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2015 Participació interna i objectius
C e l e b ra c i ó d e l ’A s s e m bl e a g e n e ra l
ordinàri a, 5 de juny de 2015, hotel
d’entitats de 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: Carles Benito

Cada mes s’ha celebrat almenys una reunió de la junta directiva per fer un
seguiment dels temes més importants relacionats amb la gestió de l’entitat i
presa de decisions.

Hem assolit els nostres objectius?
85 %
100 %

Donar serveis als socis adaptat a la nostra realitat actual.
Estructura amb despeses mínimes.

95 %

Projectes amb institucions públiques.

70 %
30 %

Comunicació interna i externa pro-activa a les xarxes i web.
Butlletí virtual.

60 %

Promoure tasques del voluntariat.

85 %
85 %

Incidència política i activisme.
Presencia i participació BACC en la vida pública.
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2015 Projectes
Biciescola
Objectius assolits:
La majoria de participants de la biciescola van aconseguir
els seus objectius marcats en iniciar el curs.
Nous ciclistes que s’incorporaran a la ciutat.
Èxit de participació amb llistes d’espera per futures
edicions.
Divulgació de les normes de circulació entre els
participants.

Resultats: 60 persones en el total del curs. 100% de places cobertes.
Descripció: A la 1a sessió es fa una presentació de la bicicleta i de les seves
parts. Caminar amb la bicicleta, anar agafant equilibri sobre dues rodes, girar i
frenar.
A la 2a sessió s’aprofundeix en les habilitats apreses. Arrencar i frenar
correctament, mantenir l’equilibri, senyalitzar maniobres de gir amb les mans,
circular amb bicicletes que venen per un altre carril en sentit contrari. Explicació
bàsica dels consells de circulació.

Aquest projecte s‘ha finançat íntegrament amb recursos econòmics
aportats per Foment de Ciutat Vella. Contractació directa.
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2015 Projectes
Bicipasseig
Objectius assolits:
Els participants van guanyar confiança a l’hora de moure’s per la
ciutat en bicicleta i van conèixer la infraestructura existent.
Activitat pedagògica plantejada d’una forma lúdica.
Divulgació de les normes de circulació entre els participants.

Resultats: 80 participants en el total de passeigs. Aforament de 18 places per
grup.

Descripció: Activitat pensada per aquells que ja tenen uns coneixements bàsics per
anar en bicicleta però que necessiten guanyar habilitat i confiança per moure’s per la
ciutat. Se’ls ha ensenyat la infraestructura ciclista de Barcelona i la normativa de
circulació d’una forma amena: fent parades explicatives de caire urbanístic i també
cultural, resolent dubtes…

Aquest projecte s‘ha finançat íntegrament amb recursos econòmics
aportats per Foment de Ciutat Vella. Contractació directa.
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2015 Projectes
Procés de participació bicicletes a les Superilles
Descripció:
Procés de participació per avaluar la inserció de la bicicleta als nous espais
generats per les superilles.
Les superilles suposen una nova manera d’entendre l’ordenació de la ciutat, en
consonància amb el Compromís ciutadà per la sostenibilitat. En aquest sentit, el
propòsit principal és que l’interior dels barris, esdevinguin més espais d’estada
que espais de pas.
Aquesta proposta de limitar el trànsit per l’interior dels barris pot causar un
efecte col·lateral no desitjat que és fer desaparèixer les dreceres que aquests
barris suposen per les bicicletes. Com a conseqüència directa es porta tot el
trànsit a les vies principals.
El nostre projecte treballa aquesta temàtica i es tradueix en un informe tècnic
participatiu que dona resposta a preguntes com:
On posem els carrils bici? vies principals? o dintre del barris tranquils?, com
podem limitar el transit motoritzat i a l’hora continuar permetent el pas de les
bicicletes?, amb moltes bicicletes, com es desenvolupa la convivència amb els
ciutadans?, i quin és el model de bicicleta dintre d’aquests barris.
Amb un procés participatiu ciutadà pretenem millorar la gestió d’aquest espais.

Finançat el 41,65 % amb subvenció de l’Ajuntament de Barcelona, Habitat
urbà i la resta amb recursos propis.
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2015 Projectes
Bicifeina, “ Aire més net, menys soroll"
Objectius:
Impulsar l’ús de la bicicleta per anar a la feina i la seva
utilització en els desplaçaments dintre de l’horari laboral.
Contribuir a la millora ambiental.
Fomentar la mobilitat sostenible.
Hàbits saludables.

