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2014 Assemblea
C e l e b r a c i ó  d e  l ’A s s e m b l e a  g e n e r a l 
o rd i n à r i a ,  5  d e  j u n y  d e  2 0 1 4 ,  h o te l 
d’entitats Gràcia. 

Aprovació  de  l’última  acta,   presentació  del 
tancament  anual  2014  i  dels  nous  projectes  i 
pressupost 2015.

President: Albert Sanz
Secretari:  Adrià  Arenas
Tresorer:  Carlos Benito
Vocal:       Albert Ballbé

95 %         Donar serveis a socis adaptats a la nostra realitat actual.

100 %    Estructura amb despeses mínimes. 

75 %        Atendre les consultes adaptant-nos als recursos de l’entitat.

97 %        Projectes amb institucions públiques.

97 %        Assessoraments puntuals a institucions.

40 %     Comunicació interna i externa pro-activa  a les xarxes.

70 %     Nou web.

100 %    Nou format de butlletí virtual.

30 %        Promoure tasques del voluntariat.

80 %     Incidència política i activisme.

75 %      Presencia i participació BACC en la vida pública.

Hem assolit els nostres objectius?
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Objectius: 

Impulsar l’ús de la bici del marc laboral
Contribuir a la millora ambiental
Facilitar la prova de la bicicleta
Fomentar la mobilitat sostenible

2014 Projectes

Bicifeina

Descripció: 
El  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  promou  el  programa 
"Bicifeina  Aire més net, menys soroll" com una eina per conscienciar i 
per actuar envers la contaminació de l’aire i el soroll. Programa pilot que 
han posat en pràctica els treballadors de la Conselleria. 
S’emmarca en el Pla de millora de la qualitat de l’aire i és promogut per la 
Direcció General de Qualitat Ambiental
L’objectiu  final  és  induir  un  canvi  cultural  i  que  es  faci  el  salt  de  la 
bicicleta en préstec a la pròpia per anar a la feina.
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2014 Projectes
Setmana de la bicicleta, del 13 al 15 de Juny

Objectiu 
Promoure  accions  de  participació  ciutadana  al 
voltant de la bicicleta 

Descripció d’activitats: 

Bicieixam, gimcana cultural amb bici
Taller de mapeig urbà sobre al bici a BCN
Pedalada per Barcelona
Fotografia a les xarxes

Amb  el  suport  de  l’Ajuntament  de  Barcelona, 
Departament de Mobilitat
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2014
Setmana de la mobilitat sostenible i segura (SMSS)  del 

22 a 27 de setembre 

Projectes

Objectiu:  
Fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport 
urbà. 
Sensibilitzar  sobre  la  contaminació  atmosfèrica  i  les 
seves conseqüències sobre la salut.
Contribuir  a  incrementar  el  compromís  de  les 
poblacions catalanes per a la promoció de la bicicleta.
Obtenir  uns  bons  resultats  de  participació  dins  del 
marc d’un projecte europeu. 

Descripció:  

Pedalada simultània en els pobles i ciutats que participen 
a  SMSS  de  Catalunya  amb  un  missatge  i  una  imatge 
comuna: Fem el carrer més nostre!. 
També  es  desenvolupen  les  activitats  com:  Taller  ITB, 
Omplim el municipi de bicis,  Equipa la teva bici i  Foto 
Bici –Missatge.

Amb  el  suport  de  la  General itat  de  Catalunya, 
Departament de Territori i Sostenibilitat i la col·laboració 
de ATM Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
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2014% 171 18 9 12 9 24 42 285
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2014 Participació, activisme i sensibilització

Què hem fet? A quines reunions hem participat? 
On  hem  explicat les nostres propostes?

