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n dels punts potser més decisius a l’hora de dissenyar una xarxa per a les 
“bicis gratuïtes” vindrà donat pels seus usuaris potencials. Per això es 

realitza en aquest punt un estudi de la demanda de la ciutat respecte aquest nou mode de 
transport. Aquest estudi s’ha dut a terme mitjançant enquestes.  
 
 
6.1. PREPARACIÓ DE L’ESTUDI: 
 

Per realitzar l’estudi, s’ha fet primerament una estimació de quin sector de la 
població serà l’usuari potencial més fort. A partir d’aquí s’han buscat els principals 
punts de destinació d’aquests possibles usuaris, i s’ha creat una xarxa hipotètica de 
punts de recollida de bicis gratis. Després s’han realitzat enquestes en aquests sectors, 
referint-se a aquesta proposta de xarxa. 

Podem considerar bàsicament tres grans grups de possibles usuaris de les bicis 
gratuïtes: 

•  Els estudiants i treballadors, degut a tenir un recorregut fix. Parlem del grup de 
mobilitat obligada. 

•  Els turistes estrangers, que tot i ser diferents persones cada cop, utilitzen les 
mateixes rutes de visita a la ciutat. 

•  Un tercer grup seria l’usuari espontani, que alguna vegada utilitza el servei 
perquè li facilita la gestió concreta del moment, però que no l’utilitzarà de forma 
fixa. Es considera que aquest s’adaptarà a la xarxa establerta. 

 
Així, doncs, un cop reconeguts els usuaris es poden analitzar els punts d’atracció 

més importants que donen servei aquests sectors. Aquests són: 
 · Universitats i biblioteques 
 · Edificis públics de gran efluència 
 · Grans superfícies comercials 
 · Parades de transport públic 
 · Punts d’atracció turística 
 D’aquesta manera s’ha realitzat un esbós de xarxa i aparcaments de bicicletes 
gratuïtes (veure Annex 2 per obtenir la figura amb més detall),  que s’ha fet servir per 
realitzar les enquestes de l’estudi, les quals tot seguit es detallen. 
 

 
Figura 6.1. Esbós inicial de xarxa d’aparcaments per a les enquestes. Font: Elaboració pròpia 

U
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6.1.1. Redacció de l’Enquesta 
 
 A l’hora de redactar les preguntes de l’enquesta, s’ha tingut en compte 
primerament que no fos una enquesta pesada per la seva llargada, ja que això provoca 
masses vegades que la gent no vulgui col·laborar. El problema afegit, en les enquestes 
de carrer concretament, és que davant de cada nova persona s’havia d’explicar de què 
anava el projecte, ja que era un projecte desconegut per a molts. Això ja allargava prou 
l’estona que l’enquestat havia de dedicar en total a respondre les preguntes. 
 Malgrat la brevetat, s’ha intentat que les respostes continguin la informació 
essencial per l’estudi de la demanda, i el màxim d’informació addicional. 
 L’objectiu principal era saber si una persona d’un sector concret està disposada a 
utilitzar una bicicleta gratuïta pels seus desplaçaments habituals (mobilitat obligada, i 
s’inclou aquí el turista en el sentit que ja s’ha apuntat més amunt), substituint el mode 
de transport utilitzat fins al moment per a realitzar aquell desplaçament. S’ha demanat, 
en els casos que ha estat possible per la facilitat de llenguatge comunicatiu (estudiants i 
treballadors), quin grau de convenciment tenien per agafar la bici gratuïta, expressant la 
resposta en termes de “segurament sí”, “probablement sí”, “probablement no”, 
“segurament no”. S’ha completat la pregunta amb una pregunta addicional que mostra 
la vocació i fermesa de la persona que aposta per a aquest tipus de transport nou, i això 
s’ha fet preguntant si fins i tot en condicions climatològiques adverses, com en pluja, 
agafarien la bici per a fer el seu desplaçament. Finalment, per completar aquest objectiu, 
s’ha preguntat quin mode de transport s’ha estat utilitzant fins al moment.  
 Un altre objectiu a resoldre és saber quins seran els fluxos de mobilitat més 
importants entre aquells que responen afirmativament a l’ús de les bicis gratis. És a dir, 
saber si tindrem bicicletes acumulades en un sentit només, o la majoria d’elles 
retornaran al seu origen. Per això s’ha preguntat, en els casos que no era obvi, com els 
creuers, quin era l’origen del seu trajecte, i la seva freqüència. 
 Una altra pregunta anava destinada a saber si el sistema híbrid proposat en 
aquesta tesina és tan accessible com inicialment s’estimava. Per això s’ha preguntat si la 
persona en qüestió portava usualment a sobre una tarja de crèdit o un carnet universitari. 

Altres preguntes són de tipus més general, amb la finalitat de classificar 
l’enquestat dins del sector corresponent, segons edat, sexe, ... 
 Finalment és demanaven comentaris, crítiques o suggeriments que poguessin 
aportar al projecte. 
 Cal dir que les enquestes no han estat les mateixes per a tots els sectors, com es 
veurà en el següent punt, però l’essencial sempre s’ha preguntat. Concretament l’estudi 
de demanda s’ha dut a terme mitjançant enquestes de dos tipus:  

· Enquestes de carrer 
· Enquestes via e-mail 

 Les enquestes de carrer han estat realitzades per l’autor de la tesina en diversos 
punts de la ciutat, en funció del tipus de sector de societat que es volia trobar. Per altra 
banda, les enquestes per e-mail han estat enviades a un públic més general, i per tant les 
respostes tenien mostres de tots els sectors. Els dos models s’expliciten en el següent 
punt, estudiant-los per sectors. 
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6.2. ESTUDI DELS SECTORS DE DEMANDA. 
 
