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2018

100 % Vetllem en tot moment 
per  la  igualtat  de  gènere  en  les 
nostres  activitats,  funcionament 
inter n ,  p resa  de  dec i s ions  i 
participació.

Missió, visió i valors

MISSIÓ    
Promoure  l’ús  de  la  bicicleta 
urbana  a  Catalunya  per  una 
mobilitat  segura  i  sostenible  
que contribueixi a la millora de 
la  qualitat  de  l’aire  en  zones 
urbanes.

VISIÓ     
Volem  ser  una  entitat  capacitada  i 
solvent per detectar als canvis socials 
amb l’objectiu de defensar els drets i 
deures dels ciclistes urbans

VALORS    
Compromís  amb  la  mobilitat 
sostenible i segura.
Pro-activitat  i  equip  qualificat 
per  donar  re spostes  a l s 
problemes que es plantegen dins 
de la mobilitat urbana.
Pensament positiu afrontant les 
dificultats  i  convertir-les  en 
reptes. 
Innovació  i  dinamisme  per 
liderar  el  sector  de  la  bicicleta 
urbana.
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98% participants 
van assolir els seus 
objectius.

2018 Projectes
BiciEscola per adults 

Finançament:  Administració + Recursos propis, 

125 
nous i noves 
ciclistes que 
s’incorporaran 
a la ciutat.

85% 15%

100% de 
places programades 
cobertes.

30_ 71 anys
mitja d’edat

La petita BiciEscola, 
ensenyant els més menuts de 

cada casa.

6 a  12 
anys
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98% participants 
van assolir els seus 
objectius.

16 
noves ciclistes que 
s’incorporaran a la 
ciutat.

100%

100% de 
places programades 
cobertes.

40_ 55 
anys
mitja d’edat

2018 Projectes
La BiciEscola  més social 

al Baró delViver 

Finançament:Foment de Ciutat SA,
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2018 Projectes
Bicifeina,  

“ Aire més net, menys soroll” 
Generalitat Catalunya

Finançament: Contracte administratiu. 
Departament de Territori i Sostenibilitat i Ajuntament de Gavà

més de 140 
persones 
beneficiàries 
directes del 
programa.

16 centres de treball 
de la Generalitat on 
està implantat.

70% 30%
Més de 80 
hores de formació
impartides.

Bicifeina, a GavàIniciem  el  servei  pels  treballadors  de 
l’Ajuntament  de  Gavà,  amb la  formació 
necessària per circular amb seguretat. 
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2018
Setmana Europea de la mobilitat 

 (SEM)

Finançament: Contracte administratiu. Departament de Territori i Sostenibilitat.

DADES DE 
PARTICIPACIÓ 
PER  ACTIVITATS

“Combina i mou-te!”

Com cada any hem col.laborat en la 
promoció d’ aquest projecte europeu,  
amb la Generalitat de Catalunya, 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
(Generalitat) i  les ATM Barcelona, Girona, 
Lleida ,Tarragona i Terres de l’Ebre. 

Projectes
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2018
Setmana Europea de la mobilitat 

 (SEM)

Organització d’un Pedalada popular, 
per el centre de Sabadell al 23 de 

setembre
Punts de visibilitat distribuïts per la 

ciutat
per provar la bicicleta elèctrica, durant 

tota la SEM

Projectes

Activitats lúdiques 
organitzades amb la 
col.laboració de 
l’ajuntament de Cornellà

Dia sense 
Cotxes,  
a la Via Laietana de 
Barcelona: 
Activitat treu suc a la 
teva bicicleta!!

Col·loqui en clau de 
dona organitzat en 

col.laboració amb CCOO
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2018 Projectes
ReBicicla,  

BACC en bici per Lleida

Campanya Rebicicla per recuperar 150 bicicletes en desús i mal estat amb 
objectiu de recuperar-les i donar-lis un ús social a la Plana de Lleida.
En  aquest  projecte  col·laborem  amb  els  principals  ajuntaments  de  les 
comarques de Lleida i està gestionat per:
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2018 Projectes

Finançament parcial. Subvenció regidoria de Ecologia Urbana

Punts negres,  
evitem la sinistralitat  

entre els vianants i la bicicleta

Presentació en la seu  
d’Amics UNESCO Barcelona,  

19  de Setembre
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2018 Projectes
Factors dissuasius i incitatiu per anar en bici a  

Barcelona, 
Resultats de l’enquesta:   I tu, com vas a la feina? 

