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2013 Actes institucionals

!
Celebració de l’Assemblea extraordinària, 16 de febrer de 2013 
a!!
Celebració de l’Assemblea general ordinària, 25 de maig de 2013 
Aprovació de l’última acta, tancament anual 2012, presentació dels nous 
projectes i pressupost 2013.!!!
Celebració de l’Assemblea extraordinària, 23 novembre de 2013 
Canvi d’estatuts i la Junta directiva va ser renovada. Queda constituïda 
per:!!
President,   Albert Sanz!
Secretari,    Adrià  Arenas!
Tresorer,     Carlos Benito!
Vocal,          Albert Ballbé
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2013 Projectes

Bicicampus

Descripció: !
Universitat de Barcelona!
La qualitat i satisfacció del projecte es pot qualificar d’òptim.!
El finançament de la UB no es va aconseguir i el funcionament del Punt 
es va acabar. !
Les bicicletes en préstec van ser recomprades per l’usuari i algunes d’elles 

retornades, reparades i venudes. 
Resten bicicletes pendents de venda.!
El ta l l e r mòbi l de reparac ió de 
bicicletes queda dintre del patrimoni 
de l’entitat a l’espera de la seva venda.!

Objectius: !!
Impulsar l’ús de la bicicleta a les universitats 
catalanes.!
Contribuir a la popularitat de la bicicleta en 
l’entorn universitari.!
Facilitar la prova de la bicicleta.!
Fomentar el coneixement i l’intercanvi entre les 
universitats.



memòria 2013

 

�5

2013

Objectius:  !
Ensenyar a anar en b ic ic leta a tothom i 
especialment al públic adult.!
Transmetre els principis d’una conducció segura 
per la ciutat.!
Donar confiança en la utilització de la bicicleta 
com a mitjà de transport pel col.lectiu de 
principiants.

Projectes
Biciescola

Descripció: 
Amb col·laboració amb CC Casa 
Elizalde i la Sedeta!
Projecte f ina l i tzat e l segon 
trimestre.!
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2013 Projectes
Educabici

Objectius:  !
Capacitar als centres escolars per promoure l’ús 
de la bicicleta, tot familiaritzant l’alumnat amb 
la mobilitat sostenible i fomentar d’aquesta 
manera una cultura per la bicicleta.!
Realitzar un acompanyament tècnic, durant un 
curs escolar, als responsables dels centres per tal 
que duguin a terme iniciatives que afavoreixin la 
implantació de la bicicleta als centres educatius.!
Facilitar la introducció de la mobilitat en 
bicicleta en els centres escolars, en tots els seus 
aspectes.

Descripció: 
Projecte pilot!
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.!
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2013 Projectes
Setmana de la bicicleta, 6 i 7 de juliol

Objectiu 
Promoure accions per a fer de la bicicleta un mitjà 
de transport de cada dia.!

Descripció d’activitats: !
Curs d’iniciació per anar en bicicleta per a adults.!
Concurs a Instagram: fes-te una foto amb el lema “la teva bici en el teu 
lloc preferit de Barcelona”. Vam premiar a la guanyadora amb  una 
bicicleta del programa bicicampus.!!!

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.!
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2013

Setmana de la mobilitat sostenible i segura SMSS

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 e l compromís de les 
poblacions catalanes per a la promoció de la bicicleta. !!

Descripció:  !
Pedalada simultània dels ajuntaments que participen 
(SMSS) de Catalunya amb un missatge i una imatge 
comuna: Mou-te en la direcció correcta!. !
També es desenvolupen les activitats: Taller ITB, Omplim 
el municipi de bicis, Equipa la teva bici i Foto Bici – 
Missatge.!!
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
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2013

Setmana de la mobilitat sostenible i segura 
SMSS

Projectes
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2013

Premsa, Ràdio, TV i  Xarxes

Comunicació

Durant l’any 2013, hem estat presents en els mitjans de comunicació per 
tractar tots els temes importants en relació a la bicicleta i la mobilitat 
urbana.!
Des de els nostres facebook i twitter hem informat de les nostres 
activitats, esdeveniments o la nostra posició com entitat, en temes 
sensibles d’actualitat.!!
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Comptes anuals i pressupost2013
Any 2013   



2013
Any 2014 pressupost   
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Agraïments2013

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

Us volem agrair el vostre suport en un any que ha estat ple de 
dificultats.!
A tots els nostres socis, patrocinadors i col·laboradors,!
!
moltes gràcies,

voluntaris 2013

memòria 2013

�13

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

