
 

Introducció 
Anar amb bici o caminar no consumeix recursos energètics, no contamina, no produeix 
soroll, democratitza la mobilitat, pacifica el trànsit i ajuda a millorar l’espai públic, 
aporta més autonomia a la ciutadania, fomenta l’activitat física i permet la 
intermodalitat amb altres mitjans de transport. 
Les persones treballadores tenim dret a una mobilitat sostenible, segura i activa a 
través de mitjans de transport més equitatius, eficients, saludables i econòmics. 
Per això, és menester implementar mesures i propostes, per exemple, per potenciar la 
bicicleta i l'anar a peu als desplaçaments a la feina. 

Funaments 
Els desplaçaments per motius laborals a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
representen la major part dels que tenen lloc a diari, i més d’un 50% d’aquests es 
realitzen amb automòbil.  
Avançar cap a una mobilitat més sostenible exigeix donar més protagonisme a 
l’ecomobilitat - caminar, la bicicleta i el transport públic - en detriment del vehicle 
privat a motor. Pel que fa a la bicicleta, cal un diàleg entre entitats, administracions 
públiques i empreses, en virtut de solucions als problemes de desplaçament per mitjà 
de la utilització responsable de la bicicleta com a mitjà de desplaçament per millorar la 
seguretat i comoditat mentre se circula i garantir l’aparcament segur. 
Als darrers anys, la bicicleta és el tipus de mobilitat que més ha crescut i encara té un 
gran potencial per seguir creixent si se la promou decididament. 
En 10 anys, el seu ús s’ha multiplicat por 5 a la ciutat de Barcelona. Avui hi ha més de 
130.000 ciclistes diaris pedalant pels carrers de Barcelona, en bona part per anar a 
treballar. 
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Àmbit & Localització 
El projecte estarà enfocat a l’àrea metropolitana de Barcelona.: 

Destinataris 
Habitants de l’àrea metropolitana de Barcelona, usuaris/àries o potencials usuaris/
àries de la mobilitat activa. 

Objectius 
Són objectius d’aquest projecte: 
• Fomentar l’acció de caminar com acció de mobilitat activa. 
• Accedir amb comoditat i seguretat amb bicicleta al lloc de feina. 
• Disposar d’itineraris i espais segurs i còmodes per desplaçar-se per l’entorn laboral sense 

risc per a la seva integritat física o la dels vianants. 
• L’existència de xarxes ciclistes, carrers de trànsit pacificat i, en general, espais segurs, en 

el disseny interior de les àrees d’activitat empresarial de l’àmbit del projecte. 
• Promoure la instal·lació d’aparcaments de bicicletes segurs protegits de las inclemències 

meteorològiques, al més a prop possible del lloc de feina i/o aparcaments dins les empreses 
para evitar furts. 

• Disposar de bicicletes com a mitjà de transport d’empresa per als recorreguts laborals més 
propers. 

• Promoure i difondre els programes subvencionats d’incentius a la bicicleta, com ara el cas 
dels ajuts per a l’adquisició de bicis elèctriques (AMB), el projecte “Bicifeina” (Generalitat 
de Catalunya) i els programes de cesió de bicicletas del Compromís pel clima (Ajuntament 
de Barcelona) . 

• Millorar els espais habilitats especials per garantir vestuaris i dutxes. 
• Promoure l’existència de préstecs o regals de bicicletes als/a les treballadors/es per part 

de les empreses.  
• Promoure una base de dades per a la recerca d’altres treballadors/res del mateix polígon o 

empresa que puguin realitzar viatges plegats.  
• Posar a l’abast la informació i formació necessària per fomentar l’ús de la bicicleta:  

• Plànols sobre els itineraris millors i més segurs.  
• Aparcaments per a bicicletes.  
• Tallers de reparació i manteniment de bicicletes. 

• Promoure l'ús del bicing a les empreses i la seva ampliació a l'àrea metropolitana. 
• Fomentar la formació sobre la circulació segura. 
• Reivindicar la bonificació sobre l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) per aquelles 

empreses que promoguin de forma efectiva l’ús de la bici. 



• Reivindicar incentius econòmics per a les persones treballadores per anar amb bicicleta al 
treball, com algunes empreses ja ho fan. 

• Reivindicar l’ampliació de l’horari per viatjar amb bici al transport públic com ara 
Rodalies. 

Marc temporal 
11 de novembre de 2017 

Rutes 
•Pedalada 

• origen: Arc de Triomf (Passeig de Lluís Companys, s/n - districte Ciutat Vella) 
• destinació: Parc de Can Sabaté (C Mineria, 16 - Zona Franca - districte Sants-Montijuïc) 
• recorregut: 12 quilòmetres 

Proposta recorregut: Arc de Triomf (PUNT VERMELL) – Pg. Sant Joan – Diputació – Tarragona – 
Plaça Espanya – Avda. Maria Cristina – Ferrer i Guàrdia – Monabos – Sant fructuós – Font Florida – 
Plaça Matemàtiques – Mare de Déu del Port –Motors – Pg. Zona Franca – Carrer A – Carrer 1- Carrer 
60 – Carrer 1 – Carrer 2 – Túnel – Motors – Metal·lúrgia – Foc –Urani – Energia – Ctra. del Prat – 
Mineria – Parc de Can Sabaté (PUNT TARONJA).



•Caminada 
• origen: Plaça Espanya (Torres Venecianes, districte Sants-Montijuïc) 
• destinació: Parc de Can Sabaté (C Mineria, 16, Zona Franca, districte Sants-Montijuïc) 
• recorregut: 2 quilòmetres 

Difusió 
Farem servir les vies següents de difusió de la Campanya: 

• Cartells/díptics 
• Xapes 

• Estalvis de taula 
• Samarretes 

• Quiosc informatiu 
• Xarxes socials 

Proposta recorregut: Torres Venecianes/Plaça Espanya - Plaça de l'Univers - Av. de Francesc Ferrer i 
Guàrdia - Carrer de Montfar - Carrer de MontfarCarrer de Chopin - Carrer de la Font Florida - Carrer 
de la Mare de Déu de Port/Plaça de les Matemàtiques - Carrer de la Mineria 



Accions 
• Punts informatius de la campanya i/o instal·lacions de quioscos informatius de la 

campanya a: 
• centres empresarials; 
• associacions de barri; 
• sindicats; 
• ONG’s; 
• Organismes públics, etc. 

• Realitzar activitats lúdiques i gimcanes. 
• Promoure una passejada en bici confluint amb organitzacions de barri i associacions afins 

a la campanya. 
• Recollida de signatures per a la millora de la mobilitat sostenible. 

Referències de Consulta 
• Díptic: Al Trabajo en Bici.Confederación Sindical de Comisiones Obreras, UGT, ConBici 

Coordinadora en Defensa de la Bici, Atlantis Grupo Asegurador. 
• Movilidad Sostenible: En Bicicleta al Trabajo. Decálogo de la bicicleta como medio de 

transporte para ir a trabajar. Confederación Sindical de Comisiones Obreras. 
• Recomendacions sindicals per anar amb bici a la feina. Comissió Obrera de Catalunya. 

• Breve guía para delegados y delgadas. En bici al trabajo. Comisiones Obreras de Aragón. 

Organització 
• Comisió Obrera Nacional de Catalunya 
• Federació de Serveis a la Ciutatanía de CCOO de Catalunya 

Coordinació 
• Biciclot 

Suport 
• Ajuntament de Barcelona


