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ACCIÓ 1  - FLOTA DE BICICLETES MUNICIPALS
ACCIÓ 2  - AMBICIA’T AL PARC
ACCIÓ 3  - AMBICIA’T ALS HOTELS
ACCIÓ 4  - BICICLETES PER A ENTITATS

DESCRIPCIÓ

Incorporació de la flota de bicicletes de l'Ambicia’t, a 
disposició del personal dels diferents centres de treball 
de l’organització municipal , als punts de restauració
que hi ha repartits pel Parc de Vallparadís , als 
establiments hotelers i a les entitats ciutadanes
existents a la ciutat.

GRUP OBJECTIU

Treballadors municipals, usuaris del Parc de 
Vallparadís, visitants turístics i entitats ciutadanes.

PROMOTOR



ACCIÓ 5  - AMBICIA’T A L’INSTITUT

DESCRIPCIÓ

Curs de formació adreçat als alumnes entre 10 i 12 
anys dels centres educatius de la ciutat per tal 
d’assolir la seva capacitació per desplaçar-se per la 
ciutat en bicicleta de manera autònoma i en 
condicions òptimes de seguretat. Així mateix, l’acció
busca garantir la seva pròpia continuïtat temporal 
mitjançant la realització d’un curs de formació adreçat 
a la habilitació d’instructors, per part del personal dels 
mateixos centres educatius.

GRUP OBJECTIU

Alumnes d'entre 12 i 15 anys d’edat, que disposen d’un 
nivell d’habilitat mínim en l’ús de la bicicleta.

PROMOTOR



ACCIÓ 18  - EDUCACIÓ VIÀRIA EN BICICLETA

DESCRIPCIÓ

Aquesta acció forma part d’una activitat dissenyada i 
desenvolupada per la Policia Municipal per les 
escoles d’ensenyament primari de la ciutat. L’activitat 
formativa consisteix en desenvolupar i aplicar el 
coneixement sobre normes i senyals de trànsit , per 
reflexionar sobre la convivència entre vianants i 
vehicles, valorar situacions de perill a la via pública i 
aprendre a circular de manera segura, en un circuit 
tancat que simula un espai urbà.

GRUP OBJECTIU

Alumnes que cursen 5è de primària dels centres 
educatius de la ciutat de Terrassa.

PROMOTOR



ACCIÓ 6  - BICIREGISTRE

DESCRIPCIÓ

El Biciregistre, és una idea que neix amb la voluntat 
d’impulsar una base de dades compartida i única que 
funcioni com a registre nacional de bicicletes , amb el 
suport de la Red de Ciudades por la bicicleta i els ens 
locals adherits, que permeti la identificació de les 
bicicletes amb els seus titulars minimitzant, a través de 
l’efecte dissuasori, el risc de robatori de les mateixes.

GRUP OBJECTIU

Col·lectiu d’usuaris de la bicicleta.

PROMOTOR



ACCIÓ 7  - APARCAMENTS SEGURS A LES NOVES ESTACIONS

DESCRIPCIÓ

Compromís de continuar treballant en el 
desenvolupament de la xarxa d’aparcaments segurs 
per a bicicletes a les noves estacions ferroviàries, 
entenent que es tracta d’una infraestructura de suport 
bàsica per al foment la intermodalitat amb el servei 
ferroviari. L’acció focalitza la seva atenció en les tres 
noves estacions ferroviàries del perllongament dels 
FGC.

GRUP OBJECTIU

Col·lectiu d’usuaris de la bicicleta.

PROMOTOR



ACCIÓ 8  - CICLOVIA TERRASSA

DESCRIPCIÓ

Realització d’un estudi que determini la viabilitat de 
l’aplicació de l’experiència de la ciclovia a la ciutat de 
Terrassa. Consisteix en la restringir el trànsit d’alguns 
carrers de la xarxa principal urbana de la ciutat, en un 
dia específic de la setmana i en una franja horària 
concreta , per tal que la ciutadania en realitzi un ús 
lúdic i festiu.

GRUP OBJECTIU

El conjunt de la ciutadania, atès que promou l’ús cívic 
de l’espai públic urbà per a la pràctica de tota mena 
d’activitats de caràcter social, especialment esportives i 
lúdiques.

PROMOTOR



ACCIÓ 9  - ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA BICICLETA

DESCRIPCIÓ

Realització d’activitats diverses relacionades totes elles 
amb l’objectiu últim de sensibilització i promoció de 
l’ús de la bicicleta entre la ciutadania.

GRUP OBJECTIU

• Col·lectiu d’estudiants de la ciutat.

• Usuaris que usen la bicicleta com a mitjà de 
desplaçament.

• Al conjunt de la ciutadania.