6.2.1. Estudiants: 
  
 Un dels sectors més forts en l’ús de la bicicleta és l’estudiantil. La bicicleta, pels 
seus valors ecològics, la llibertat que dóna a l’individu, i l’estalvi econòmic que suposa, 
és molt ben considerada en el món dels estudiants.  
 El sector estudiantil se segrega en les zones universitàries i els instituts de 
secundària com a dos grans blocs d’usuaris de bicicletes.  
 El sector universitari té la particularitat que els punts de demanda es concentren 
en llocs molt determinats de la ciutat, en els campus universitaris. Els orígens dels 
usuaris són molt diversos, però el punt d’arribada és el mateix per a molts. Això portarà 
a què els pàrkings de bicicletes gratuïtes situats en els campus tinguin capacitat per a 
recollir un gran nombre de bicicletes, que només hi seran durant els dies i hores lectius, 
i restaran quasi buits la resta del temps. A Barcelona hi ha més de 13 campus 
universitaris en tota la ciutat, però donat que el projecte de bicis gratuïtes s’ha restringit 
a la zona que resta per sota de la línia Diagonal – Travessera de Gràcia, l’estudi es 
quedarà amb 10 campus universitaris: Zona Universitària, Plaça Universitat, l’Escola 
Industrial-Hospital Clínic, Sants, Provença, Rabal, Drassanes, Escola Industrial, 
Nàutica, Estació de França, Barceloneta i Poble Nou. Aquests campus acullen centres 
de diverses universitats, i a cops carreres ben diverses. Tots els centres establerts en 
aquests campus pertanyen a quatre universitats: UB (Universitat de Barcelona), UPC 
(Universitat Politècnica de Catalunya), URLL (Universitat Ramon Llull), i UPF 
(Universitat Pompeu Fabra), veure Annex 4 per la seva distribució. D’aquestes 
universitats s’han obtingut les dades dels estudiants matriculats a cada centre, i d’aquí 
s’han pogut calcular els totals per campus universitari, determinant així quants 
estudiants es mouen cada dia a cada campus determinat. 
 L’estudi de demanda de les bicis gratuïtes dels estudiants universitaris s’ha dut a 
terme mitjançant les enquestes dels dos tipus. Primerament es van fer enquestes de 
carrer durant dos dies del mes de juny del 2002. Aquestes es van fer en diversos punts 
de la Zona Universitària: davant de l’Escola d’Arquitectura, a l’Escola d’Enginyeria 
Industrial, a la Facultat de Ciències Empresarials, davant de la Facultat de Ciències 
Econòmiques, davant de la parada d’autobús de les línies 7, 74, 33 a la Av. Diagonal, i a 
l’exterior de les estacions de Metro de Zona Universitària i de Palau Reial. Amb aquesta 
diversitat de llocs es pretenia aconseguir la màxima diversitat de tendències personals 
(és provat que una carrera universitària marca un estil de vida en cada persona), així 
com d’edats, maneres de desplaçar-se i el mateix nombre d’enquestats de cada sexe. 
L’únic problema és que malgrat la diversitat de mostreig, la destinació per a tots ells era 
comuna, la Zona Universitària.  

El segon tipus d’enquestes han estat realitzades a través de correu electrònic. En 
aquest cas es pretenia obtenir respostes de més diversitat de campus. Malauradament, 
l’enquesta ha estat majoritàriament contestada per alumnes també amb destinació a la 
Zona Universitària.  
 Finalment ens queda l’estudi del bloc dels instituts de secundària. Aquest grup es 
caracteritza per la seva  dispersió dins la ciutat, i per tant pel seu difícil estudi i 
generalització. En una tesina anterior, [12], s’estudiava com afectaria implantar un 
pàrking de bicicletes convencionals en un institut de secundària de Barcelona, i estudiar 
quants dels seus alumnes vindrien amb bicicleta sota aquesta hipòtesi. També s’hi van 
realitzar enquestes per a dur a terme l’estudi, així que aquí s’agafaran els resultats 
d’aquesta per a extrapolar-los per a l’objectiu que aquí es pretén.  
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· Text de l’enquesta: 
 
 L’enquesta enviada per e-mail constava d’una part inicial on s’introduïa a la 
persona a enquestar al projecte de les bicis gratis, i una segona part amb les preguntes. 
Aquestes dues parts queden reflectides a continuació: 
 
 “La tesina es tracta d'un estudi de la viabilitat del projecte "bicicletes gratuïtes" per a 
Barcelona. Si algú de vosaltres ha viatjat a Copenhaguen, a Trondheim, a Hèlsinki, a 
Sandnes, a Viena, ... últimament, ja sabrà de què parlo perquè ja tenen el projecte 
funcionant des de fa uns pocs anys. La idea és tractar les bicis com a un sistema de 
transport públic més (bus, metro, taxi i bici), i com a finalitat última dissuadir l'ús del 
cotxe a dins la ciutat. Tindria algunes avantatges respecte els altres sistemes, com que 
no et costaria ni un duro fer-lo servir, que podries anar saludant els cotxes que estan 
parats fent cua a la diagonal mentre tu els vas passant pel costat, que t'estalviaries anar 
al gimnàs (la quota, el temps d'anar i de tornar, el mal de cap d'aparcar i la mandra 
que comporta...), que t'estalviaries el complex de sardina enllaunada en hora punta, i ja 
en termes més seriosos, que contribuiries a crear una imatge i una mica de realitat de 
ciutat ecològica (menys pol·lució, menys soroll, més espai per tot allò que no sigui un 
cotxe, ...), així com a crear una ciutat més segura en quant al que implicaria la 
disminució del nombre de cotxes pels carrers de Barcelona. Bé, ja veieu que aquest 
punt queda força lluny encara. La desavantatge principal és que ets tu qui has de 
pedalejar, i que si plou et mulles, i que si fa molta calor i no t'ho prens en calma pot ser 
que arribis tot suat a la teva destinació, però res més enllà d'això. Com funciona el 
sistema: les bicis estan aparcades en diversos punts de la ciutat (veure el mapa que us 
adjunto), com si fossin parades d'autobús, normalment uns 300 o 400 metres entre cada 
aparcament. Si vols agafar-ne una només hauràs de passar la teva visa o carnet 
universitari (o altre targeta que tingui un sistema magnètic que contingui les teves 
dades) per un lector que hi haurà a l'aparcament, i la cadeneta de la bici quedarà lliure 
(a l'estil del carretó de supermercat quan hi poses la moneda). He pensat en aquest 
sistema i no en el que utilitzen altres ciutats (com posar una moneda i prou per 
deslliurar la bici) per implicar l'usuari amb la bicicleta, que en el moment que la 
deslliuri la bici passa a ser responsabilitat seva fins que la torni, i si la bici 
desapareixes se sabria a qui anar a buscar. Un cop usada la bicicleta, la tornes a 
l'aparcament més proper de la teva destinació i et podràs despreocupar de la bicicleta, 
perquè ja serà lliure pel següent que la vulgui fer servir. La xarxa dels aparcaments 
seria al llarg dels carrils bici existents i proposats per un futur esperem no massa 
llunyà a Barcelona, ja que la seguretat és un element importantíssim per a què això 
sigui viable. Si l'usuari vol anar fora de carril bici serà sota la seva responsabilitat. 
També veureu que la xarxa només s’estén de l'eix Diagonal-Travessera de gràcia cap 
al mar, ja que és on les pendents de la ciutat són assequibles a tothom. Per sobre 
d'aquest eix la suada està garantida, i suposaré que la gent preferirà agafar un altre 
mode de transport. Finalment us diré que hi feu una ullada a la foto de bicicleta que 
adjunto, perquè us traieu del cap la imatge de bici convencional. Són bicicletes que 
portaran propaganda comercial (d'alguna manera s'ha de finançar el projecte), i a més 
els seus elements seran ben diferents d'una bicicleta corrent, per així desanimar els 
robatoris, tant de peces com de la bicicleta sencera. Si algú roba la bicicleta n'haurà de 
fer un miracle per a fer-la passar desapercebuda, ja que és fàcilment identificable. De 
totes maneres es compta amb la col·laboració ciutadana, si es veu una bicicleta fora de 
lloc, o destrossada, o que no funciona, o penjada a la paret de l'habitació com a record 
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per algú, es truca a un telèfon per a denunciar-ho. Aquest és el projecte, i com veieu la 
viabilitat real d'aquest serà en funció de què la gent li agradi i se'l faci seu.�
     
       Ara les preguntes:  
  