Par t ic ipac ió  en  l a  reun ió  de  Carreteres 
compartides,  dept.  Territori  i  Sostenibilitat, 
Generalitat de Catalunya

Participació  en  la  Mesa  de  la  Bicicleta  de 
Cata lunya ,  dept .  Terr i tor i  i 
Sostenibilitat,Generalitat de Catalunya

Participació a la presentació del procés de redacció 
del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana de l’AMB

Participació en la Cursa de Transports i Mostra de 
Mobilitat Col·laborativa

Reunió del Consell de la Mobilitat ampliat sobre el 
Pla director de mobilitat de la RMB 2013-2018 

Participació  en  la  Tertúlia-diàleg  de  proximitat 
sobre super illes

Participació  en  II  Universitat  Popular  de  la 
bicicleta, Montcada.

Participació  del  Grup  de  treball  intercanviadors 
Baix Llobregat.

Participació en la 
Mesa de la 

mobilitat de UAB.

Participació en les 
reunions de treball 
amb l’Ajuntament i 
els diversos grups 

parlamentaris i  
posterior redacció 
de les al.legacions 
de l’ordenança de 

bicicletes i 
vianants a BCN.

Participació en la 
Mesa de la 

Bicicleta, Dept. 
Territori  i 

Sostenibilitat, 
Generalitat de 

Catalunya
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2014 Participació, activisme i sensibilització

Assistència  a  la  sessió  plenària anual  del  Pacte 
per la Mobilitat, presidida per l'Excm. Sr. Xavier 
Trias, alcalde de Barcelona en el Saló de Cent.

Assistència a la presentació del procés de redacció 
del  Pla  Metropolità  de  Mobilitat  Urbana  de 
l’AMB.

Assistència l'assemblea de la Xarxa de Voluntariat 
Ambiental.

Presentació  del  Projecte  europeu  BITIBI,  St 
Cugat del Vallés.

Participació  en  el  10è  esmorzar  estratègic  T-
mobilitat.

Recolzament al  Pacte del  temps,  Ajuntament de 
Barcelona.

Fira de RSC al Born de Barcelona.

Participació  a  la  jornada  Fem  xarxing  amb  els 
s i gnants  de l  Compromís  Ciutadà  per  l a 
sostenibilitat.

Parking Day,  instal·lació a la via pública.Projecte 
en col·laboració amb altres entitats.

Reunions 
periòdiques, del 

Pacte de la 
mobilitat, Dept. de 

Mobilitat de 
l’Ajuntament de 

Barcelona.

Participació a l’ 
Intergrup en suport 

a la bicicleta. 
Parlament de 

Catalunya.

Debat de reforma 
de la Diagonal i les 

Glòries, amb la 
col·laboració 

d’altres entitats. 
Plataforma 

Diagonal per a 
tothom.
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2014

Premsa i TV

Comunicació

Durant l’any 2014, hem estat presents en els mitjans de comunicació per 
tractar tots els  temes importants en relació a la bicicleta i  la  mobilitat 
urbana.
Des dels nostres web, butlletí virtual, facebook, twitter hem informat de 
les nostres activitats, esdeveniments o la nostra posició com entitat, en 
temes sensibles d’actualitat.
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3.082 

Me gusta
2.355 
Seguidors

2014 Comunicació

Web, Butlletí virtual i  Xarxes
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Comptes anuals i pressupost2014
Any 2014   
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2014
Any 2015 pressupost   
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Agraïments2014

Bicicleta Club de Catalunya
Hotel d’entitats
C/ de la Providència, 42
08024  Barcelona
T. 933 077 100
bacc@bacc.cat    www.bacc.cat

A tots els nostres socis, patrocinadors i col·laboradors,
us volem agrair el vostre suport.

I en especial a tots els voluntaris que han col.laborat tant en la 
organització  d’actes  puntuals,  com  amb  tasques  de  gestió 
durant el darrer any

Moltes gràcies a tots,

La  nostra  entitat  està 
inscrita a : 
Cens d’entitats
de  voluntariat,  Cens 
d’associacions  grups  i 
xarxes  de  participació 
juvenil de BCN,
i es membre de:

http://www.bacc.cat
http://www.bacc.cat

