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Universitat i Bicicleta
La mobilitat sostenible i la bicicleta

La mobilitat sostenible és un repte per a tota societat 
moderna, i l’ús de la bicicleta és sense dubte una de 
les solucions òptimes per a trajectes curts. Perquè el 
conjunt dels ciutadans prengui conciència necessitem 
donar a conèixer els avantatges de l’us de la bicicleta 
per mitjà d’associacions, organismes socials i 
Institucions.

La Universitat, un centre clau

La Universitat és potser la institució més important per 
promoure l’ús de la bicicleta a la societat per dos 
motius principals:

Al ser els estudiants un públic jove, tenen gran 
capacitat per a l’adquisició de nous hàbits de mobilitat 
que transformaran la nostra forma de moure’ns en el 
futur.

La comunitat universitària, en el seu conjunt, és un 
espai de reflexió i de tolerància ideal per dinamitzar 
fenòmens socials emergents, i la recuperació de la 
bicicleta com a mitjà de transport n’és.



Què és BiciCampus?

Bicicampus, una bona iniciativa

Per tot això des del BACC (Bicicleta Club de Catalunya) hem 
creat una iniciativa anomenada BiciCampus, que vol 
promoure l’ús de la bicicleta com a un mitjà de transport 
pràctic, saludable i sostenible per anar a la Universitat. 

L’acció central de BiciCampus consisteix en el préstec de 
200 bicicletes a estudiants universitaris de forma anual 
mitjançant les seves respectives universitats. Per garantir 
l’èxit d’aquesta iniciativa, estem preparant una intensa 
campanya i un conjunt d’accions en les quals us proposem 
participar.

Un acord de col·laboració

La participació de diferents universitats en aquesta 
iniciativa es plasmarà mitjançant un acord de col·laboració 
en els termes que es concreten a les properes pàgines.



Oferim...
Entre les accions que portarà a terme el BACC com a part de 
la Iniciativa Bicicampus són:

- El lliurament de 200 bicicletes a diferents universitats 
de Barcelona per al seu préstec durant un any a aquells 
estudiants que ho solicitin i cumpleixin un conjunt de 
requeriments. Inclou candau i una revisió als 3 mesos.

- Organització del Dia de la Bicicleta a l’Octubre.

- La publicació d’una pàgina web (Bicicampus.cat) amb 
informació útil per als universitaris (itineraris, consells, 
etc)

- La creació del Punt Bici, un element mòbil que passarà 
per totes les universitats de Barcelona i que oferirà als 
estudiants informació dels avantatges d’anar amb 
bicicleta, la possibilitat de reparar les seves bicicletes i de 
comprar-ne accessoris, etc.

- El desenvolupament d’una campanya de comunicació 
amb la finalitat de fomentar l’ús de la bicicleta entre els 
universitaris i engrescar-los que demanin una de les 
bicicletes en préstec. En aquesta campanya tindran una 
presència rellevant les universitats participants. 















200 bicis



Demanem...

Les universitats que decideixin participar en aquesta 
iniciativa es comprometen a:

- Col·laborar en la campanya de comunicació, i facilitar 
el desenvolupament de la mateixa.

- Col·laborar en la gestió del parc de bicicletes assignat, 
mitjançant la dotació d’espais i recursos humans per al 
control de les bicicletes i la ressolució d’incidències.

- Col.laborar en la gestió dels estudiants que rebin una 
bicicleta.

- Organitzar un acte oficial de lliurament de les bicicletes.

- Incloure un enllaç a la pàgina de BiciCampus desde la 
pàgina web de la universitat.



Calendari d’accions

22
OCTUBRE

La campanya Bicicampus estarà vigent durant tot el curs 
acadèmic 2007-2008 i es divideix en dues fases:

- Captació: Entre octubre i febrer es difondrà la iniciativa i es 
captaran interessats a gaudir de les bicicletes.

- Implantació: A partir del mes de febrer es repartiran les 
bicicletes assignades a cada Universitat i es posarà en marxa 
el préstec.

Les dates a tenir en compte són:

- 1 d’octubre: Termini màxim per signar l’acord de cessió de 
les bicicletes, segons els termes descrits en aquest document.

- 8 d’octubre: Inici de la campanya amb cartells a totes les 
facultats i llançament de la pàgina web.

- 22 a 24 d’Octubre: Dia de la bicicleta a la Universitat.

- Gener: Lliurament de les bicicletes a les universitats, així com 
els llistats d’estudiants amb dret a utilitzar-les.

- Febrer- juny: El Punt Bici recorre les universitats de 
Barcelona amb parades d’una setmana a cadascuna.



El BACC
El BACC (Bicicleta Club de Catalunya) existeix per incrementar el 
paper de la bicicleta com a mitjà de transport i per representar els 
interessos dels ciclistes. Per axiò treballem activament per afavorir 
que les ciutats les integrin de forma real.

Hem dut a terme la iniciativa BiciCampus perquè creiem que pot 
contribuir a sensibilitzar moltes persones,especialment els joves, 
sobre els avantatges d’aquest mitjà de transport.


