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n les últimes dècades, el creixement de les ciutats ha estat desmesurat, i en la 
gran majoria de casos no ha deixat actuar l’home en la seva planificació, 

sinó que com a conseqüència d’anar a remolc de les necessitats i urgències, l’ha limitat 
a un seguit de mesures correctives per a fer-li front. Un dels problemes més acusats ha 
estat el fort increment de la demanda de mobilitat dins la ciutat. El temps i l’energia 
invertits en aquesta activitat representen cada vegada més un gran esforç econòmic, 
psicològic i ecològic per les persones i les empreses. El primer és obvi en quan a temps 
perdut en fer un desplaçament (hores de feina o d’oci que tenen un preu), cost de 
l’energia utilitzada i l’amortització del vehicle. El segon es deriva del fet que en les 
societats actuals el temps és molt apreciat, i haver d’invertir cada dia un cert temps en 
arribar a la feina (mobilitat obligada), o disposar de menys temps de lleure per culpa 
dels desplaçaments (mobilitat no obligada), es considera malgastar el temps i provoca 
un estrès a l’individu. El tercer és conseqüència del primer, ja que l’energia emprada 
(actualment de fonts fòssils) i la seva transformació en energia mecànica (processos de 
combustió principalment) té conseqüències adverses pel medi (emissió de gasos 
contaminants, sorolls, partícules sòlides...). Com a conseqüència directa d’aquesta 
mobilitat insostenible (alta densitat de trànsit amb elevats nivells de soroll i CO2) la 
qualitat de vida a les ciutats disminueix en gran mesura [1]. 

Durant els darrers anys, els diferents sectors de l’enginyeria estan estudiant com 
posar remei al que sembla un problema que creix sense mesura en les nostres ciutats. 
Les energies alternatives, com els autobusos que funcionen amb gas; la millora dels 
serveis públics de transport, en quantitat i en qualitat; les mesures econòmiques 
dissuassòries de l’ús del cotxe, com l’increment de les tarifes dels pàrkings, la reducció 
d’espai d’aparcament al centre de la ciutat, els peatges a les autopistes d’accés a la 
ciutat; i la creixent sensibilitat ciutadana sobre aquest fet són símbols de la creixent 
consciència d’una necessitat d’actuació urgent sobre el problema. 

Una de les actuacions que va prenent força a les societats occidentals com a 
mesura de solució, però encara a baix volum, és l’ús de la bicicleta com a mode de 
transport urbà. La bicicleta es presenta com un mitjà de transport únic en quant a la seva 
absència d’elements pol·lucionadors, doncs el seu consum d’energia no renovable és 
nul. És compatible amb els altres tipus de transport en quant a velocitat mitjana per 
ciutat, si es tracta de distàncies menors als 5 quilòmetres, i els supera tranquil·lament en 
els casos de trànsit dens en la circulació motoritzada. Dóna llibertat d’acció a l’individu, 
i en produeix la sensació. Ajuda al seu usuari a mantenir una bona salut física i 
emocional, doncs malgrat l’exercici no és fort, fa treballar els músculs del cos, i el més 
important, el cor. 

En el cas concret de Barcelona, a principis del segle passat, la bicicleta es 
conformava com a transport preferent per a molts dels ciutadans barcelonins. L’arribada 
dels vehicles a motor, i el ràpid creixement del seu ús com a mode de transport dins la 
ciutat, van fer que la bicicleta perdés el seu espai en aquesta, i fins i tot el seu prestigi, 
quedant-se com a mer element d’oci i de pràctica d’esport. En un moment en què l’ús 
del vehicle a motor esdevé insostenible per a la ciutat, es comença a plantejar retornar a 
la bicicleta com a alternativa eficient i compatible a la mobilitat del ciutadà.  
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OBJECTIUS: 
 

El que es pretén en aquesta tesina és demostrar que es pot potenciar l’ús de la 
bicicleta com a mode de transport a la ciutat. Es pretén donar les facilitats que calguin 
per tal que el màxim de gent trobi el mínim d’obstacles per agafar la bicicleta de forma 
regular. La manera de dur-ho a terme és, tal i com ja s’ha mostrat en altres ciutats del 
món, la utilització de les bicicletes d’ús públic. 

Així, doncs, l’objectiu d’aquesta tesina és estudiar la viabilitat d’un projecte de 
bicicletes comunitàries per a la ciutat de Barcelona. La viabilitat d’aquest servei 
dependrà principalment de dos aspectes: el social (tipus de societat on s‘implementa) i 
l’econòmic (el seu finançament). Hi ha diferents tipus de projectes de bicicletes 
comunitàries, i a cada societat n’hi haurà un o altre que hi funcionarà millor, per tant 
s’ha d’estudiar quin tipus de projecte serà millor acceptat per la nostra societat, i quins 
elements caldrà introduir de nou per a acabar-lo d’adaptar a les necessitats d’aquesta. 
Després caldrà veure si és sostenible econòmicament, és a dir, estudiar els costos 
generats pel cas particular expressat abans, i buscar les fonts d’ingressos que permetin 
de cobrir-los. S’ha pensat que la millor manera de procedir per aconseguir aquest 
objectiu és desenvolupar detalladament un projecte de bicicletes d’ús públic que encaixi 
amb les circumstàncies físiques, ambientals i socials que comporta una ciutat com 
Barcelona. Així doncs, en aquesta tesina es presentarà una proposta concreta de projecte 
de bicicletes d’ús públic per a la ciutat de Barcelona. 


