
Biciescola: 
Promoció, educació, salut i seguretat

Per a la millora de la qualitat de 
vida de les persones.



Per què la biciescola?

Manca d’un projecte que:

. Donés l’oportunitat d’aprendre a edat adulta.

. Donés educació sobre el terreny. 
Si la circulació serà al carrer, llavors la pràctica ha de ser al carrer. 

Aprendre a incrementar la seguretat al circular i sentir-se segur. 
Els “trucs ciclistes” han passat a ser bàsics per incrementar la seguretat.

. S’ensenyés el seu ús com a vehicle.
Passar del discurs a l’acció.



Per què els adults?

La majoria de nosaltres hem après a anar amb bicicleta de petits, però no tots.

QUÈ DIU L’ENQUESTA?

13,1% dels catalans no en sap anar-hi, majoritàriament dones (22,8%) i majors de 45 
anys (25%).

58% dels catalans entre 16 i 74 anys no utilitza mai o gairebé mai la bicicleta. La majoria 
d’aquests fa 15 anys que no l’agafen.



Què fem?

Cursos d’iniciació des de 0.

Cursos de circulació bàsica.

Cursos de circulació avançada.

Cursos de mecànica i altres.



Què hem aconseguit?

4 anys de funcionament.

1.000 adults, 88% d’ells dones i de 46 anys.

80% de Barcelona 20% d’altres poblacions.

Cursos a Barcelona i experiències a d’altres poblacions.



Cap a on anem?

On road Safety Education for Cyclists.

Seguim els models europeus: Suissa, Bèlgica i Anglaterra són alguns dels nostres referents.



Cap a on anem?

Aconseguir el recolzament de les administracions.

Expansió territorial i per edats: Tota Catalunya i els joves.

Formació d’educadors.
Creació de materials educatius…



Què obtenim tots?

Més seguretat: 
• Ciclistes més segurs i millor formats.
• La societat obté seguretat per a que els joves vagin amb bicicleta. 

Més promoció i massa crítica: 
• Increment del nombre d’usuaris.
• Nous perfils d’usuaris que permeten la normalitzaicó de l’ús de la bicicleta. 
• Nous usuaris amb ganes de fer-la servir.

Una normalització: 
• Més accessible a totes les edats, sexe i condicions físiques.