1. Quina edat tens? 
1.a. Home / Dona 
2. On vius? (si és a Barcelona necessito l'adreça aproximada) 
2.a. Si no vius a Barcelona, en quin punt de Barcelona comences el teu trajecte per la 
ciutat? 
3. A on acabes el trajecte? (Adreça aproximada) 
4. Com fas habitualment aquest desplaçament? (cotxe, moto, peu, bici pròpia, bus, 
metro, combinacions d'aquests) 
5. Quantes vegades a la setmana el fas? 
Ara mira la xarxa d'aparcaments de bicis gratis que proposo i sabent on queda el punt 
amb bicicletes més proper contesta: 
6. Agafaries una bici gratuïta per fer el mateix desplaçament? (o part del desplaçament 
combinant amb un altre mode de transport) 
    Respon amb: 
· Segurament Sí    · Probablement Sí       · Probablement No        · Segurament No 
 7. Faries el desplaçament invers? (tornar) 
     Respon de la mateixa manera 
8. Agafaries també la bici en un dia de pluja? 
     Respon de la mateixa manera 
9. Acostumes a portar a sobre un carnet d'estudiant o una targeta de crèdit (tipus 
VISA)? 
10. Creus que la xarxa que proposo és complerta? Per on l'ampliaries? 
11. Si has contestat que no agafaries la bici gratuïta, què milloraries del projecte per a 
què l’agafessis? 
12. Algun comentari, idea o crítica? (ajudeu-me a veure allò que se m'escapa...)” 
(Font: Elaboració pròpia) 
 
 Per altra banda, l’enquesta realitzada al carrer constava de les mateixes 9 
primeres preguntes, mentre que l’explicació inicial era dita de paraula, i per estalviar 
temps als enquestats, les tres últimes preguntes es resumien en una pregunta sota el nom 
d’observacions. 
  
 
6.2.2. Treballadors: 
 
 El grup denominat “treballadors” engloba tota aquella gent que no és estudiant 
ni turista, però que igualment fa un trajecte definit al llarg de la setmana per la ciutat. La 
gran majoria el fan per anar a treballar, per això s’engloba el grup amb aquest nom.  
 Per a l’estudi d’aquest sector, també s’han realitzat enquestes. Es va fer un 
primer intent d’enquestes al carrer, a la zona de Maria Cristina. Aquestes, però, no van 
donar resultat, ja que els treballadors tenien “massa pressa” per contestar l’enquesta 
sobre les bicicletes. Per això es va procedir a fer enquestes per correu electrònic. Això 
ha donat una avantatja, i és que les respostes obtingudes engloben diferents orígens i 
diferents destinacions dins la ciutat. Cal dir, però, que la mostra que s’ha obtingut no és 
massa representativa, doncs el nombre de respostes obtingut és de 37, sobre un univers 



Capítol 6  Estudi de la Demanda 

 - 68 - 

molt més ampli. Un altre problema afegit a l’estudi d’aquest sector és el fet que no s’ha 
pogut determinar aquest univers de manera precisa com s’ha fet en els altre camps. 
S’han obtingut dades de mobilitat de les enquestes EMO 96, que mesurava els 
desplaçaments interns a Barcelona segons el motiu d’aquest, i això dóna una idea 
quantitativa del nombre total de persones que s’engloben en aquest grup. 
 Per això, l’estudi d’aquest sector no servirà per donar un nombre d’usuaris 
potencials per a les bicicletes, sinó que donarà un percentatge de possibles usuaris sobre 
el total del grup, donant compte de la seva importància, o de la seva insignificància. 
 El model d’enquesta enviada per e-mail ha estat el mateix que l’usat pels 
estudiants, que es pot veure en el punt anterior. 
 
 
6.2.3. Turistes: 
 
 L’altre gran focus de demanda estudiat en aquesta tesina és el conformat pels 
turistes. Aquest grup el dividirem en tres subgrups, pel seu caràcter diferenciat. Un 
primer grup, i el més nombrós, són aquells turistes que fan nit a la ciutat, anomenats 
pernoctadors. El següent grup són els turistes que arriben en creuer a la ciutat, com a 
escala d’una ruta més estesa. I finalment, hi ha un grup més petit, que són els 
congressistes. 
 
6.2.3.1. Pernoctadors: 
 

El primer grup de la classificació donada com a turistes, són els pernoctadors. 
Aquest grup es caracteritza per tenir un trajecte amb un origen dispers, doncs aquest 
serà l’hotel o residència on s’estan, i una destinació comuna i definida, les atraccions 
turístiques de la ciutat. Per això el podem assimilar, en quant a forma, al grup dels 
estudiants. Una altra característica que els defineix, donat que passen almenys una nit a 
la ciutat, és  que disposen de més marge temporal (al contrari dels que arriben en creuer) 
per a visitar-la amb cert aire de tranquil·litat, i sobretot de gaudi de les condicions 
climàtiques que ofereix el nostre país. Això els fa un grup privilegiat d’usuaris 
potencials de les bicicletes gratuïtes, doncs aquestes permeten la llibertat de marcar el 
propi ritme de visita, i de gaudir de les bones condicions ambientals que ofereix la 
nostra ciutat.  

Per estudiar la demanda d’aquest sector s’han realitzat enquestes de carrer. 
Aquestes van ser dutes a terme al desembre del 2002, en un dels punts “obligats” de 
visita per a tot turista: la Sagrada Família. Les enquestes es van intentar realitzar al més 
ampli ventall de persones possible, buscant diferents nacionalitats, diferents edats, ... La 
majoria de turistes anaven en grups reduïts o en parelles, i la decisió dels components 
del grup respecte la bici gratis acostumava a ser molt semblant. Això s’apreciarà a les 
respostes.  
 
· Text de l’Enquesta: 
 

Primerament es feia una explicació del projecte, en llengua anglesa la majoria de 
casos, i després es feien les preguntes que es detallen a continuació. Cal dir que en 
alguns casos els enquestats ja coneixien el projecte, bé perquè era vigent en la seva 
ciutat, o bé perquè n’havien fet ús del seu servei en alguna altra ciutat de les que havien 
visitat. 
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1. Where are you from? 
2. Male / Female 
3. Age 
4. Where do you stay in Barcelona? 
5. Which transport have you taken to come to this point? 
6. Would have you taken a Free Bike to do the same trip? 
7. Which point are you going to visit now? 
8. Which transport will you take to go there? 
9. Would you take a Free Bike to go to your next point? 
10. Do you wear a credit card while you’re visiting the city? 
 
 
6.2.3.2 Creuers: 
 
 El següent focus de demanda potencial important són els turistes que arriben a 
Barcelona en un creuer. Aquest tipus de turista no pernocta a la ciutat, sinó que només 
en fa estada durant una jornada. Això implica una allau de gent en dos moments 
puntuals (hores punta dels creuers) en els punts d’arribada, i un nivell molt baix de 
demanda durant la resta del dia. Els vaixells acostumen a arribar al voltant de les 8 del 
matí, i reemprenen el viatge cap a les 6 de la tarda, sent aquestes franges horàries on hi 
haurà més demanda de bicicleta per aquest sector.  
 A Barcelona hi ha 4 molls on es reben transatlàntics d’altres països, i per tant 4 
focus importants d’usuaris potencials de les bicicletes gratuïtes. Aquests són: 

•  El Moll Adossat, que és el més gran i rep vaixells amb capacitats per a 2.000, 
3.000 i fins i tot alguns de 4.000 viatgers.  

