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20 D’ABRIL DE 2021 

El TecnoCampus obté el 
reconeixement Cycle Friendly 
Employer 

La Federació Europea de Ciclistes reconeix els esforços del per 

promoure l'ús de la bicicleta en el dia a dia de la comunutat 

El TecnoCampus ha obtingut la certificació com a centre de treball Cycle Friendly 

Employer, un reconeixement impulsat  per la Federació Europea de Ciclistes. 

L'objectiu és destacar i posar en valor la tasca de empreses, administracions i 

organitzacions en el foment de l'ús de la bicicleta entre els seus empleats i 

estudiants. 

La Federació Europea de Ciclistes (ECF) reconeix així els esforços del Tecnocampus 

en aquest àmbit, que durant els últims mesos ha implementat diverses mesures per 

facilitar els desplaçaments diaris en bicicleta de la seva comunitat.  

Entre altres mesures, el TecnoCampus ha implementat diferents accions en els 

següents àmbits amb l'objectiu d'incrementar l'ús de la bicicleta en els estudiants i 

treballadors: 

• Àmbit d'informació, comunicació i motivació: participació en campanyes de 

promoció de la bicicleta, disseny d'un mapa ciclista al voltant del TecnoCampus, 

sessions de capacitació per a l'ús de la bicicleta, informació en xarxes socials sobre 

els beneficis de la bicicleta, etc. 
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• Àmbit de coordinació i organització: augmentar l'ús de la bicicleta a través de 

diferents accions i d'un/a referent BikeHero a l'empresa, coordinació amb altres 

empreses i ajuntaments. 

• Àmbit de serveis: disponibilitat de recursos i serveis per facilitar l'ús de la bicicleta. 

• Àmbit d'infraestructures: qualitat i característiques de l'aparcament per a bicicletes, 

vestuari per a estudiants i personal treballador, dutxes, connexió amb carrils bici. 

•  Àmbit de Gestió de l'aparcament de cotxes: transformació de places de cotxe en 

aparcament de bicicletes. 

• Àmbit de trànsit de clients i visitants: aparcabicicletes per a clients. 

 

El projecte Cycle Friendly Employer aspira a posar en valor a les institucions 

públiques i privades que aposten per implementar mesures relacionades amb la 

bicicleta com a eina per avançar cap a una mobilitat més sostenible i la reducció 

d'emissions contaminants en els processos i rutines dels centres de treball. 

“És un orgull rebre aquest reconeixement, ja que som el primer centre universitari 

de l’Estat que s’adhereix aquesta certificació i suposa un al·licient per continuar 

treballant en la promoció de la salut i qualitat de vida de la comunitat universitària”, 

apunta Alba Pardo, responsable del projecte Campus Saludable i Sostenible. Pardo 

apunta que la promoció de la bicicleta no només contribueix a augmentar el nivell 

d’activitat física i millorar la salut i qualitat de vida, sinó que també té uns efectes a 

nivell de sostenibilitat que fan del TecnoCampus un entorn actiu, saludable i 

sostenible. “També treballarem conjuntament amb la Càtedra d’Economia Circular 

i Sostenibilitat per engegar altres iniciatives”, conclou. 

 

http://www.tecnocampus.cat/


www.tecnocampus.cat 

 

 

Bikefriendly Group és l’empresa responsable a nivell estatal d'avaluar el grau 

d'adequació de les entitats públiques i privades i de reconèixer a aquelles que 

compleixin els paràmetres establerts per la certificació CFE. 

Les organitzacions que volen ser reconegudes com a Cycle Friendly Employer han 

d'implementar altres mesures que serveixin per fomentar l'ús de la bici entre la seva 

plantilla, com ara la participació dels seus empleats i empleades en els premis 30 

Dies en Bici al treball del mes d'abril, la  competició anual de ‘Bike to Work’ en maig, 

la posada en marxa d'un programa d'incentius o de campanyes periòdiques per 

fomentar l'ús de la bici, un mapa de rutes segures per arribar a la feina, un espai de 

manteniment bàsic per a bicis o promoure sessions de formació en temes de 

bicicleta i mobilitat. 

 

Sobre el TecnoCampus 

El TecnoCampus integra la universitat i l’empresa en un espai únic dedicat a la innovació i 
l’emprenedoria. Amb seu a la ciutat de Mataró, a la comarca del Maresme, té vocació de ser un 
projecte nacional i internacional. Agrupa tres centres universitaris adscrits a la Universitat Pompeu 
Fabra i més d’un centenar d’empreses de l’àmbit de l’economia del coneixement.  

 

Sobre CFE 

La certificació CFE està impulsada per la European Cyclists' Federation, màxima autoritat 
internacional en defensa dels interessos dels ciclistes, i actualment està vigent en 18 països de la 
Unió Europea. Amb una metodologia comuna i una vigència de 3 anys, aquest programa pretén 
incrementar significativament la presència de la bicicleta en el dia a dia de les empreses i generar 
l'hàbit de desplaçar-se en bicicleta, fent de les nostres ciutats entorns més saludables, segurs i de 
major qualitat. 

 

Sobre Bikefriendly Group 

Bikefriendly Group és l'empresa líder en el sector del foment de la bici a Espanya. Un grup 
empresarial que desenvolupa tres línies principals d'activitat: una Xarxa d'allotjaments i establiments 
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que adapten els seus serveis i infraestructures per facilitar l'acollida als ciclistes; una agència de 
viatges especialitzada en cicloturisme, i una consultora que acompanya territoris i empreses que 
volen impulsar l'ús de la bici. 
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