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2016 Participació interna i objectius
Celebració de l’Assemblea general
ordinària, 7 de maig de 2016,
a la Fàbrica del Sol

President: Carles Benito
Secretari: Adrià Arenas
Tresorer: Albert Sanz
Vocal:
Aleix Pallarol
Vocal:
Betlem Estrany

Aprovació de l’última acta, presentació del
tancament anual 2015 i dels nous projectes i
pressupost 2016.
Cada trimestre s’ha celebrat una reunió de la junta
directiva per fer un seguiment dels temes més
importants relacionats amb la gestió de l’entitat,presa
de decisions i valoració de l’actualitat de la mobilitat
sostenible.

Hem assolit els nostres objectius?
85 % Donar serveis als socis adaptat a la estructura d’entitat.
100 % Estructura amb despeses mínimes.
95 % Projectes amb institucions públiques.
60 % Comunicació interna i externa pro-activa xarxes i web.
25 %

Butlletí virtual.

60 % Promoure tasques del voluntariat.
95 % Incidència política i activisme.
90 %

Presencia i participació BACC en la vida pública.

100 %
Vetllem en tot moment per la igualtat de gènere en les nostres
activitats, funcionament intern, pressa de decisions i participació.

3

memòria 2016

2016 Projectes
Biciescola
Objectius assolits:
El 100% de participants de la bici-escola van assolir els seus
objectius marcats en iniciar el curs: conduir una bicicleta.
75 nous ciclistes que s’incorporaran a la ciutat.
100% de places oferides cobertes.
Èxit de participació amb llistes d’espera per futures
edicions.
Divulgació de les normes de circulació entre els
participants.

Descripció:
L’objectiu general d’aquest projecte és formar de manera pràctica i teòrica als
futurs ciclistes, acompanyant-los en tot el procés d’aprenentatge i fer d’ells i
elles usuaris de la bicicleta independents. Això comprèn des de la primera presa
de contacte amb la bicicleta fins a moure’s de manera segura i responsable per la
ciutat. En aquest sentit, gràcies a experiències passades i d’altres entitats, sabem
que aquesta activitat té un fort impacte sobre certs col·lectius, com són les
dones i, específicament, aquelles majors de 45 anys físicament poc actives. A
més a més, notem una participació considerable de dones immigrades que no
han tingut l’oportunitat i que volen aprendre a muntar en bicicleta.
En les primeres sessions aprenem a dominar l'equilibri, l'arrencada i el pedaleig.
A continuació treballem les habilitats bàsiques com l'ajustament i postura de la
bici i domini general de la bicicleta: mirar cap els costats, frenar, esquivar
obstacles, girar, etc. Paral·lelament treballem durant els tallers els coneixements
teòrics de circulació en ciutat i fem simulacions en un circuit dins d'una zona
tancada al trànsit. Finalment, quan els usuaris ja es troben en un estat més
avançat els fem circular per ciutat. També els hi donem consells de circulació.

Finançament: Aportacions voluntàries.
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2016 Projectes
Bicifeina, “ Aire més net, menys soroll"
Objectius assolits:
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.
Fomentar hàbits saludables.

Descripció:
Després de la bona acollida del programa pilot
iniciat el 2014 pel Departament de Territori,
enguany s’ha incorporat als departaments de
Cultura, d'Economia i Hisenda, i l’ACA (30
bicicletes). I també l’ICAEN (una elèctrica)
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 mínima de dos
vegades l’any i dóna la oportunitat a les
treballadores i treballadors públics de gaudir
d’una bicicleta com si fos pròpia.
Al finalitzar l’experiència, la majoria dels
usuaris/es han incorporat la bicicleta com a
vehicle usual en els seus desplaçaments.