•  El Moll de Barcelona (World Trade Center), que rep vaixells d’entre 1.000 i 
2.000 passatgers.  

•  El Port Vell (Maremàgnum) rep els vaixells més petits, sobre els 200 passatgers.  
•  El Moll de Barcelona Nord, que també rep vaixells petits, del voltant de 500 

passatgers. (Font: Port de Barcelona) 
 

El nombre de vaixells que arriben a Barcelona també varia força, sobretot segons 
l’època de l’any en què ens trobem. Durant el mes de maig i juny es pot parlar de 3 i 4 
vaixells de mitjana cada dia. (Font: Creuers del Port de Barcelona). 

 

 
Figura 6.2. Evolució tràfic de passatgers en creuers. Font: [w22] 
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 Un percentatge força elevat, sobre el 40% dels viatgers, han concertat 
prèviament en una agència de viatges, o en els serveis que ofereix el propi vaixell, una 
visita organitzada per la ciutat. La gran majoria de la resta de passatgers opten per anar 
pel seu compte a visitar la ciutat, només un 10% es queden a bord descansant, fet que 
porta a un 54% del total que visitaran la ciutat pel seu compte. Aquests acostumen a fer-
ho amb taxi o caminant des del mateix moll d’arribada. Els passatgers que arriben al 
Moll Adossat disposen d’un Bus que els porta fins al monument de Colom, des d’on 
poden decidir si agafar un transport públic o continuar la seva ruta a peu. (Font: Agència 
Witty; Agència McAndrews).  

Tenint en compte el problema que suposen les aglomeracions, i sobretot quan es 
tracta de gent amb cert desconcert, doncs acaben d’arribar a una ciutat nova, s’ha pensat 
que els pàrkings de bicicletes han d’estar a una distància prudencial dels punts de 
desembarcament. Sobretot quan es parla del Moll Adossat, ja que consta de dues 
terminals de gran capacitat. En aquest cas s’ha pensat que no es posarà cap pàrking de 
bicicletes en aquest Moll, sinó que es considerarà que un pàrking de bicicletes al 
Monument de Colom farà el mateix efecte, i rebrà amb certa gradualitat els possibles 
usuaris.  
 Altre cop s’ha realitzat un estudi de la demanda a través d’enquestes. Aquestes 
van ser realitzades a principis de juny d’aquest any, als passatgers del vaixell provinent 
del Regne Unit anomenat “Thomson Spirit”. Les enquestes s’han realitzat només a 
aquelles persones que no havien contractat la visita guiada prèviament, i se’ls va fer un 
cop ja tornaven cap al vaixell, després d’haver passat tot el dia visitant Barcelona. El 
vaixell tenia un total de 1.300 passatgers. 
 
· Text de l’enquesta: 
 

Les preguntes realitzades en les enquestes de carrer, aquest cop van ser: 
 
1. Where are you from? 
2. Male / Female 
3. Age 
4. Which transport have you taken to visit the city? 
5. Would have you taken a Free Bike to do the same trip? 
6. Do you wear a credit card while you’re visiting the city? 

 
 

6.2.3.3. Congressistes: 
 
 L’últim grup dins el sector del turisme són els congressistes. Aquest sector és 
difícil d’estudiar, degut a què un 72,2 % d’ells, segons [13], tenen la seu de celebració 
del congrés en el mateix hotel. Aquests probablement no tindran ocasió de moure’s 
massa per la ciutat, però els que sí que ho facin entrarien a formar part dels considerats 
turistes pernoctadors, doncs la raó d’aquesta mobilitat és segurament per interès turístic. 
El 27,8% restant dels congressistes tenen seu de celebració en diversos llocs de la ciutat, 
com el Palau de Congressos (7,2%), els Auditoris privats (6,8%), les Universitats (5%), 
etc. Aquests es caracteritzen per una mobilitat obligada, que és el desplaçament a la seu 
del congrés, i una mobilitat de tipus turístic, en el cas de què disposin d’aquest temps 
lliure. Aquest petit grup serien els que haurien de ser estudiats com a sector diferenciat.  
 En aquest cas no s’han realitzat enquestes que donin idea del comportament 
d’aquest sector envers les bicicletes gratuïtes. Això ha esta degut a la falta de medis i 
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d’informació per a fer-ho. Com que els percentatges de congressistes “localitzables” 
(Palau de congressos, etc.) no és massa gran, s’ha considerat que aquest sector es pot 
incloure dins del sector turistes pernoctadors, amb la particularitat que un dels punts de 
mobilitat és la Zona Universitària, i el Palau de Congressos de la Diagonal. 
  
 Les enquestes realitzades es poden veure a l’Annex 3 
 
 
6.3. RESULTATS DE L’ENQUESTA: 
  
 Cal dir que les enquestes realitzades, degut a la seva diversitat de sectors a 
cobrir, i a la falta de medis per a fer-ho, no han estat en nombre les desitjades per a 
realitzar un estudi estadístic òptim. El conjunt d’enquestes ha estat nombrós, però el 
nombre per sector ha estat escàs, i en alguns sectors s’ha notat més que en altres. 
S’hagués desitjat realitzar un mínim de 200 enquestes per sector, que és el nombre que 
comença a donar errors de mostreig dintre les toleràncies establertes. En la següent taula 
es presenten el nombre d’enquestes realitzades per sector, el nombre desitjat, i un factor 
d’error a tenir en compte a l’hora d’usar les dades. 
 

Sector Nombre 
d'enquestats

Nombre 
desitjat 

Error 
estimat 

Estudiants 57 200 72% 
Treballadors 37 200 82% 

Turistes Pernoctadors 43 200 79% 
Turistes Creueristes 57 200 72% 

Congressistes 0 200 100% 
Total 194 1000 80% 

Taula 6.1. Error estimat en el resultat de les enquestes. Font: Elaboració pròpia 
 

Per això, els resultats que es donaran a continuació no es poden prendre sinó és 
conscientment que hi ha un error implícit per falta de mostreig. En el cas que el projecte 
es dugués a terme, s’hauria d’ampliar el nombre d’enquestats per complementar el 
treball realitzat en aquesta tesina. El procediment aquí utilitzat, però, és correcte per a 
fer-ne un ús posterior. 

 
 

6.3.1. Respostes a l’ús de la bicicleta gratuïta: 
 
Tot seguit es presenten els resultats per sectors de societat a la pregunta més 

important, si agafarien una bici gratis per a realitzar el seu trajecte en comptes del mitjà 
utilitzat normalment. 

