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és una iniciativa de



Universitats a Catalunya 
La comunitat universitària a Catalunya és d’unes 250.000 persones

2005 - 2006 UB UAB UPC UPF UdG UdL URV
Estudiants 85.600 46.600 39.000 17.000 17.000 8.600 17.000

Personal acadèmic i admn. 6.300 4.600 3.900 1.400 512 409 549

TOTAL 91.900 51.200 42.900 18.400 17.512 9.009 17.549

•Les universitats es troben per tot el territori i són generadores d’una elevada mobilitat. 

•Elevat potencial d’ús de la bicicleta, ja que es troben majoritàriament troben dintre o 
molt a prop dels nuclis urbans. 

Di idid dif t bilit t di d i t t ’h i•Dividides en diferents campus, generen una mobilitat disgregada i per tant, s’hagin 
d’estudiar els campus de forma independent.

és una iniciativa de



Actuacions a favor de l’ús de la bici

Bicicampus ha actuat sobre el 75% de la comunitat universitària

2007 i 2008 UB UAB UPC 
Bcn UPF UdG UdL URVBcn

Setmana de la bici a la uni Sí Sí Sí Sí Sí

Info a www.bicicampus.cat Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Participació al pla de mobil. Sí

Conveni de col·laboració Sí Sí Sí

P é t d  bi i l t Sí SíPréstec de bicicletes Sí Sí

Punt bicicampus Sí Sí

Per portar a terme les actuacions, partíem de la premissa que hi 
hagués a la universitat un cert interès per la bicicleta.

és una iniciativa de



Web universitat I bicicletaWeb universitat I bicicleta

és una iniciativa de



200 bi i l t d è t200 bicicletes de prèstec 
•Bicicleta de qualitat i equipada, per 

“conquerir”“conquerir” nous usuaris, garantir la 
seguretat i la comoditat.

•Gratuïta per la comunitat universitària, amb fiança 
de 95 euros. 

•Facilita la prova per provocar un canvi d’hàbits i•Facilita la prova, per provocar un canvi d hàbits i 
cobrir necessitats de curta estada. La bicicleta s’utilitza 
durant un curs i després passa a nous usuaris. 

•Complementari del Bicing. L’usuari l’utilitza de 
forma exclusiva.  

•Carnet de soci del BACC, amb assegurança de 
responsabilitat civil.
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Punt Bici Presència setmanal a la universitatPunt Bici Presència setmanal a la universitat
Atenció del comerç local: Biciclot, Probike i Espai Bici

Bicicleta amb motor elèctric Punt d’informació i promoció Taller de mecànica i ITB

és una iniciativa de



Participació  
Fi t d l j tFinançament del projecte

Personal per a la gestió

Espais de magatzem

Espai pel Punt biciEspai pel Punt bici

Aparcaments a les universitats

és una iniciativa de

Registre contra els robatoris



Lliurament i retorn: UB i UPC Diagonal.
Públic: Tota la comunitat UB i UPC de Barcelona.

3.800  viatges en 5 mesos3.800  viatges en 5 mesos
b 0 i ib 0 i i

Elevada satisfacció: 8,28 sobre 10.
Baix robatori: 5 bicicletes en 5 mesos.
F t d d 1 000 l li it d

amb 0 emissionsamb 0 emissions

Forta demanda: 1.000 sol·licituds.
Gestió: BACC, amb la col·laboració de UB i UPC.
Canvi de mobilitat: la meitat canviaran cap a la bicicleta.
Mix de mobilitat: la bicicleta ha descarregat sobretot el transport públic i el bicing, tot i 
que l’ús de la moto i el cotxe també s’han vist disminuïts.

és una iniciativa de



Lliurament i retorn: UB i UPC Diagonal.
Públic: Tota la comunitat universitària de la UB i UPC de BarcelonaPúblic: Tota la comunitat universitària de la UB i UPC de Barcelona.
Demanda: 400 sol·licituds. No hem fet més difusió per tal de poder satisfer la 
demanda. D’aquests: 75 sol·licituds són de repetidors.
At t 200 bi i l t 10% i d l Bi i i 6% i d t tAtorgament: 200 bicicletes. 10% usuaris del Bicing i 6% usuaris de cotxe o moto. 
Mix de mobilitat: la bicicleta ha descarregat sobretot el transport públic i el bicing, tot 
i que l’ús de la moto i el cotxe també s’han vist disminuïts. 

és una iniciativa de



Lliçons apresesLliçons apreses

Les bicicletes Bicicampus són la forma òptima d’introduir la 
bicicleta i caldria estendre l’acció a totes les universitats a Barcelona i bicicleta i caldria estendre l acció a totes les universitats a Barcelona i 
a Catalunya.

Després de la prova de la bicicleta caldria fomentar accions per p p p
facilitar l’accés a la mateixa.

El Punt Bici fa promoció constant amb la seva presència a les 
àuniversitats, a part de resoldre els problemes mecànics de les bicis en 

préstec i controlar que són utilitzades.

La promoció ha d’anar amb la restricció Les mesures de La promoció ha d’anar amb la restricció. Les mesures de 
promoció han d’anar acompanyades de mesures restrictives pels 
vehicles motoritzats per que sigui efectiu un canvi cap a la mobilitat 
sosteniblesostenible.
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Propostes de futur

• A Barcelona ampliació del projecte fins a 500 bicicletes, a 
través de la signatura d’un conveni amb les universitats actuals 
i potencials  Comptarem també amb la col·laboració de i potencials. Comptarem també amb la col laboració de 
l’ajuntament de Barcelona.

• Estendre el model Bicicampus territorialment (préstec de p (p
bicis i Punt Bicicampus) a d’altres poblacions, a través de la 
UPC, UAB, UdG i UdL, amb altres models de bicicleta (p.e. 
models de pedaleig assistit).g

• Organització d’un seminari / jornada sobre la bicicleta i la 
universitat, dirigit especialment als tècnics responsables de la 

bilit t  l  i it tmobilitat a les universitats.

és una iniciativa de