Finançament: Contracte administratiu.
Departament de Territori i Sostenibilitat i ICAEN
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2016 Projectes
Com afecta la contaminació de l'aire als usuaris
de la bicicleta de Barcelona
Objectius assolits:
Mesuraments dinàmics a la xarxa viària
Col.laboració amb el CREAL

Descripció:
S'ha mesurat amb mascaretes variades i dispositius de control com afecta la
contaminació als usuaris de la bicicleta en tres carrers cèntrics de la ciutat (Gran
de Gràcia, Via Laietana, Diagonal) S'ha comparat els mesuraments fets en el dia
sense cotxes i en un dia de circulació normal.
L' avaluació de la qualitat de l'aire amb aquesta metodologia aporta noves dades
per identificar els agents més contaminants. Això podria permetre un estudi i
seguiment regular d'acord amb els canvis que promou l'Administració a favor de
la mobilitat sostenible.
Els resultats del laboratori del CREAL es faran públics en la reunió de la Mesa
de la bicicleta en el primer trimestre del 2017.

Aquest projecte s‘ha finançat parcialment amb una subvenció de la
regidoria de Ecologia Urbana
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2016 Projectes
Jornada participativa d'associacions i entitats
ciclistes (ACEB)
Objectius assolits:
Participació de les entitats més representatives de la bicicleta
urbana
Acord de formar una federació.

Descripció:
Jornada participativa dins de l'entorn associatiu sobre la mobilitat urbana en
relació amb la bicicleta a l'àrea de Barcelona, zona metropolitana i altres nuclis
interurbans.
Recorregut per la ciutat amb bicicleta per mostrar la infraestructura de carrils
bicis i zones pacificades per poder desenvolupar un debat.
Compartiment d'experiències a nivell local de cada entitat per dinamitzar i
facilitar les tasques més efectives que ajudin a assolir els objectius de promoure
l'ús de la bicicleta.
Després de Barcelona van seguir les reunions a l’11 de juny a l’Hospitalet de
LLobregat i reunió al 12 de novembre al Centre cívic Can Oriach.

Aquest projecte s‘ha finançat parcialment amb una subvenció de la
regidoria de Ecologia Urbana
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2016 Projectes
Festa de la bicicleta, 12 de juny
Objectius:
Promocionar la participació popular recollint de forma directa les
opinions de les persones usuàries de la bicicleta a la ciutat.
Conscienciar que la bicicleta és salut

Descripció:
a)Bicicleta i Salut.
Acció encaminada a fomentar la salut del col·lectiu
ciclista. En l’estant durant tot el dia unes infermeres van
mesurar la pressió i arítmia que produeix la fibril·lació
atrial, una de les causes de l’ictus.

b)Participa en el futur de la bicicleta urbana a
BCN
Enquesta sobre l’ús de la bicicleta. Es va aprofitar l’espai
de temps mort abans de començar la bicicletada i l’estand
de la bicicletada per recollir i preguntar sobre diferents
temàtiques al voltant de la mobilitat urbana en bicicleta.
També vam donar la possibilitat de participació “on line".
Les conclusions les vam recollir i fer públiques a les
persones associades, simpatitzants i equip de voluntariat.

Aquest projecte s‘ha finançat parcialment amb una subvenció de la
regidoria de Ecologia Urbana i el patrocini de Microlife i Smedical.
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2016 Projectes
Taller Bufalvent
Objectius:
Fomentar la participació en una activitat per a tota la família
Fomentar les habilitats manuals dels nens i les nenes.

Descripció:
Activitat educativa per a les nenes i nens
de 3 a 10 anys. El taller Bufalvent,
serveix per decorar i personalitzar les
bicicletes i gaudeixen encara més de la
vida sobre rodes.
Enguany hem fet tres tallers:
A la festa de la bicicleta de Barcelona,la
participació va estar de 400 nens i
nenes, molt per sobre de les nostres
expectatives.
A Sant Joan Despí pel Dia mundial del
medi ambient, amb força participació.
I també a Sant Vicenç dels Horts, dintre
de la SMSS.

Aquesta activitat s‘ha finançat amb una contracte menor de la regidoria
d’ Ecologia Urbana pel taller a Barcelona, i contractació directe als altres
dos Ajuntaments.
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2016 Projectes
Bicicletada popular amb SomMeridiana
Objectiu:
Promoure accions de participació ciutadana al voltant de la bicicleta,
dintre de la SMSS.