 
· Estudiants: 
 

Total Segurament No Probablement No Probablement Sí Segurament Sí 
57 11 10 13 23 

100% 19% 18% 23% 40% 
Taula 6.2. Distribució de respostes a l’ús de les bicis gratis entre els estudiants. Font: Elaboració pròpia 
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 Degut a l’optimisme inherent en els enquestats en temes que innoven aspectes 
més rutinaris de la vida quotidiana, com és la mobilitat, es consideraran les respostes de 
la forma “segurament no”, “probablement no” i “probablement sí” com respostes 
negatives a la pregunta. A les respostes de la forma “segurament sí” n’aplicarem un 
factor reductor, per la mateixa raó abans expressada. El factor vindrà donat per la 
pregunta addicional que preguntava sobre si l’enquestat agafaria la bicicleta inclús quan 
fos un dia plujós. D’entre  totes les respostes “segurament sí”, un 43% responien 
afirmativament a aquesta qüestió. Així, doncs, el factor reductor a aplicar a les respostes 
més optimistes és de 0,43. 
 D’aquesta manera s’extreu que un 17% dels estudiants universitaris agafarien de 
forma regular pels seus desplaçaments habituals a la universitat la bicicleta gratuïta. 

Respecte els estudiants de secundària, no s’han realitzat enquestes, però es 
disposa de les següents dades de la tesina [12]: El 95% dels alumnes viuen a menys de 
4000 metres del seu institut. I el 60% venen a peu, dels quals un 50% estarien disposats 
a venir en bici.  

En aquest projecte no es té la intenció de col·locar un aparcament de bicis gratis 
al davant de cada institut que hi hagi dins la zona del projecte, doncs el nombre és molt 
extens (veure Annex 4) i el cost no seria assumible. Aleshores, el nombre d’estudiants 
de secundària que agafaran la bicicleta es reduirà a aquells que tinguin una curta 
distància a peu a un aparcament, i l’institut també sigui proper a un altre aparcament.  
Per això, s’aplicarà un factor del 0,1 al percentatge de possibles usuaris de la bicicleta 
trobats a la tesina [12]. Així, doncs, de manera aproximativa, creiem que un 5% dels 
estudiants de secundària trauria profit de les bicicletes gratuïtes.  
  
· Treballadors: 
 

Total Segurament No Probablement No Probablement Sí Segurament Sí 
37 8 5 8 16 

100% 22% 14% 22% 43% 
Taula 6.3. Distribució de respostes a l’ús de les bicis gratis entre els treballadors. Font: Elaboració pròpia 
 
 En aquest cas se seguiran les mateixes directrius de filtrar els resultats que en el 
cas dels estudiants, i s’aplicarà de la mateixa manera un factor corrector d’optimisme 
donat pels casos que contestaven afirmativament a la pregunta sobre la pluja. Aquest 
factor, en aquest cas, és del 0,25. Amb això obtenim que un 11% dels ciutadans 
agrupats sota el sector denominat treballadors agafarien la bici gratuïta per desplaçar-se 
al seu lloc de treball. 
 
· Turistes Pernoctadors: 
 

Tal i com s’ha explicat en el primer punt d’aquest capítol, en les enquestes 
realitzades als turistes no es van poder obtenir respostes del tipus “probablement sí”, 
“segurament no”, etc. Per això la taula quedarà de la següent manera: 

 
Total No Sí 

43 10 33 
100% 23% 77% 

Taula 6.4. Respostes a l’ús de les bicis gratis entre els turistes pernoctadors. Font: Elaboració pròpia 
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 Pel mateix raonament que en els anteriors casos s’aplicarà un factor corrector 
estimat en un 0,3. s’ha agafat un factor més baix que en els anteriors casos perquè en 
aquest cas no s’ha pogut excloure, per no disposar d’elles, les respostes del tipus 
“probablement sí”. D’aquesta manera, el percentatge de turistes que usarien la bicicleta 
per moure’s per la ciutat és del 23%. 
 
· Turistes de Creuer: 
 

Total No  Sí 
57 19 38 

100% 33% 67% 
Taula 6.5. Respostes a l’ús de les bicis gratis entre els turistes de creuer. Font: Elaboració pròpia 

 
 Aquests són els resultats de les enquestes, però s’ha de recordar que només han 
estat realitzades a una part que representa el 54% de les persones que arriben en creuer, 
això ens dóna un 36% sobre el total de visitants de trànsit. Si s’aplica el factor de 0,3, 
com en el cas anterior, ens dóna que un 11% dels turistes que arriben a Barcelona amb 
vaixell de creuer agafarien una bicicleta gratuïta per visitar la ciutat. 
 
 Els següents punts tractaran d’analitzar més detalladament el perfil de la persona 
que opta per les bicicletes gratuïtes, i quines afectacions tindrà sobre la ciutat, a mode 
de mobilitat, distribució de transport públic, etc. S’estableixen en tots els casos tres 
tipus de resultats. Una primera taula amb percentatges absoluts, que indiquen les 
fraccions de l’objecte a estudiar sobre el total dels enquestats. Una segona part amb els 
percentatges dels objectes a estudiar relatius només a aquells que han contestat 
afirmativament a l’ús de les bicis gratis. I una última taula on es mostra el percentatge 
de respostes afirmatives sobre el total del mateix objecte.  

En el cas dels estudiants i treballadors, s’ha agafat com a resposta afirmativa tots 
els que han contestat “segurament sí”, i negativa la resta. En el cas dels turistes, s’ha 
procedit tal i com han sortit els resultats de les enquestes. No s’han aplicat els factors 
correctors estimats més amunt, ja que sinó les mostres es reduïen considerablement, i 
l’objectiu de l’estudi ara és veure un comportament de la societat, no extreure’n un 
número absolut 
 
6.3.2. Repartiment modal: 
 

Un cop vist el percentatge de població que agafaria la bici gratuïta si aquesta fos 
a la ciutat, cal veure quins modes de transport quedaran afectats per la introducció de les 
bicis. La distribució del  transport entre els enquestats és d’aquesta forma: 
 

  Estudiants Treballadors Turistes 
Pernoctadors

Turistes de 
Creuer 

Bici pròpia 11% 8% 0% 0% 
Bus 21% 16% 16% 16% 

Caminar 12% 8% 35% 38% 
Cotxe 5% 22% 0% 14% 
Moto 7% 11% 5% 0% 
FGC 2% 5% 0% 0% 

Metro 42% 30% 44% 32% 
Taula 6.6. Repartiment modal dels enquestats. Font: Elaboració pròpia 
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 Com es pot apreciar, el grup més nombrós en tots els sectors enquestats és el que 
opta per traslladar-se en metro per la ciutat. En el cas dels turistes, una bona part d’ells 
volen gaudir de la ciutat caminant, sobretot els creueristes, mentre que un gran 
percentatge dels treballadors opten per desplaçar-se amb cotxe propi. 
 
 La distribució modal entre els que han contestat a favor de les bicis gratuïtes és: 
  

  Estudiants Treballadors Turistes 
Pernoctadors

Turistes de 
Creuer 

Bici pròpia 8% 13% 0% 0% 
Bus 33% 13% 21% 16% 

Caminar 8% 6% 39% 34% 
Cotxe 0% 6% 0% 5% 
Moto 8% 13% 0% 0% 
FGC 0% 6% 0% 0% 
Metro 42% 44% 39% 45% 

Taula 6.7. Repartiment modal dels que responen afirmativament. Font: Elaboració pròpia 
 
 Aquesta taula no mostra cap sorpresa, doncs els percentatges són força 
semblants al obtinguts anteriorment. Els percentatges més alts són deguts a un nombre 
més alt d’enquestats que utilitzen aquell mode de transport.  
 