Descripció:
Després de la bona acollida del programa pilot
iniciat l’any passat al Departament de Territori,
enguany s’ha incorporat als departaments
d’Interior i de Salut.
Aquesta programa s’emmarca en el Pla de
millora de la qualitat de l’aire i és promogut per
la Direcció General de Qualitat Ambiental.
La utilització de la bicicletes per un temps
determinat permet una rotació dos vegades
l’any i dóna la oportunitat als treballadors
públics de gaudir d’una bicicleta com si fos
pròpia.
Tots els usuaris al finalitzar el programa han
incorporat la bicicleta com a vehicle usual en
els seus desplaçaments.

Finançament: Contracte administratiu.
Departament de Territori i Sostenibilitat.
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2015 Projectes
Bicicleta popular
Objectiu:
Promoure accions de participació ciutadana al
voltant de la bicicleta, dintre de la SMSS.

Descripció:
Més de 2000 participants.
Perfil del participants: joves, famílies, etc.
Totes les edats representades.
Línia de sortida amb el primer tinent
alcalde, Sr. Gerardo Pisarello, i la regidora
de Mobilitat, Sra. Mercedes Vidal.
Itinerari de 10 km adaptat per tots els
públics.

Finançament: contractació directa per serveis prestats.
Regidoria d’Ecologia urbana.
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2015 Projectes
Setmana de la mobilitat sostenible i segura (SMSS)
Participem en aquest projecte europeu, col.laborant amb la
Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i
Sostenibilitat i ATM Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
Aquest any s’han fet 146 Pedalades.
150 municipis han programat activitats relacionades amb la
bicicleta dintre de la SMSS de Catalunya amb un missatge i una
imatge comuna: tria, canvia, combina.
Altres activitats com: Taller ITB, Omplim el municipi de bicis,
Equipa la teva bici i Foto Bici –Missatge, han omplert la oferta
lúdica dels municipis, en aquesta celebració.
Aquest any les pedalades també han estan organitzades des de
centres escolars d’Olot, Salt i Cambrils.
Hem participat com a jurat a la prova pilot “vídeos per la
mobilitat sostenible”:
13 centres educatius,
més de 1000 participants
+ de 15.000 visualitzacions a YouTube
Guanyador: Escola Emili Carles Tolrà, Castellar del Vallés.
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2015 Projectes
Evolució de les pedalades i quadre d’activitats
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altres

146

Equipa la teva bici

Any 2015

Omplim de bicis!

Any 2014

Taller Fotos

Any 2013

Foto bici missatge

2015

Any 2012

Pedala

Any 2011

Finançament: Contracte administratiu.
Departament de Territori i Sostenibilitat.
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2015 Participació, activisme i sensibilització
Què hem fet? A quines reunions hem participat?
On hem explicat les nostres propostes?

Participació en les reunions de Carreteres compartides,
Dept. Territori i i Sostenibilitat, Generalitat.
Participació en el Pla estratègic Ambiental 2015-18.
Dept. Territori, Generalitat.
Assistència al Compromís de Barcelona pel Clima
presidit per l’Excma. Sra. Ada Colau., alcaldessa de
Barcelona. Saló de Cròniques.
Assistència a la taula contra la contaminació de l’aire a
Barcelona. Saló de Cròniques.
Presentació als diferents grups parlamentaris de les “12
propostes per una Catalunya ciclable
Participació a l’Assemblea d’Entitats de la Bicicleta de
Catalunya davant les eleccions del 27S, plantejant 12
propostes per una Catalunya en bici.
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.

Participació en la
Mesa de la
bicicleta.
Dept. Territori i
sostenibilitat
Generalitat de
Catalunya

Participació en les
reunions de treball
del Pacte de la
Mobilitat
Ajuntament de
Barcelona.

Participació en el
Intergrup en suport
de la Bicicleta,
Parlament de
Catalunya.
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2015 Participació, activisme i sensibilització
Participació Cop21 canvi climàtic. Grup de treball
sobre energia i canvi climàtic. L’hangar.
Participació a Fem Xarxing. B + sostenible. El Born.
Assistència a la presentació de Panoràmic
d’associacions, Palau Macaya.
Participació al debat polític i presentació de
propostes per la bicicleta. Fàbrica del Sol.
Assistència en el Premi de Medi ambient. Palau de
Pedralbes.
Assistència al European Symposium on Air Quality,
Noise and Health Eﬀects On Urban Agglomerations
World Trade Center Barcelona.