PROMOTOR



ACCIÓ 14  - LA CASA DEL CICLISTA

DESCRIPCIÓ

Implementació de “La casa del ciclista” com a espai 
físic de referència per a l'usuari de la bicicleta a la 
ciutat. L’espai ha d’esdevenir el lloc de referència per a 
la realització de tràmits diversos (informació, registre 
de la bicicleta, etc)

GRUP OBJECTIU

Col·lectiu d’usuaris de la bicicleta a la ciutat.

PROMOTOR



ACCIÓ 10  - BICIESCOLA

DESCRIPCIÓ

Realització de cursos d’iniciació a l’ús de la 
bicicleta i de circulació amb bicicleta , per a 
persones adultes, en algun espai obert de la ciutat.

GRUP OBJECTIU

Ciutadans adults sense cap nivell previ mínim en el 
domini i ús de la bicicleta o amb un nivell bàsic en l’ús 
de la bicicleta.

PROMOTOR



ACCIÓ 11  - BICICLETA I FESTA

DESCRIPCIÓ

Incrementar la presència de la bicicleta en els actes 
festius que es celebren a la ciutat, de manera que 
s’aconsegueixi dotar d’una major visibilitat aquest mitjà
de transport durant la celebració d’aquests 
esdeveniments.

GRUP OBJECTIU

El conjunt de la ciutadania que és el col·lectiu 
destinatari dels actes populars i festius celebrats a la 
ciutat.

PROMOTOR



ACCIÓ 12  - OBSERVATORI DE LA BICICLETA

DESCRIPCIÓ

Desenvolupament i implementació de l’Observatori de 
la Bicicleta com a instrument de seguiment, 
avaluació i suport a la planificació de les actuacions 
de promoció de la bicicleta com a mitjà de transport a 
la ciutat.

GRUP OBJECTIU

Instrument de planificació local i, per tant, una eina de 
ciutat al servei del conjunt de la ciutadania.

Indicadors Bicicleta Font Valor (2009/2010)

B1. Itineraris adaptats per a la bicicileta SIG 17,56

B1a. Carrils bici per habitant SIG 0,083

B2. Aparcament bicicleta SIG 697

B3. Lloguers del servei de bicicletes públiques Anuari 55971

PROMOTOR



ACCIÓ 13  - HABILITACIÓ PER A LA CONDUCCIÓ DE GRUPS

DESCRIPCIÓ

Establiment d’una activitat formativa, impartida per la 
policia municipal de Terrassa, que habiliti a personal 
que, realitzen tasques de guia i conducció de grups 
de ciclistes per la via pública.

GRUP OBJECTIU

Personal que amb posterioritat participarà en les 
activitats de promoció de la bicicleta que es 
desenvolupin en la via pública en condicions normals 
de circulació.

PROMOTOR



ACCIÓ 15  - BICICLETA I INSTITUT

DESCRIPCIÓ

Desenvolupament d’accions de promoció de l’ús de 
la bicicleta als instituts d’educació secundària, que 
possibilitin el coneixement de l’entorn i la sensibilització
vers les conseqüències que tenen els comportaments 
associats a les pautes de mobilitat dels alumnes.

GRUP OBJECTIU

Col·lectiu d’estudiants que cursen l’educació
secundària als centres educatius de la ciutat de 
Terrassa. Els únics requisits per a la participació en 
l’acció és un domini bàsic en l’ús de la bicicleta.

PROMOTOR



ACCIÓ 16  - PROGRAMA DE SORTIDES URBANES

DESCRIPCIÓ

Es pretén, d’una banda, l’establiment d’una 
programació estable en el temps, uns dies i en unes 
franges horàries determinades, orientades a uns 
col·lectius d’usuaris específics, i de l’altra la possibilitat 
de realització de sortides puntuals de caràcter 
temàtic (natura, recursos turístics de la ciutat, etc.), 
adreçades a un grup d’usuaris més ampli.

GRUP OBJECTIU

Pel que fa a la programació estable de sortides 
urbanes, les realitzades en dia laborable i horari de 
vespre s’adreçaran de manera majoritària a un usuari 
adult, mentre que les sortides matinals en dia festiu 
adquiriran un caràcter més familiar.

PROMOTOR



ACCIÓ 17  - AMBICIA’T A LA FEINA

DESCRIPCIÓ

Fomentar i incentivar l’ús de la bicicleta entre els 
treballadors com a mitjà de desplaçament en l’accés 
a la feina . L’acció es planteja a través de la realització
de proves pilots en centres de treball d’empreses i 
entitats de la ciutat.

GRUP OBJECTIU

Treballadors dels centres de treball d’empreses i 
entitats localitzades a Terrassa.

PROMOTOR



MOLTES GRÀCIES
Document íntegre a: www.terrassa.cat/mobilitat