 En la següent taula s’analitza el percentatge de persones que canviarien a les 
bicis sobre el total que es desplacen en aquell mode de transport . 
 

  Estudiants Treballadors Turistes 
Pernoctadors

Turistes de 
Creuer 

Bici pròpia 33% 67% - - 
Bus 67% 33% 100% 67% 

Caminar 29% 33% 87% 62% 
Cotxe 0% 13% - 25% 
Moto 50% 50% 0%  - 
FGC 0% 50% -  - 

Metro 42% 64% 68% 94% 
Taula 6.8. Percentatge de respostes afirmatives en cada mode de transport. Font: Elaboració pròpia 

 
 Es pot apreciar en aquesta taula com la preferència per la bicicleta davant d’un 
mode concret de transport depèn força del sector que s’està estudiant. En el sector 
estudiantil, el grup majoritari es presenta en aquells que venen en bus, doncs un 67% 
dels estudiants que arriben en bus creuen que la llibertat, el fet d’evitar-se les 
aglomeracions de gent i de no patir les congestions de tràfic que els dóna la bici, sabent 
que se circula a una mateixa velocitat de comercial, la fa un mode de transport molt més 
atractiu. Una bona part dels que venen en metro creuen que la opció de passar a un 
mode transport a l’aire lliure,  amb bones prestacions d’eficàcia energètica i de 
velocitat, és una bona alternativa al ràpid però fosc i depriment ferrocarril urbà.  El 
percentatge d’estudiants que prefereixen el metro és alt perquè aquest permet salvar les 
llargues distàncies dins la ciutat de manera molt eficient, mentre que la bici deixa de 
ser-ho per a distàncies majors de 5 quilòmetres. També es veu que la meitat dels que 
acudeixen en motocicleta per anar a classe deixarien de fer-ho si tinguessin una bici al 
seu abast. Un terç dels que venen en bici pròpia la deixaria si poguessin agafar-ne una 
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altra, i així evitar el perill de aquesta els sigui robada. El fet que aquest percentatge no 
sigui més alt és degut a què la bici pròpia et proporciona un trajecte porta a porta, 
mentre que la bicicleta gratuïta té un origen fix, que per a molts no és proper al seu lloc 
de residència, i consideren que perden l’eficàcia en termes temporals que els 
proporciona la bicicleta davant dels altres modes de transport.  
 En el sector dels treballadors, el canvi més fort el veiem en els usuaris del metro 
i FGC, mentre que la majoria dels que es desplacen en autobús ja estan contents amb les 
seves prestacions i només un terç el canviarien per la bicicleta. Aquí veiem que una 
bona part dels que circulen en bici pròpia ho deixarien de fer per desplaçar-se amb una 
bici pública, això és degut a què en els llocs de treball no acostuma a haver-hi pàrkings 
bici vigilats, i en molts d’ells ni pàrkings bici tan sols, fet que implica haver de deixar la 
bici al carrer, lligada a una farola i amb altes probabilitats de ser robada. Cal remarcar el 
fet que només un 13% dels que es desplacen en cotxe deixaria de fer-ho per agafar una 
bicicleta. Això és degut a què la gran majoria d’aquests no viuen a la pròpia ciutat, i fan 
servir el cotxe per a accedir-hi. El fet de agafar primerament un transport públic 
d’aproximació a la ciutat i després una bicicleta, com és el cas d’aquest 13%, no és 
viable en temps per a molts.  
 Si s’observa el grup dels turistes, es poden aplicar els mateixos raonaments 
anteriors en el cas del bus i del metro. Sempre serà preferible visitar la ciutat des de 
l’exterior, en el cas del metro, i al ritme i llibertat que un s’imposi, en el cas del bus. 
Només quan l’esgotament físic és present, o s’ha de salvar una distància llarga, aquests 
modes de transport són preferibles. Cal remarcar que quan es parla de cotxe es refereix 
al taxi o al cotxe de lloguer, sent majoritària la primera opció, i única en el cas dels 
creuers, i acostuma a ser la gent de més edat la que en fa l’ús. Finalment, en aquest 
sector cal destacar l’alt percentatge de gent que agafaria la bici en comptes de la opció 
per al desplaçament a peu. Això és obvi quan la bici té punts d’aparcament en les 
mateixes destinacions. 
 
 
6.3.3. Sexe:  

 
Les taules que segueixen a continuació mostren la proporció d’homes i de dones 

que estarien disposats a agafar una bicicleta gratuïta.  
 
 

  Estudiants Treballadors Turistes 
Pernoctadors

Turistes de 
Creuer 

Dones 44% 57% 44% 49% 
Homes 56% 43% 56% 51% 

Taula 6.9. Percentatge d’homes i dones que han estat enquestats.  Font: Elaboració pròpia 
 
 En tots els sectors s’ha procurat agafar una mostra el màxim de repartida entre 
els gèneres, tal i com mostra aquesta primera taula. 
 

  Estudiants Treballadors Turistes 
Pernoctadors

Turistes de 
Creuer 

Dones 43% 56% 42% 47% 
Homes 57% 44% 58% 53% 

Taula 6.10. Percentatge d'homes i dones que han contestat afirmativament. Font: Elaboració pròpia 
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Com es pot observar en les taules precedent, no hi ha un gènere que predomini 
sobre l’altre, doncs la mostra enquestada és força equitativa, i les respostes sobre l’ús de 
la bicicleta pública també són força equilibrades en tots els sectors 

 
 

 Estudiants Treballadors Turistes 
Pernoctadors

Turistes de 
Creuer 

Dones 40% 43% 74% 64% 
Homes 41% 44% 79% 69% 

Taula 6.11. Percentatge de respostes afirmatives segons gènere sobre el total del gènere dels enquestats 
 
 Altre cop els resultats mostren que no hi ha discriminació sexual cap a les 
bicicletes, doncs una mateixa proporció de dones/homes estarien disposats a agafar la 
bici gratis sobre el total de dones/homes enquestats. La diferència de percentatges entre 
sectors és degut als resultats totals ja exposats anteriorment. 
 
 
6.3.4. Edats: 
 

En aquest punt es vol estudiar les repercussions que pot tenir l’edat sobre el 
possible ús de les bicicletes gratuïtes. 
 
