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Neix Baika, un nou projecte de
foment de la bicicleta des de
l'economia social
La fira, organitzada per les cooperatives Aurora, Biciclot i Partee, es farà el 5 de
juny al parc Jaume Balmes de Vic | Hi haurà una zona de mostra de noves
tendències, però també d'experimentació i diverses càpsules formatives

Baika pretén aglutinar entorn de la trobada amants de la bicicleta i entitats i empreses del sector

El dissabte 5 de juny de 10 del matí a 8 del vespre es farà al parc Jaume Balmes de Vic Baika. Les
entitats organitzadores presenten Baika com la festa de la bici, un dia per gaudir de la bicicleta,
compartir entre les entitats de la mobilitat sostenible i conèixer noves tendències, projectes i
activitats.

Baika començarà amb una marxa ciclista a les 10 del matí dirigida per Osona amb Bici que acabarà a
la festa al parc Jaume Balmes. Al llarg de tot el parc es podran conèixer noves tendències amb
les expositores de la mobilitat sostenible que mostraran les novetats en bicicletes, bicicletes de
càrrega o altres materials. Entre elles, l'exitosa iniciativa del Busbici, amb escoles, AMPA i AFA, i
una entrega de premis a totes les famílies participants inclosa.
La zona experimental de Baika pretendrà apropar la bicicleta a les persones, famílies i entitats.
S'ha preparat un circuit infantil amb una gimcana on la canalla tindrà un primer contacte amb la
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bicicleta. Així mateix s'hi podrà trobar un punt ITB (Inspecció Tècnica de la Bicicleta), on
s'assessorarà sobre revisions mecàniques de la bicicleta.
També hi haurà un circuit de mostra de vehicles sostenibles, un espai per exposar, mostrar i
provar les bicicletes, marques i tricicles que es podran trobar a la fira. Entitats i col·lectius, per la
seva part, tenen preparats tallers per construir i crear a partir d'una bicicleta i la recuperació de
materials. Així mateix es podrà participar en el servei de passejades terapèutiques amb tricicles
adaptats de Dinamarca.
La zona de càpsules formatives comptarà amb un escenari on s'hi faran xerrades i taules rodones.
La dinamització de l'escenari anirà a càrrec de l'Associació La Clota i la seva ràdio ambulant. Entre
altres iniciatives, s'hi presentarà No Limits Bikes, un projecte de rehabilitació social i econòmica a
càrrec de la cooperativa Aurora, la Universitat de Vic i l'Ajuntament de Manlleu. Entitats de la
ciclologistica es reuniran per compartir els reptes del repartiment d'última milla i de com
dignificar el sector al nostre país, amb membres d'empreses socials del territori. A la tarda s'hi
donarà veu a la iniciativa del BiciBus i la xarxa ciclable d'Osona, amb la participació del col·lectiu
Osona amb Bici i Canvis en Cadena, entre d'altres.
Baika ha rebut el suport del programa de Projectes Singulars de la Generalitat que l'any 2019 va
tenir una convocatòria extraordinària amb motiu de la Covid-19 per tal de reactivar econòmicament
les empreses d'economia social, mitjançant processos d'intercooperació, i a través d'actuacions
estratègiques. En el cas de Baika, es tracta d'un projecte d'intercooperació entre Auroracoop,
Biciclot i Partee. En aquesta primera edició també compten amb el suport de VicFires.
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