Descripció:
Teníem previst com altres anys fer una
pedalada dintre de la SMSS. Però per la
impossibilitat que la GU pogués donar-nos
cobertura i la manca de espais lliures a la
ciutat, es va optar per unir-nos a la plataforma
SOM MERIDIANA i fer una bicicletada
sostenible i segura per La Meridiana.
En una situació atípica respecte altres anys de
reubicar l'acció fora de la SMSS, ens van
centrar en fer una acció que promocionés l'ús
de la bicicleta a la ciutat, en llocs on encara
està pendent una remodelació important per
que sigui una via segura per la circulació de la
bicicleta. Ens vam unir als actes que aquesta
plataforma veïnal va programar pel 22
d’octubre.

Aquest projecte s‘ha finançat parcialment amb una subvenció de la
regidoria de Ecologia Urbana
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2016 Projectes
Setmana de la mobilitat sostenible
i segura (SMSS)

Com cada any hem col.laborat en la promoció d’ aquest projecte europeu,
amb la Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat i les
ATM Barcelona, Girona, Lleida ,Tarragona i Terres de l’Ebre.
Més de 160 municipis han programat activitats relacionades amb la bicicleta
dintre de la SMSS de Catalunya amb un missatge i una imatge comuna:

“Mobilitat intel·ligent.
Economia potent.”
Aquest any s’han fet 163 Pedalades, i Altres activitats com: Taller ITB,
Omplim el municipi de bicis, Equipa la teva bici i Foto Bici –Missatge, i
d’altres activitats, han omplert la oferta lúdica dels municipis, en aquesta
celebració.

EVOLUCIÓ DE LES PEDALADES DES DE

169

171

151

2011- 2016

163
146

126

Any 2011

Any 2012

Any 2013

Any 2014

Any 2015

Any 2016

Finançament: Contracte administratiu.
Departament de Territori i Sostenibilitat.
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2016 Projectes
DADES PER ACTIVITATS

PERCENTATGE D’INCREMENT RESPECTE 2015

2016

163

12

11

14

13

36

73

322

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
T Ebre

72
34
39
11
7

9
2
1
0
0

3
2
3
0
1

4
5
4
0
1

7
1
2
1
2

23
7
3
2
1

60
11
4
0
0

178
62
56
14
12

Pedala

Foto bicimissatge

Taller
Fotos

Omplim
de bicis!

Equipa la
teva bici

ITB

altres

total

DADES PER TERRITORI

Finançament: Contracte administratiu.
Departament de Territori i Sostenibilitat.
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2016

Participació,activisme,sensibilització
Antenes al Territori
Durant l’any 2016, les antenes que tenim en el territori han procurat
promocionar la bicicleta urbana i la mobilitat sostenible. La feina que han fet
totes ells a cada territori ha estat remarcable.
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2016 Voluntariat, socis i sòcies
Al tancar l’any 2016 l’entitat tenia com a base social
700 socis/ sòcies, 2470 simpatitzants. El perfil de
família va en augment en els darrers anys. El nostre
repte pels propers anys és seguir augmentant els
associats i la base de simpatitzants que ens donen
suport.

El Voluntariat
és la força que
mou l’entitat.

A la festa de la Bicicleta vam fer una campanya per
captar nous socis i sòcies. Si contestaven l’enquesta
sobre mobilitat en bicicleta a la ciutat, s’aplicava la
quota reduïda, amb un 33% de descompte en la Els socis són l’actiu
més important de
primera quota (18€). Aquesta acció va servir també
l’entitat.
per reforçar lligams i atendre les preguntes dels
associats.
Hi ha una tendència a l’alça cap a les quotes que
cobreixen l’assegurança de la bicicleta i danys personals,
i a tot risc per les bicicletes d’alta gama.
Seguim incorporant voluntariat a la nostra entitat tant
per tasques puntuals de gestió com per a ajudar-nos en
els projectes. La mitjana de participació del
voluntariat és de 15 persones anuals.
S’han fet campanyes trimestrals de crides al
voluntariat a les xarxes, dintre del nostre col.lectiu de
simpatitzants.

