
  



  

CIUTATS PER I PER A LES PERSONES.
COMPARTEIX LES TEVES IDEES PEL BÉ COMÚ!

Citycise és un laboratori de co-creació per a les ciutats, 
on les idees de les persones es poden convertir en solucions 
reals que contribueixin al bé comú. 

Les persones podran compartir idees al seu barri, 
les quals aniran prenent forma a través del pensament 
col·lectiu i el suport dels veïns per transformar-les en projectes.

La Coordinadora Catalana d'Usuaris/es de la Bicicleta té la finalitat 
de promoure i defensar la bicicleta com a mitjà de transport i d'esbarjo,
 a més de treballar conjuntament amb diversos grups que comparteixen 
les mateixes inquietuds a Catalunya.

Difondre els beneficis d'una política de promoció de la bicicleta per a 
les viles i ciutats de Catalunya. 

Volem recuperar els carrers dels nostres pobles i ciutats, per a les persones, 
pels jocs dels infants i per a la convivència.

La bicicleta facilita el contacte humà i promou el comerç de proximitat

REPTE CO-CREACIÓ PROJECTE



  

Al barri de Gracia, 
un ciutadà va proposar el repte:
On aparcar la bici al comprar?

La Coordinadora Catalana d'Usuaris/es 
de la Bicicleta s'ha fet càrrec del projecte 
per posar-ho en acció al costat de Fruit Sa2Pe 
com a impulsor de la iniciativa

PORTA LA TEVA BICI... DE COMPRES

REPTE CO-CREACIÓ PROJECTE

Amb les idees proposades 
per altres ciutadans es troba
la solució: crear una xarxa 
de comerços que permetin 
l'entrada de la bicicleta

Beneficis de la idea USUARIS DE LA BICI:  Aparcar de forma segura la bici mentre es fa la compra

COMERÇ LOCAL: Atraure més clients, que se senten benvinguts



  

ACCEPTA LA BICI AL TEU COMERÇ

El dia 5 de juny a les 5 de la tarda a la Plaça del Diamant
comença la campanya: 

"PORTA LA TEVA BICI... DE COMPRES" 
"AQUÍ #amicsdelabici"

Afegir-se és fàcil, s'han de descarregar d'internet 
els logotips i posar-los a un lloc prou visible 
per atraure els clients usuaris de la bicicleta

#amicsdelabici un hashtag que dóna més visibilitat 
a internet als comerços que formin part de la xarxa.

www.ccub.org
www.citycise.com

http://www.ccub.org/
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