa per part de les administracions per treballar de manera conjunta en 

l’especialització de les destinacions. 
• Gairebé el 80% dels turistes coneixen el destí i els seus productes a través de mitjans digitals. Tota 

especialització en cicloturisme ha de passar sí o sí per una aposta per la digitalització.

SESSIÓ PARAL·LELA 1.2: FORMACIÓ CICLISTA PER A TOTHOM
• Amb la formació en ciclisme en infants aconseguim autonomia, sostenibilitat i seguretat.
• Els estudis evidencien que la majoria de nens i nenes no volen anar a l’escola en cotxe.
• La pacificació dels entorns escolars té un gran impacte en el canvi d’hàbits de mobilitat quotidiana.
• Les unitats ciclistes de la policia i la col·laboració entre escoles i altres agents clau són la fórmula 

d’èxit per omplir les ciutats de ciclistes.
• Les escoles ja disposen d’assegurances i altres tipus de mecanismes per garantir que l’accés en bicicleta 

es pugui fer en les màximes condicions de seguretat.

SESSIÓ PARAL·LELA 1.3: COMUNITATS CICLISTES I PARTICIPACIÓ
• Les taules de mobilitat són l’instrument bàsic per avançar plegats en el disseny, planificació, gestió i 

implementació de polítiques ciclistes al territori.
• La participació dels col·lectius ciclistes, els grups locals i l’activisme resulta clau per anar 

consolidant l’ús quotidià de la bicicleta.
• Una de les claus és fer que les persones provin la bicicleta durant un temps determinat, i percebin en 

primera persona els seus beneficis.
• Les noves tecnologies ajudaran significativament a la col·laboració entre diferents agents per impulsar 

projectes ciclistes a diferents escales.
• La mobilitat ciclista és un tema recorrent en tots els processos de participació. Ens trobem en un moment 

on existeix una gran demanda ciutadana per abordar aquest tipus de mesures.
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SESSIÓ PARAL·LELA 2.1: CICLOLOGÍSTICA
• Resulta essencial la professionalització del sector de la ciclologística a Espanya, al mateix nivell que 

ja es fa a altres països del nostre entorn (França és un referent en aquest sentit). Actualment es treballa a 
precari i això repercuteix directament en la qualitat del servei proporcionat al client.

• El repartiment de mercaderies suposa un 20% dels desplaçaments diaris que es produeixen a les zones 
metropolitanes, provocant un 40% de les emissions. 

• El 50% dels repartiments actuals es podrien fer en bicicletes de càrrega.
• Las iniciatives de ciclologística tenen un gran impacte en l’economia local generant oportunitats.
• Cal un suport ferm per part de les autoritats locals i metropolitanes per discriminar positivament.

SESSIÓ PARAL·LELA 2.2: LA DIMENSIÓ SOCIAL I INCLUSIVA DE LA BICI
• Moltes estratègies de la bicicleta ja estan incorporant criteris socials a l’hora d’implementar mesures i 

indicadors de seguiment (com el cas de l’Estratègia Aragonesa de la Bicicleta).
• La bicicleta històricament ha demostrat que té un alt poder transformador de les societats. A països 

ciclistes amb una alta taxa d’immigració la bici representa un instrument d’integració entre nens i dones.
• Dins de les estratègies de planificació s’han d’incloure grups en risc d’exclusió social per tal de millorar 

les seves condicions de vida a través de la bicicleta.
• L’accés universal a la mobilitat quotidiana passa per facilitar l’ús segur de la bicicleta per a tothom.
• Recerques demostren que les dones són les més beneficiades per l’increment de l’ús de la bicicleta.

SESSIÓ PARAL·LELA 2.3: AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
• S’ha demostrat que la bicicleta pot incidir en el desenvolupament cognitiu i el manteniment de les xarxes 

de suport social de les persones grans, combatent de manera eficaç la soledat no desitjada.
• A l’hora de construir serveis públics calen 3 aspectes: infraestructura, serveis i promoció. I de manera 

transversal, un model de gestió basat en el coneixement proporcionat a través de les dades.
• És evident que s’està produint un traspàs modal de la bici i altres modes de mobilitat activa al patinet.
• La salut és el principal motiu perquè les persones deixin el cotxe o la moto i passin a altres modes de 

transport més actius per realitzar els seus desplaçaments quotidians.
• És necessari generar quotidianitat en l’ús de la bicicleta entre els infants.
• Amb la infraestructura ja existent podem recopilar molta més informació de la que tenim ara, que 

facilitaria enormement el desenvolupament de plans de mobilitat i definició de ZBE.
• Totes les dades recopilades s’han de comunicar entre el conjunt de la ciutadania i la resta d’agents 

socials, tenint en compte que no tothom és especialista en aquesta matèria.
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