El objectiu és
aconseguir la xifra
de 1200 socis i
sòcies i augmentar
el voluntariat
estable.

La nostra entitat te convenis de col.laboració amb avantatges pels socis i sòcies
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2016 Participació, activisme i sensibilització
A on hem participat?
A 0n hem explicat les nostres propostes?
Sessió plenària del Pacte per la Mobilitat,
presidida per l'alcaldessa de Barcelona Excma.
Sra. Ada Colau. Saló de Cent, Ajuntament de
Barcelona 21 de gener.
Procés Participatiu PAM i PAD, Ajuntament de
Barcelona, 1 de febrer.
Pacte de la Mobilitat turística, Ajuntament de
Barcelona, 9 de febrer.
Reunions periòdiques amb la Plataforma Qualitat
de l’aire.

Reunions
periòdiques:
Carreteres
compartides, Dept.
Territori i
Sostenibilitat,
Generalitat.

Reunions periòdiques dintre del grup En bici a la
feina a BCN + sostenible.
Noves unitats urbanes: Superilles, Pla Municipal
2016-19.Centre Cívic Vil.la Florida, 16 de març.
2a Sessió de la Taula contra la Contaminació de
l’Aire. Saló de Cent, Ajuntament de Barcelona 17
de març.
Taula Qualitat Aire conurbació Barcelona.
Generalitat, Dept. Territori, 31 de març.
Presentació de la xarxa ciclable metropolitana,
Àrea Metropolitana de Barcelona, 31 de març.

Participació en la
Mesa de la
bicicleta.
Dept. Territori i
sostenibilitat,
Generalitat de
Catalunya
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2016 Participació, activisme i sensibilització
Debat sobre la mobilitat al districte. Cívic Casa
Orlandai, 1 d’abril.
Presentació carril bici del carrer Joan Güell. Escola
barrufet, 5 d’abril.
Bici-conferència CREAL 8 d’abril.
Comissió de Seguiment del Pla de suport al tercer
sector ambiental de Catalunya 2015-2018. La Dept. de
Territori i Sostenibilitat, Generalitat, 5 de maig.
Connexió del tramvia a Barcelona, Tribuna RACC, 23
de maig.

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

Dia Mundial del Medi Ambient, presidit per M. Hble.
Sr. Carles Puigdemont, president de la Generalitat de
Catalunya. Palau de la Generalitat, 6 de juny.
Reunió plataforma eix cívic c/Girona AAVV
Eixample. Casa Elizalde, 9 de juny.
Reunió Síndic de Greuges, 9 de juny.
Fem Xarxing. jornada de networking de la xarxa B +
sostenible. El Born, 17 de juny.
Reunió Superilles, B+ sostenible,Convent dels Àngels,
30 de juny.
Reunió reforma Dia gonal connexió tramvia.
Ajuntament de Barcelona, 4 de juliol.
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2016 Participació, activisme i sensibilització
Parking-day, Plaça d’aparcament al c/ Rosselló 153, 16
de setembre.
IXX Jornades Mediterrànies de Seguretat Viària
(PAT). 21 de setembre.
Jornada tècnica de Mobilitat. Ajuntament de
l’Hospitalet. 29 de setembre.
Reunió Consell mobilitat ATM, 11 d’ octubre.
Ru t a p e r B a r ce l o n a a m b l ' Ac a d e m i a p a r a l a
Gobernanza Global (MGG Academy) del Instituto
Alemán para el Desarrollo. 4 Novembre.
VII Congrés Internacional sobre Polítiques Europees
de Trànsit. Servei Català de Trànsit, World Trade
Center, 10 de novembre.
XII jornada tècnica de mobilitat. Diputació de
Barcelona, Montcada i Reixac,10 de novembre.
Conferencia Qualitat de l’aire. Aula Europa, seu de les
institucions europees.11 de novembre.
3a Sessió Taula contra la contaminació de l’Aire. Saló
de cròniques, Ajunt. de Barcelona, 21 de novembre.
Sessió tècnica a la Universitat de Brussel·les, 22 de
novembre.
Marketplace TES. Palau de Pedralbes, 30 de novembre.
Consell General del Pla Estratègic Metropolità PEMB.
Saló de Cent. 19 de desembre.
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2016 Participació, activisme i sensibilització
La nostra entitat està inscrita al:
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:
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2016 Comunicació
Premsa, ràdio i TV
Durant l’any 2016, hem estat presents en els mitjans de
comunicació per tractar tots els temes importants en relació a la
bicicleta i la mobilitat urbana sostenible i segura.
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2016 Comunicació
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2016 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.