 

  Estudiants Treballadors Turistes 
Pernoctadors

Turistes de 
Creuer 

menor de 18 23% 0% 0% 2% 
18 - 25 70% 19% 16% 2% 
25 - 35 7% 70% 33% 9% 
35 - 45 0% 11% 26% 16% 
45 - 55 0% 0% 12% 21% 
55 - 65 0% 0% 14% 19% 

major de 65 0% 0% 0% 32% 
Taula 6.12. Percentatge d'edats dels enquestats. Font: Elaboració Pròpia 

 
 

  Estudiants Treballadors Turistes 
Pernoctadors

Turistes de 
Creuer 

menor de 18 9% 0% 0% 3% 
18 - 25 83% 25% 18% 3% 
25 - 35 9% 63% 27% 13% 
35 - 45 0% 13% 33% 21% 
45 - 55 0% 0% 15% 21% 
55 - 65 0% 0% 6% 24% 

major 65 0% 0% 0% 16% 
Taula 6.13. Percentatge d'edats dels que sí que agafarien bici gratis. Font: Elaboració pròpia 

 
 Com es pot veure, en el sector dels treballadors, el mostreig no ha estat massa 
representatiu de la població en quant a edats. Per això els resultats mostren tants valors 
nuls en edats majors de 45 anys. Per altra banda es pot observar que en els creuers, la 
mitjana d’edat dels turistes que arriben en creuer a la nostra ciutat és força elevada, 
sobre els 50 – 55 anys.  
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  Estudiants Treballadors Turistes 
Pernoctadors

Turistes de 
Creuer 

menor de 18 15% - - 100% 
18 - 25 48% 57% 86% 100% 
25 - 35 50% 38% 64% 100% 
35 - 45 - 50% 100% 89% 
45 - 55 - - 100% 67% 
55 - 65 - - 33% 82% 

major 65 - - -  33% 
Taula 6.14. Percentatge de respostes afirmatives sobre els enquestats per edat. Font: Elaboració pròpia 
 
 Dels resultats observats en aquesta taula, es pot remarcar l’alt percentatge de 
gent de més de 55 anys que agafarien la bicicleta, i el sorprenent terç de majors de 65 
anys que també aposta per aquest mode de transport. Això demostra que la bicicleta 
pública tampoc és exclusiva per una franja d’edat concreta, sinó que qualsevol persona 
amant de la llibertat de moviment i que conegui el seu ritme òptim de travessa, en serà 
un bon usuari. 
 
 
6.3.5. Districte: 
 
 

  Estudiants Treballadors Turistes 
Pernoctadors 

Ciutat Vella 7% 5% 47% 
Eixample Dreta 19% 5% 0% 

Eixample Esquerra 21% 24% 42% 
Gràcia 11% 5% 0% 

Les Corts 16% 22% 2% 
Sant Martí-Nou Barris 7% 8% 0% 

Sants-Montjuïc 2% 11% 9% 
Sarrià-Sant Gerais 12% 14% 0% 

Horta-Guinardó 5% 5% 0% 
Taula 6.15. Percentatge d’orígens dels enquestats segons districtes. Font: Elaboració pròpia 

 
 
 

  Estudiants Treballadors Turistes 
Pernoctadors 

Ciutat Vella 13% 6% 48% 
Eixample Dreta 17% 6% 0% 

Eixample Esquerra 22% 38% 39% 
Gràcia 17% 0% 0% 

Les Corts 9% 19% 3% 
Sant Martí-Nou Barris 9% 6% 0% 

Sants-Montjuïc 0% 13% 9% 
Sarrià-Sant Gervasi 13% 13% 0% 

Horta-Guinardó 0% 0% 0% 
Taula 6.16. Districtes dels que han respost afirmativament a la proposta. Font: Elaboració pròpia 
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 En aquest estudi, com es pot observar, s’ha suprimit la columna dels turistes de 
creuer, doncs aquests tenen l’origen en el Port, i el final del seu trajecte en el Port. Per 
altra banda tenim els turistes pernoctadors, on s’ha reflexat a la taula el seu origen 
segons lloc de residència (hotel) a la ciutat. Cal fer notar la gran quantitat d’hotels a la 
zona oest i sud de la ciutat i l’escassetat a la resta. 
 
 

  Estudiants Treballadors Turistes 
Pernoctadors 

Ciutat Vella 75% 50% 80% 
Eixample Dreta 36% 50%  - 

Eixample Esquerra 42% 67% 72% 
Gràcia 67% 0%  - 

Les Corts 22% 38% 100% 
Sant Martí-Nou Barris 50% 33%  - 

Sants-Montjuïc 0% 50% 75% 
Sarrià-Sant Gervasi 43% 40%  - 

Horta-Guinardó 0% 0%  - 
Taula 6.17. Percentatges de respostes afirmatives per districte. Font: Elaboració pròpia 

 
 
 Els resultats exposats en aquesta taula mostren les tendències d’un districte a 
agafar la bicicleta. Cal dir que aquests resultats depenen molt de la xarxa de bici 
presentada amb l’enquesta (veure Annex 2), fet que explica que districtes com Sants, 
tradicionalment amant de la bicicleta, doni resultats tan baixos de l’ús de la bici gratuïta, 
degut a que la xarxa no hi passava en aquesta proposta. Punts com aquest s’intentaran 
solucionar en el següent capítol. El mateix passa amb el cas d’Horta-Guinardó, però en 
aquest cas és degut a la orografia del districte, que fa impracticable l’ús de la bicicleta 
com a mode de desplaçament habitual. En aquest sentit sorprèn també el resultat força 
alt que s’obté pel districte de Sarrià-Sant Gervasi. Això és degut a què aquest districte 
limita amb la Av. Diagonal en la seva part inferior, i alguns dels enquestats eren propers 
a aquesta franja límit de la xarxa proposada. 
 
 
6.4. CONCLUSIONS I TRACTAMENT DE DADES 
 

A continuació, s’expandiran els resultats obtinguts a les enquestes a l’univers de 
cada sector, per obtenir un nombre d’usuaris de les bicicletes absolut. 
 
· Estudiants: 
  
 De tots els estudiants universitaris que hi ha actualment a Barcelona, com ja s’ha 
dit a la introducció d’aquest capítol, només es consideren els que estan matriculats en 
centres dels campus universitaris situats dins els límits del projecte. Tot seguit es 
desglossen les dades d’estudiants per campus universitari i es calcula el total 
d’estudiants usuaris de les bicicletes gratuïtes seguint la proporció obtinguda 
anteriorment. 
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Campus Nombre total 
d'estudiants 

Percentatge 
aplicat 

Nombre d'Usuaris 
potencials 

Percentatge 
s/total 

Zona Universitària 46.717 17% 8.106 69% 
Plaça Universitat 5.342 17% 927 8% 

Escola Industrial - Clínic 4.592 17% 797 7% 
Sants 832 17% 144 1% 

Provença 1.436 17% 249 2% 
Rabal 1.500 17% 260 2% 

Drassanes 2.872 17% 498 4% 
Nàutica 554 17% 96 1% 

Estació França 1.436 17% 249 2% 
Barceloneta 1.436 17% 249 2% 
Poble Nou 1.436 17% 249 2% 

  68.153 17% 11.825 100% 
Taula 6.18. Nombre d’estudiants totals i usuaris de bicis gratuïtes. Font: Elaboració pròpia 

 
Fet que ens porta a un valor total de 11.825 estudiants que potencialment estan 

disposats a agafar la bicicleta gratuïta.  
 Cal recordar que aquests nombres només engloben els estudiants universitaris, 
però que també s’ha comptar amb els estudiants de secundària i batxillerat. D’aquest 
últim grup, només es traurà un valor total, considerant el percentatge trobat abans. 
Segons dades del departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el nombre 
total d’estudiants de secundària a la zona del projecte és de 40.138. Aplicant el 
percentatge estimat anteriorment, ens dóna un valor de 2.007 estudiants de secundària. 
 El total d’estudiants que estan disposats a agafar la bicicleta puja a 13.832. 
 