Esmorzar del Pla estratègic Cultura i Turisme. Roca
Gallery..
Esmorzar Fòrum Europa, Tribuna Catalunya. Hotel
Palace.
Taula de participació del projecte de la Meridiana.
Sala Barcelona de la seu d’Ecologia Urbana.
Participació al Park(ing) day Barcelona 2015.
Altres reunions amb partits polítics, sindicats i
entitats.
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2015 Participació, activisme i sensibilització
La nostra entitat està inscrita a:
Cens d’entitats de voluntariat.
Cens d’associacions, grups i xarxes de participació juvenil de Barcelona.
Registre d’entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
És membre de:

També formem part de diverses plataformes, com ara la Plataforma per la Qualitat de
l’Aire i Diagonal per a tothom.
Al llarg de l’any 2015 s’ha iniciat una sèrie de
contactes i reunions amb altres entitats de la
bicicleta de tot Catalunya amb un doble objectiu:
Crear una plataforma o federació que agrupi al
sector associatiu en l’entorn de la bicicleta
catalana.
Enfortir els llaços de col·laboració i compartir
experiències.
Debatre sobre estratègies a seguir per treballar
plegats per normalitzar l’ús de la bicicleta a
Catalunya.
14 de febrer, 2a trobada de l’Assemblea
Catalana d’Entitats de la Bicicleta a Girona.
20 de juny, 3a trobada a Granollers.
7 de novembre, 4a trobada a Reus.
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2015 Voluntariat, socis i sòcies
Campanyes trimestrals de crides al voluntariat a les
xar xes, dintre del nostre col.lectiu de
simpatitzants.
Hem aconseguit incorporar voluntariat a la nostra
entitat tant per tasques puntuals de gestió com per
a ajudar-nos en activitats puntuals com la
bicicletada 2015 SMSS. La mitjana de participació
del voluntariat és de 12 persones anual.
Al tancar l’any 2015 l’entitat tenia com a base
social 696 socis. La tendència és a l’alça després
d’uns anys de davallada pel context de crisis
econòmica. El nostre repte és assolir la xifra al
voltant de 900.

El Voluntariat
és la força que
mou l’entitat.

Els socis són l’actiu
més important de
l’entitat.

El objectiu és
aconseguir la xifra
de 900 socis i
augmentar a 15 la
mitjana de
voluntariat.
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2015 Comunicació
Premsa, ràdio i TV
Durant l’any 2015, hem estat presents en els mitjans de comunicació per tractar
tots els temes importants en relació a la bicicleta i la mobilitat urbana i hem
incrementat el nivell d’aparicions.
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2015 Comunicació
Distribució de les emissions de
contaminants a la zona de protecció
de l’ambient atmosfèric, per sectors

Puja a la bicicleta per als teus desplaçaments!

6%
21%

14%

3%

5%

Emissions NOx 2011
51%

Si els teus trajectes són curts (<3 km), la bicicleta és una alternativa de transport ideal per moure’t.
1%

23%

Practica la intermodalitat. Pots combinar el transport públic
amb la bicicleta per distàncies més llargues. Recorda que amb
una bicicleta plegable pots anar a tot arreu.

19%

Aprofita els beneficis de la bicicleta i incorpora-la a la teva vida
diària. No contamina, crema calories i estalvia diners.

2%
2%

Emissions PM10 2011
53%

Tendència dels nivells de qualitat de
l’aire a l’entorn metropolità
La mitjana anual de NO2 dels darrers anys és manté força estable i presenta resistència a la reducció, mentre que les PM10 han
disminuït força des del 2008 i han tingut una segona caiguda
important a partir del 2012.
µg/m3
100
80

La bicicleta està de moda i la xarxa de carrils bici augmenta cada
any, aprofita la llibertat que ofereix la bicicleta com a mitjà de
transport.
Anar amb bici millora la qualitat de vida a la teva ciutat. Redueix la contaminació de l’aire, soroll i congestió del trànsit. També millora l’entorn i pacifica els carrers, ajuda a prevenir
malalties respiratòries i cardiovasculars, és econòmic i fa que la
ciutat sigui més propera.
No et deixis portar pels tòpics: la bicicleta és un transport
segur i saludable. No cal estar en forma per pujar a la bici i
millorarà el teu estil de vida.
Si t’animes a agafar la bicicleta i no saps per on començar, pregunta a coneguts teus que vagin en bicicleta. Busca la botiga de
bicis més propera i deixa’t assessorar. Cerca vies per aprendre a circular en bici per la ciutat, coneix la normativa i tria els
itineraris més apropiats.