Finançament parcial. Subvenció regidoria d’ Ecologia Urbana
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Celebració de l’Assemblea 

General Ordinària, 21 d’abril  de 2018   

a Barcelona

2018 Activisme i participació

President: Carles Benito
Secretari:  Adrià  Arenas
Tresorer:   Alejandro Martín
Vocal:        Rubén Carbonero         

  
100 % donar serveis 
als 725 socis i sòcies i 
augmentar  la  base 
social  en nombre de 
simpatitzants.

100 % Consolidació  
entitat líquida: 
Estructura sostenible 
amb despeses 
mínimes.

100%  Foment de
l’activisme positiu, 
promoció del 
voluntariat.

100 %    Incidència 
política i activisme.

100 % Presencia i 
participació constant 
en la vida pública.

100% Comunicació 
interna i externa 
pro-activa  a xarxes.

Hem assolit els nostres objectius!

Participació interna
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Durant l’any 2018, les 
antenes que tenim en el 
territori, han contribuït a 
la tasca de promoció de la 
bicicleta urbana i la 
mobilitat sostenible. 
Una feina que ha estat 
remarcable, Felicitats!

2018 Activisme i participació

Jornada participativa 
d'associacions i 

entitats ciclistes,  

FEM BICI!

Festa de la bicicleta 15 d’abril a Barcelona

Antenes al Territori

La festa de la bici va significar un any més 
un lloc per intercanviar opinions, propostes 

i una lloc per recollir els suggeriments  i 
peticions dels associats. Com cada any , 

incrementem la nostra base de 
simpatitzants.

La novetat d’aquest any va ser la 
presentació d’una nova activitat: 

El BiciSUC
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2018 Activisme i participació

Participació en les 
reunions periòdiques sobre 

de la bicicleta 
Dept. Territori i 

Sostenibilitat, Generalitat.

Participació en les 
reunions de treball del 

Pacte de la Mobilitat i de 
l’acte del 20e aniversari de 

la seva fundació.
Ajuntament de Barcelona.

A on hem participat?  
A 0n  hem  explicat les nostres propostes?

Presentació de la SEM en les 
ATM de Tarragona i de les 

Terres de l’Ebre.

Participació en les 
reunions del Pla de 
Mobilitat Urbana 

2019 - 2024.
Ajuntament de Barcelona.

Participació  en la 
Sessió plenària del Pacte 

per la Mobilitat, presidida 
per l’Excma. Sra. Ada 
Colau, Saló de Cent. 

Ajuntament de Barcelona.



memòria 2018

 

�15

Assistència al Congres 
Ibèric de la Bicicleta de 

València.

Participació en les 
reunions periòdiques 
d’experts del Consell 
de mobilitat de l’Àrea 

Metropolitana.

Participació en la reunions 
periòdiques del School 

Chance

Participació en les 
reunions de Bicihub 

Barcelona.

Col.laboració amb l’AMB 
en les activitats de 

promoció de l’ús de la bici 
en l’àrea metropolitana.

Participació en les 
reunions  periòdiques 

organitzades pels 
Consells de barri pels 

carrils bici.

Participació en el 
Procés participatiu per 

redactar el Pla 
d’Actuació del Parc de 

Montjuïc.

2018 Activisme i participació
A on hem participat?  

A 0n  hem  explicat les nostres propostes?

Participació en la Jornada 
UNIM els Tramvies per la 

Diagonal, en la UPF.

Participació en la 
Jornada tècnica, de la 

Mobilitat al treball com 
a assignatura 

pendent.Diputació de 
Barcelona 

Participació en la
7a reunió del plenari de la 
Taula de Qualitat de l’Aire 

de la Conurbació de 
Barcelona, Generalitat de 

Catalunya

Participació en el 
Parking Day

Participació en  en la 
cloenda dels premis 
EMAS, Generalitat. 
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2018 Activisme i participació
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.
Classificada i registrada com a grup d’interès de Catalunya, Departament 
de Justícia, Generalitat de Catalunya.

Menció especial:  

Els nostres convenis de col.laboració  
amb  avantatges pels socis i sòcies.

Estem vinculats a:
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2018 Comunicació 

Finançament parcial. Subvenció de la  Regidoria d’Ecologia Urbana

A peu  de  carrer,  un  any  més  hem 
treballat  per la  mobilitat  segura,  una 
de  les  nostres  preocupacions  com a 
entitat.
Per  pal·liar  la  mancança  d´educació 
cívica per circular i  compartir l'espai 
viari ,  hem  apostat  per  fer  dues 
campanyes de conscienciació F2F. 
La primera en els carrils nous de bici a 
Barcelona  i  la  segona  en  les  cruïlles 
entre carrils bici i el TRAM Llobregat 
i TRAM Besos.

