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1. INTRODUCCIÓ 

Promoció de la bicicleta a la Universitat d’Alacant 
 

El Vicerectorat de Campus i Sostenibilitat de la Universitat d’Alacant, a través del seu Secretariat 

de Sostenibilitat i Salut Laboral i de la seua Oficina EcoCampus de Gestió Ambiental, ha organitzat 

durant el segon quadrimestre del curs 2012/2013, una sèrie d’activitats per a fomentar l’ús de la 

bicicleta per part de tots els membres de la comunitat universitària, no sols com una activitat 

esportiva sinó també com un mitjà de transport sostenible i saludable en els desplaçaments des 

del campus i cap al campus. Per a això, va comptar amb la col·laboració del Servei de Cultura de 

la UA, el Servei d’Esports i la Biblioteca Universitària. 

La Universitat d’Alacant pertany a la Xarxa d’Universitats Saludables (REUS) i forma part de la 

Comissió Sectorial de Qualitat Ambiental, Desenrotllament Sostenible i Prevenció de Riscos 

(CADEP) de la Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles (CRUE). És en el marc de 

“Universitat d’Alacant: Universitat Saludable”, i del Pla de Mobilitat Sostenible de la Universitat 

d’Alacant, on s’integren les activitats entorn de la bici que es van organitzar. 

 

2. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ 

La Universitat d’Alacant és un dels nodes de mobilitat més importants de la comarca ja que genera 

un notable nombre de desplaçaments entre ella i unes quantes localitats de la província. 

El mitjà de transport més utilitzat per a accedir-hi és el cotxe particular (54%) amb una taxa 

d’ocupació de 1,27 persones per desplaçament. El gran volum de vehicles particulars que intenta 



 

accedir al campus es troba moltes vegades amb un seriós problema per a aparcar que és percebut 

pels conductors com un dèficit de places d’aparcament. 

Pel que fa a la UA tan sols un 4% dels desplaçaments a la UA es realitzen amb bicicleta si bé, el 

seu ús potencial és d’un 34%. Més de la mitat dels desplaçaments es produeixen entre la UA i els 

municipis d’Alacant i Sant Vicent del Raspeig, municipis que per la seua proximitat a la UA fan de 

la bicicleta un mitjà de transport idoni. 

La proposta que es va presentar pretenia proporcionar a la comunitat universitària els 

coneixements i destreses necessàries per a utilitzar amb seguretat i comoditat la bicicleta amb 

l'objectiu d’incrementar els desplaçaments amb bici des de i cap a la UA en detriment de l’abús de 

l’automòbil particular que existeix actualment. 

 

3. OBJECTIUS 

 Reflexionar sobre l’actual model de mobilitat en la UA 

 Fomentar la bicicleta com a mitjà de transport 

 Promoure hàbits saludables entre la comunitat universitària 

 Promoure un entorn saludable mitjançant la reducció de la contaminació 

atmosfèrica i acústica 

 Promoure la participació de la comunitat universitària en la millora de 

l’entorn 

 Afavorir l’autonomia de la comunitat universitària en els seus 

desplaçaments 

 

4. ACTUACIONS 

Amb la finalitat d’aconseguir aquests objectius es van organitzar una sèrie d’actuacions, que van 

tenir com a punt de partida el 19 d’abril, Dia Mundial de la Bicicleta. 

A mitjan febrer de 2013, des del Vicerectorat de Campus i Sostenibilitat es va convocar un concurs 

de logotips i un concurs de cartells, amb el tema “La bicicleta, un mitjà de transport sostenible i 

saludable”, en els que podien participar tots els membres de la comunitat universitària. Es va 

establir contacte amb empreses del sector que pogueren aportar els premis per als guanyadors del 

concurs i patrocinar els actes. El primer premi d’ambdós concursos va consistir en una bicicleta 

plegable aportada per El Corte Inglés, que encaixava perfectament amb l’objectiu final d’aquestes 

activitats: fomentar l’ús de la bicicleta com un mitjà de transport beneficiós per a la salut i 

respectuós amb el medi ambient. 

A més, ALABICI (sistema de préstec de bicicletes de l’Ajuntament d’Alacant), va entregar al primer 

i al segon premiat de cadascun dels concursos, un bo anual per al lloguer de bicicletes de 

l’Ajuntament d’Alacant. 



 

Les empreses ABAT connection i Guijarro Totsport, van aportar lots de material de ciclisme que es 

va entregar als diferents premiats d’ambdós concursos. 

El dia 19 d’abril (Dia Mundial de la Bicicleta) va ser el punt d’arrancada de les diferents activitats 

programades. Es va procedir a l’entrega de premis dels concursos de logotips i cartells per part del 

rector de la Universitat d’Alacant i altres autoritats. Els logotips guanyadors han servit 

posteriorment com a imatge en el desenrotllament de les diferents activitats exercides. 

Durant aqueix dia, l’empresa ABAT connection va estar present en el campus amb una sèrie de 

bicicletes elèctriques que la comunitat universitària va poder provar. De la mateixa manera, 

ALABICI va estar en el campus promocionant el préstec de bicicletes públiques de l’Ajuntament 

d’Alacant, aprofitant que aqueix dia es va procedir a la inauguració de tres bancades de préstec en 

el campus de la Universitat d’Alacant. 

Després de l’entrega dels premis i la inauguració de les bancades d’ALABICI, es va realitzar una 

ruta ciclista pel campus de la Universitat d’Alacant i el municipi de Sant Vicent del Raspeig, en què 

van participar alguns alumnes d’instituts d’educació secundària que es van sumar a aquesta 

proposta de la Universitat amb l’objectiu que els futurs alumnes del campus utilitzen les 

infraestructures ciclistes municipals per a arribar a la Universitat. També va participar l’equip de 

triatló de la Universitat. Durant el recorregut es van realitzar visites al velòdrom i a la pista de BMX 

de Sant Vicent del Raspeig. 