Més del 75% dels usuaris
son menors de 45 anys.
La biciescola és la pàgina
més visitada.
Les Xarxes son una via de
comunicació amb increment de
seguiment.

12.524

9.976

sessions

usuaris

45 %

20,8 %

dones
55 %
omes

nous

usuaris

3.470

3.968

seguidors

seguidors

La tassa màxima
d’obertura ha estat
de un 51%.
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2016 Comptes anuals i pressupost
El finançament del BACC està molt diversificat. Més del 85% 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 (més de un 14%) 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 2016 s'ha tancat amb una desviació positiva de 5.746,69€ que permet
tancar l’exercici comptable, amb amortitzacions, de forma equilibrada.

Vendes i prestacions serveis
Ingressos periòdics
Subvencions oficials
Donacions
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2016 Comptes anuals i pressupost
Tancament Any 2016
INGRESSOS PER ACTIVITATS

55.976,43 €

a) VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS

32.666,93 €

b) INGRESSOS REBUTS CARÀCTER PERIÒDIC

15.059,50 €

d) SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS

8.000,00 €

e) DONACIONS I altres ingressos per ACTIVITATS

APROVISIONAMENTS
DESPESES DE PERSONAL
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

250,00 €

-1.559,40 €
0,00 €
-43.416,19 €

a) SERVEIS EXTERIORS

42694,04 €

Arrendaments i cànons

-327,60 €

Serveis professionals

-31.466,63 €

Transports

-1830,85 €

Assegurances

-3.927,28 €

Serveis bancaris

-669,18 €

Difusió

-321,88 €

Altres serveis
b)TRIBUTS
AMORTIZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT
ALTRES RESULTATS

-4.150,62 €
722,15 €
-5.254,65 €
0,50 €

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

5.746,69 €

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

5.746,69 €

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

5.746,69 €
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2016 Comptes anuals i pressupost
Any 2017 pressupost

INGRESSOS

93.464,41 €

Quotes socis/ sòcies

14.500,00 €

Projectes i serveis

52.420,68 €

Subvencions

26.543,73 €

DESPESES

90.573,03 €

Projectes i serveis

25.149,70 €

Comunicació
Assegurances

706,19 €
6.224,61 €

Serveis Externs Gestió

43.475,97 €

Personal + SS

11.826,44 €

Altres

1.964,13 €

LLoguer hotel d’ entitats

238,20 €

Canons, taxes i banc

987,79 €

TOTAL

Quotes associats
Serveis i projectes
Subvencions

Projectes i serveis
Comunicació
Assegurances
Serveis externs gestió
Personal i SS
Altres
LLoguer h. entitats
Canons, taxes i banc

2.891,38 €
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2016 Agraïments
A tots els nostres socis, sòcies i col·laboradors i entitats del món de la mobilitat,
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.
Gràcies a la col·laboració de l’empresa Microlife, Smedical i el Departament
d’infermeria i nutrició humana i dietètica de la Facultat de Ciències de la Salut
Blanquerna.

Moltes gràcies a tothom.

Bicicleta Club de Catalunya
Hotel d’entitats
c/ de la Providència, 42 08024 Barcelona
G62538103 nº registre 24.442
T. 637 253 482
bacc@bacc.cat

684 457 866
www.bacc.cat
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