· Treballadors: 
 
 Per buscar l’univers dels treballadors, tal i com s’ha apuntat anteriorment, s’ha 
usat, de manera aproximativa les dades de les enquestes sobre mobilitat interna 
EMO’96. En aquesta publicació, hi consten els desplaçaments diaris a tot Barcelona per 
motiu d’estudi i per motiu de treball, referent a mobilitat obligada. S’ha agafat aquesta 
proporció, i s’ha extrapolat a les dades ja obtingudes d’estudiants en la mateixa 
proporció. Els usuaris potencials de bicicletes gratuïtes del grup anomenat treballadors 
arriba a la xifra 7.546. 
 
· Turistes Pernoctadors: 
 
 Per a trobar el nombre de turistes pernoctadors que usaran la bicicleta gratuïta 
cada dia, s’han buscat les xifres mensuals de turistes pernoctadors a Barcelona [13]. 
Com es pot comprovar, Barcelona rep una quantitat de turistes força diferenciada en 
funció de la època de l’any en què es troba, sent els mesos de juliol i agost els més 
turístics.  
 L’enquesta va ser realitzada al mes de desembre, i els resultats mostren les 
tendències de la gent que està disposada a viatjar en aquella època de l’any. Malgrat 
això, es creu més representatiu aplicar el percentatge obtingut de les enquestes al 
nombre mitjà de turistes arribats a la ciutat al llarg de l’any.  
 Tot seguit es resumeix en una taula aquest càlcul: 
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  Nombre total de 
turistes 

Percentatge 
aplicat 

Nombre d'Usuaris 
potencials 

gener 6.854 23% 1.578 
febrer 7.588 23% 1.747 
març 9.747 23% 2.244 
abril 10.071 23% 2.319 
maig 9.884 23% 2.276 
juny 10.213 23% 2.351 
juliol 10.292 23% 2.370 
agost 10.292 23% 2.370 

setembre 9.512 23% 2.190 
octubre 9.205 23% 2.119 

novembre 9.051 23% 2.084 
desembre 8.759 23% 2.017 

  9.630 23% 2.217 
Taula 6.19. Nombre de turistes total i d’usuaris potencials de les bicis gratis. Font: Elaboració pròpia 

 
 El nombre mitjà de turistes pernoctadors com a usuaris potencials de les 
bicicletes gratuïtes és de 2.217. 
 
· Turistes de Creuer: 
 
 En el cas dels turistes de creuer, la distribució mensual de visitants és molt més 
exagerada, com ja s’ha observat a la figura 6.2. En aquest cas no es pot fer una mitjana 
per trobar un nombre d’usuaris, sinó que s’agafarà el mes on hi ha més demanda, i 
s’aplicarà el percentatge trobat abans. 
 El mes on es reben més visites de vaixells de creuer és l’agost. Una setmana 
normal d’aquest mes pot tenir una mitjana de 4 vaixells diaris, segons Creuers del Port 
de Barcelona, amb una mitjana de 1.000 passatgers cada un. Això vol dir una mitjana de 
4.000 turistes que tornaran a marxar el mateix dia. Si li apliquem el percentatge acordat, 
de l’11%, obtenim un nombre de 842 usuaris potencials a la zona sud de Barcelona. 
 
· Total: 
 
 El total d’usuaris potencials diaris és de 24.437 persones. 
 
 Cal tornar a recordar que l’estudi de demanda aquí realitzat només té en compte 
aquells usuaris que agafarien la bicicleta gratuïta de forma continua, és a dir, diàriament. 
Però en les enquestes realitzades, molts dels que responien negativament, sobretot del 
grup de treballadors i estudiants, deien que sí que agafarien la bici gratis de manera 
espontània, malgrat no ho fessin en els seus trajectes habituals. Així, doncs, cal comptar 
amb una demanda espontània molt difícil de predir, però existent. Aquesta demanda no 
es tindrà en compte a l’hora de dissenyar la xarxa, doncs no és possible de determinar 
els seus orígens i finals de recorregut de manera constant, malgrat segurament molts 
serien per anar al centre de la ciutat. Per això es considera que la demanda dels 
espontanis s’adaptarà a les facilitats de la xarxa existent, però es farà una previsió 
d’aparcaments més àmplia a les zones de gran afluència, com pot ser el cas de Plaça 
Catalunya. 
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6.5. OBSERVACIONS PARTICULARS 

 
En aquest punt es pretén exposar els comentaris més significatius que es rebien 

per part dels enquestats mentre se’ls realitzava l’explicació del projecte o se’ls feien les 
preguntes. 

Les principals observacions han estat respecte l’abast del projecte proposta en la 
xarxa adjuntada amb l’enquesta. Alguns proposaven ampliar la xarxa per sobre de la 
Diagonal, fet que ja contradiu un dels principis de disseny del capítol 4. Per altra banda 
molts proposaven, en diferents propostes, ampliar la xarxa en els seus extrems oest, per 
Carretera de Sants, Ronda del Mig, per abastar millor el barri de Sants i de Les Corts, o 
allargar per la Diagonal fins al Fòrum, i així donar servei a tota la zona de Poble Nou i 
Diagonal Mar. També es parlava de donar més servei (més aparcaments) a Ciutat Vella 
i al barri de Gràcia, així com de densificar més els aparcaments a l’Eixample esquerra.  

Un altre tipus de comentaris anaven en la direcció del propi ús de la bicicleta. 
Alguns proposaven complements força factibles i a tenir en compte, com una màquina 
expenedora de capalines contra la pluja, cistella per portar objectes, i altres alguns 
complements més fantasiosos, com cadireta per criatures, i possibilitat d’ajuntar dues 
bicicletes per a fer-ne un tàndem.  

Un punt observat pels que ja circulen amb bicicleta, és que acostumats al trajecte 
porta a porta, no els agradaria haver de desplaçar-se a buscar una bici fins un 
aparcament. A això hi complementaria una proposta d’oferir cadenats autònoms per a 
poder deixar la bici en altres llocs que no siguin els propis pàrkings bici, i així donar-li’s 
més llibertat.  

Molts advertien del perill de maltractament de les bicicletes per part de la gent. 
Un bé públic mai és respectat com hauria, i la gent no confia massa en el civisme de la 
societat on vivim. S’ha remarcat que el projecte hauria d’oferir una qualitat notable per 
a què la gent el respectés i en fes ús sense vergonya. També s’ha parlat de la 
preocupació per a la reticència d’alguns d’usar les seves targetes de crèdit per a llocs 
diferents a botigues o caixers. 
 Finalment s’ha acusat de la falta d’infrastructures per a bicicletes i l’impediment 
que això suposarà per al bon funcionament del projecte. 
 Aquestes qüestions plantejades per la gent que molt amablement ha col·laborat 
en les enquestes, s’han respost en anteriors capítols de la tesina, i es respondran en 
endavant quan es plantegi la proposta concreta i la seva viabilitat econòmica. 
 Per últim es vol remarcar el denominador comú d’optimisme i il·lusió per la 
major part dels enquestats pel projecte plantejat,  molts amb ganes de veure’l realitzat a 
Barcelona en un futur no massa llunyà. 