També es van dur a terme tallers per a aprendre a muntar amb bici, tallers de manteniment i 

mecànica de la bicicleta i tallers per a aprendre a circular amb seguretat per la via pública, en els 

que han participat estudiants i treballadors de la UA. 

De la mateixa manera s’han realitzat activitats entorn del món de la bicicleta com ara: 

Exhibició de bike polo 

Participació en el Dia del Llibre (amb la col·locació de citacions literàries ciclistes en les 

bicicletes aparcades en el campus) 

Punt d’interès en la Biblioteca General de la UA: exposició en el hall de la Biblioteca 

General dels fons bibliogràfics i audiovisuals de què disposa la Biblioteca de la UA, 

relacionats amb la bicicleta, que es poden portar en préstec. Des de rutes ciclistes de 

qualsevol tipus fins a recursos didàctics per a fomentar en els més menuts el seu ús. 

 

 

5. FOTOS 

5.1. Punt d’interès en la Biblioteca General de la UA: 

http://web.ua.es/va/ecocampus/campanas/movilidad/exposicio-bibliografica-amb-bici-a-la-

ua.htm l  

http://web.ua.es/va/ecocampus/campanas/movilidad/exposicio-bibliografica-amb-bici-a-la-ua.htm%20l
http://web.ua.es/va/ecocampus/campanas/movilidad/exposicio-bibliografica-amb-bici-a-la-ua.htm%20l


 

 

Imatge 1. Exposició de bibliografia relacionada amb la bici en Biblioteca General de la UA 

 

Bibliografia exposada: 

Amb Bici a la UA 1 

Amb Bici a la UA 2 

 

5.2. Concurs de logotips i cartells “Amb bici a la UA” 

Concursos dirigits a tots els membres de la comunitat universitària, tant treballadors com alumnat 

http://web.ua.es/va/ecocampus/campanas/movilidad/concursos-amb-bici-a-la-ua.html  

 

Imatge 2. Logotip guanyador del concurs  “Amb bici a la UA” 

http://bit.ly/116GiPX
http://bit.ly/18YtsLn
http://web.ua.es/va/ecocampus/campanas/movilidad/concursos-amb-bici-a-la-ua.html
http://web.ua.es/va/ecocampus/campanas/movilidad/concursos-amb-bici-a-la-ua.html


 

 

Imatge 3. Cartell guanyador del concurs “Amb bici a la UA” 

 

5.3. I Jornada “Amb bici a la UA”: 

Exhibició de Bike Polo (Imatges 4 i 5) 

Entrega dels premis dels concursos de logotips i cartells “Amb bici a la UA” (Imatge 6) 

Celebració de la I Ruta amb bici a la UA el dia 19 d’abril de 2013 (Imatge 7), per a commemorar el 

Dia Mundial de la Bicicleta. En aquesta ruta van participar alumnes dels Instituts d’Educació 

Secundària que van arribar aqueix dia amb bici al campus de la UA, des dels seus respectius 

Instituts. L’objectiu era fomentar el trasllat amb bici al campus, dels futurs alumnes de la 

Universitat d’Alacant, traçant la ruta més segura i aprofitant les infraestructures ciclistes locals. 

 

http://web.ua.es/va/ecocampus/campanas/movilidad/i-jornada-amb-bici-a-la-ua.html 

 

  

Imatges 4 i 5. Exhibició de bike polo en la UA 

http://web.ua.es/va/ecocampus/campanas/movilidad/i-jornada-amb-bici-a-la-ua.html


 

 

Imatge 6. Entrega de premis del concurs de logos “Amb bici a la UA” 

 

 

Imatge 7. Membres de l’equip de govern de la UA i de l’Ajuntament d’Alacant, inaugurant la “I Ruta 

amb bici a la UA” 

5.4. Tallers gratuïts “Amb bici a la UA”: 

http://web.ua.es/va/ecocampus/campanas/movilidad/tallers-amb-bici-a-la-ua.html 

 

Taller: Circula amb bici amb seguretat: 
 

Taller teorico-pràctic on els participants aprendran a circular per la via pública de 
manera còmoda i segura. 

Continguts: consells per a circular, normativa i precaucions, com aparcar de 
manera segura la bici, consells de manteniment, etc. 

 

Taller: manteniment i mecànica de la bici: 
 

http://web.ua.es/va/ecocampus/campanas/movilidad/tallers-amb-bici-a-la-ua.html


 

Els participants aprendran a mantenir la seua bici en òptimes condicions de circulació i a 
reparar les avaries més comunes: neteja i greixatge, reparació de punxades, manteniment 
i canvi de cadena, ajustos de frens i canvis, etc 

 

Taller: Aprèn a muntar amb bici: 
 

Dirigit a aquelles persones que no saben muntar amb bici. En pocs dies aprendran a 
mantenir l’equilibri, pedalejar, fer girs i pujar i baixar de la bici. 

 

 

5.5. Dia del Llibre 

Coincidint amb la celebració del Dia del Llibre el 23 d’abril, i amb la col·laboració del Secretariat de 

Cultura de la UA, es van col·locar en els manillars de les bicicletes aparcades en el campus, 

fragments de textos relacionats amb la bicicleta, extrets de diferents textos literaris (Imatges 8 i 9) 

 

 

  

Imatges 8 i 9. Fragments de textos relacionats amb la bici, en els manillars de les bicis aparcades 

en el campus 