La clau de l’èxit: una breu explicació 
de  la  normativa,  i  col·locar  a  la  bici 
llums reglamentaries.

més de 2.500   
ciclistes circulant 

amb llums!! 

Campanya, cívica i de seguretat:  
Fes-te veure

Finançat per TRAM Besos i TRAM Llobregat
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2018
Recull del més destacat de Premsa i TV

Comunicació

Durant  l’any  2018,  hem estat  presents  en  els  mitjans  de  comunicació  i  ales 
xarxes  per  tractar  tots  els  temes  importants  en  relació  a  la  bicicleta  i  la 
mobilitat urbana.
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2018 Comunicació
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2018 Comunicació
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Les Xarxes son una via de 
comunicació amb increment 
de seguiment.

2018 Comunicació
Web, Butlletí virtual i  Xarxes

Des  de  la  nostra  web,  butlletí  virtual,  Facebook  i  Twitter  hem 
informat de les nostres activitats,  esdeveniments del món ciclista i 
també us hem donat la nostra posició com entitat, en temes sensibles 
d’actualitat.  

La BiciEscola és la pàgina 
més  visitada  de  la  web 
segu ida  de l  b loc  de 
noticies.

La taxa d’obertura 
dels butlletins ha 
estat fins a un
 68 %.

   2,032 
   visites  
   pàgina

   +8 % 
increment

    53,9 % 
dones    
46,1 % 

    homes

      4.493
      seguidors    
   

5.150
seguidors 

   

      24
      butlletins 
     editats    

   

 franja 
d’edat 

majoritària 
35-44 anys  
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Comptes anuals i pressupost 2018
El finançament del BACC està diversificat i equilibrat. 
Més del  80 % són  recursos propis. 
Les subvencions representen solament un 22,8% que enguany s’han rebut de 
l’Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i de l’Agencia Catalana 
de residus.

L’any 2018 s'ha tancat amb una desviació positiva de 7.503,56€.

Aprovisionaments Despeses personal Canons
Serveis profesionals Transports Assegurances
Serveis bancaris Altres serveis Tributs
Amortizació de l’immobilitzat

Vendes i prestacions serveis
Ingressos periòdics
Subvencions oficials
Donacions
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2018 Comptes anuals i pressupost
Tancament Any 2018

 INGRESSOS PER ACTIVITATS 109.755,39 €
a) VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS 69.035,07 €
b) INGRESSOS REBUTS AMB CARÀCTER PERIÒDIC 15.675,32 €
d) SUBVENCIONS; DONACIONS I ALTRES INGRESOS 25.045 €

DESPESES
APROVISIONAMENTS -2.552,16 €
DESPESES DE PERSONAL -4.451,73 €
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -92.729,78 €
   a) SERVEIS EXTERIORS

       Arrendaments i cànons -501,28 €
       Serveis professionals -76.300,07 €
       Transports i dietes -1.466,88 €
       Assegurances -7.451,29 €
       Serveis bancaris -307,76 €
       Altres serveis -6.219,72 €
    b) TRIBUTS -482,78 €

AMORTIZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT -2.518,21 €
ALTRES RESULTATS 0,05 €

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 7.503,56 €
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) 7.503,56 €

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) 7.503,56 €
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Comptes anuals i pressupost 2018
Any 2019 pressupost   

Ingressos previstos

Quotes socis/es 17.300 €
Subvencions 38.000 €
Serveis 47.000 €

Quotes socis/es Subvencions
Serveis

TOTAL 107.300€

Despeses previstes

Despeses estructura 12.000 €
Despeses personal 63.000 €
Despeses projectes 27.300 €

Despeses estructura Despeses personal
Despeses projectes

TOTAL 107.300€
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Agraïments2018

Bicicleta Club de Catalunya
Hotel d’entitats
c/ de la Providència, 42   08024  Barcelona
G62538103   nº registre  24.442
Entitat declarada d’utilitat pública

bacc@bacc.cat    www.bacc.cat

A tots els nostres socis, sòcies i col·laboradors i col·laboradores i entitats del 
món de la mobilitat, us volem agrair el vostre suport,

i en especial a tot l’equip de voluntariat.

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