La bicicleta, el
millor vehicle per
desplaçar-se per
la ciutat
Treballant per un aire més
net a l’aglomeració de
Barcelona
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Evolució de la mitjana dels mesuraments anuals d’òxids de nitrogen (NO2)

www.airemes.net

plansmilloraqa.tes@gencat.cat
DL: B 23210-2015
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2015 Comunicació
Web, Butlletí virtual i Xarxes
Des dels nostra web, butlletí virtual, Facebook i Twitter hem informat de les
nostres activitats, esdeveniments o la nostra posició com entitat, en temes
sensibles d’actualitat.

11.521
usuaris

Les Xarxes social s’han
convertit en una via de
comunicació dinàmica amb:

19,7%
nous

usuaris

3.310

3.041

seguidors

seguidors
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2015 Comptes anuals i pressupost
El finançament del BACC està molt diversificat. El 96% són els recursos
propis, principalment les quotes que abonen els socis i la facturació per serveis
als nostres clients. En menor mesura estan les subvencions que enguany sols
s’han rebut de l’Ajuntament de Barcelona.
La situació econòmica va millorant, però ens hem imposat una contenció
estricta en les despeses per tal d'ajustar-les als ingressos, tancar el pressupost
sense dèficit i per anar solucionant compromisos econòmics establerts en el
passat.
L'any 2015 s'ha tancat amb una desviació positiva de 5.467,78€ que permet
tancar l’exercici comptable, amb amortitzacions, de forma equilibrada.

Vendes i prestacions serveis
Ingressos periòdics
Subvencions oficials

Aprovisionaments
Despeses personal
Altres despeses
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2015 Comptes anuals i pressupost
Tancament Any 2015

INGRESSOS PER ACTIVITATS

51.171,57 €

a) VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS

35.862,77 €

b) INGRESSOS REBUTS CARÀCTER PERIÒDIC

13.108,80 €

d) SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS

2.200,00 €

DESPESES

-41.832,23 €

APROVISIONAMENTS

-1.229,46 €

DESPESES DE PERSONAL

-7.894,61 €

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

-32.708,16 €

a) SERVEIS EXTERIORS
Arrendaments i canons
Serveis professionals
Transports
Assegurances

-987,62 €
-22.419,27 €
-635,61 €
-3.991,45 €

Serveis bancaris

-672,11 €

Difusió

-275,45 €

Altres serveis
b)TRIBUTS

AMORTIZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT
ALTRES RESULTATS

-3.874,23 €
147,58 €

-3.513,79 €
-357,77 €

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

5.467,78 €

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)

5.467,78 €

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)

5.467,78 €
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2015 Comptes anuals i pressupost
Any 2016 pressupost
INGRESSOS

48.807,00 €

Quotes socis

11.087,00 €

Projecte Bicifeina Generalitat

13.000,00 €

Projecte SMSS Generalitat

14.850,00 €

Subvencions Ajunt. BCN

9.870,00 €

DESPESES

44.122,70 €

Directes a Projectes

12.740,00 €

Telèfon

386,70 €

Google + serveis internet

311,80 €

Material fungible

240,00 €

Servei extern comptabilitat

1.756,00 €

Assegurança

4.150,00 €

Servei gestió extern
Transports
Despesa Banc
Cànon, taxes i Altres

Total

Quotes socis
Serveis i projectes
Subvencions Ajunt. BCN

22.600,00 €
288,00 €
1.286,00 €
364,20 €

Despesa directa projectes
Serveis comunicació
Altres
Serveis gestió externs
despesa banc

4.684,30 €
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2015 Agraïments
A tots els nostres socis, sòcies i col·laboradors, us volem agrair el vostre suport.
I en especial a tot l’equip de voluntariat que han col.laborat tant en la organització
d’actes puntuals, com amb tasques de gestió durant el darrer any.

Moltes gràcies a tots.

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