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l projecte que aquí es presenta no és una proposta aïllada, sinó que és 
conseqüència de l’evolució dels esforços de la nostra ciutat per aconseguir 

una mobilitat més sostenible, entre altres actuacions, a través de la bicicleta.  
 Per això, a continuació es farà un repàs històric de les actuacions implementades 
a la ciutat en la última dècada, com a marc del que desembocarà en la idea de la tesina 
que s’escriu.  
 
2.1.  ACTUACIONS IMPLEMENTADES PER PROMOURE L’ÚS DE LA 
BICICLETA A BARCELONA: 
  
 Cal dir, però, que en aquest punt només es repassen a mode de pinzellada les 
actuacions. És a l’Annex 1 on cada una d’elles es desenvolupa més detalladament. 
 

1. Ban de l’alcalde sobre la circulació de bicicletes: És l’ expressió de la voluntat 
política municipal per “la promoció de l’ús de la bicicleta com a element de 
mobilitat i de passeig dins la ciutat de Barcelona”.  

 
2. Barnabici. guia de la bicicleta a Barcelona: És una guia per a l’usuari de la 

bicicleta a la ciutat 
 

3. Bicicleta escolar: La bicicleta escolar pretén fer prendre consciència a l’alumnat 
de secundària dels problemes derivats de la mobilitat urbana, i animar-los a usar 
la bicicleta per tal de millorar-la. 

 
4. Campanya de promoció de la bicicleta entre les entitats juvenils: L’objectiu 

d’aquesta campanya és que les associacions juvenils protagonitzin la seva pròpia 
campanya de promoció de l’ús de la bicicleta i alhora puguin fer-la servir com a 
mitjà normalitzat per a realitzar la seva tasca associativa 

 
5. Cities For Cyclists Network (Xarxa De Ciutats Per A Ciclistes): Barcelona 

esdevé membre de l’associació de ciutats a favor de la bicicleta com a mode de 
transport. 

 
6.  Comissió Cívica De La Bicicleta De Barcelona: És un organisme de 

participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona que aplega les principals 
entitats de promoció de la bicicleta, així com representants de diversos àmbits de 
l’Ajuntament i altres organismes relacionats amb la bicicleta. 

 
7. Congrés Velo-City’97: Velo-city és el principal congrés mundial sobre la 

bicicleta, i es va celebrar a Barcelona el 1997. 
 

8. Dia Sense Cotxes: Jornada amb l’objectiu de conscienciejar els ciutadans de la 
problemàtica derivada de l’ús abusiu del cotxe privat i promoure formes de 
transport alternatives més respectuoses amb el medi ambient. 

 
9. Implantació de Carrils Bici: És l’acord progressiu entre l’Ajuntament i les 

diverses seccions tècniques per dotar la ciutat de Barcelona de carrils exclusius 
per a ciclistes. 

E
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10. Info-Bici: servei d’informació que recull en una base de dades la informació 
disponible sobre aparcaments per a bicicletes, carrils bici, itineraris, activitats, 
projectes i entitats relacionades amb la bicicleta. 

 
11.  Informe Sobre Accidents de Ciclistes: La Guàrdia Urbana informa la Comissió 

Cívica de la Bicicleta anualment sobre les dades recollides a partir dels atestats, 
pel que fa la implicació de bicicletes en els sinistres de circulació a la ciutat de 
Barcelona. 

 
12. Mou-te en Bici: Actuació amb l’objectiu és promoure l’ús de la bicicleta com a 

mitjà de transport habitual entre l’alumnat de segon cicle d’ESO, pels avantatges 
ecològics i relacionats amb la mobilitat que suposa. 

 
13. Operació Ring-Ring: És una campanya de sensibilització per a l’ús de la 

bicicleta en els desplaçaments quotidians, per anar a la feina, a estudiar o a altres 
llocs. 

 
14. Ordenança de Circulació de Vianants i de Vehicles: Ordenança, publicada en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, que  estableix normes pel que fa a 
la bicicleta. 

 
15. Pacte per la Mobilitat: És un pacte entre l’Ajuntament de Barcelona i més de 

quaranta entitats i associacions socials i ciutadanes per tal de treballar 
conjuntament sobre la mobilitat de la ciutat amb criteris de sostenibilitat. 

 
16. Patrulles de la Guàrdia Urbana en Bicicleta: Personal de vigilància de les platges 

i parcs que es desplacen en bicicleta en l’exercici de les seves funcions. 
 

17. Pla d’actuació Municipal (PAM 1999-2003): És una actuació en el camp de les 
infrastructures, on es preveu la creació d’uns 50 km de carril bici nou. 

 
18. CICLOBÚS: Un nou servei de mobilitat a Barcelona amb els objectius de 

promocionar l’ús habitual de la bicicleta tant en la mobilitat quotidiana com en 
el lleure, millorar l’oferta turística de la ciutat, impulsar la imatge de TMB com 
a empresa gestora de serveis de mobilitat, i la projecció de la ciutat en l’escenari 
internacional. 

 
19. Programa de Protecció de Bicicletes Contra Robatoris: Es basa essencialment en 

la creació d’un conjunt de serveis municipals interrelacionats, consistent en el 
marcatge i enregistrament voluntari de les bicicletes que circulin a Barcelona, 
així com el seguiment dels robatoris que es puguin produir, així com tasques de 
suport al retorn de bicicletes recuperades. 

 
20. Ronda Verda: Projecte segons el qual un traçat de 60 quilòmetres de carril bici 

envoltarà la ciutat de Barcelona el 2005. 
 

21. Trixi (Bicicab): El Trixi és un tricicle de lloguer amb conductor i capacitat per a 
dos passatgers, que circula per zones de vianants i poc trànsit.  

 
22. Xarxa Bàsica de la Bicicleta: Proposta de xarxa de carrils bici per a la ciutat. 
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23. Pla Estratègic de la Bicicleta: El Pla estratègic de la Bicicleta és un document 

que vol plasmar detalladament la situació actual de la bicicleta a Barcelona, i a 
partir d’aquesta proposar solucions per a què la bicicleta agafi més força a la 
nostra ciutat. En el següent punt es repassa més detingudament el contingut del 
Pla, doncs és aquest el que emmarcaria el projecte de les bicicletes gratuïtes. 

 
 
2.2. PLA ESTRATÈGIC DE LA BICICLETA A BARCELONA: 
  
 Es tracta d’una actuació de política interna per promoure la bicicleta a partir de 
les necessitats actuals de la ciutat.  
 Els preparatius del Pla Estratègic de la Bicicleta es remunten als anys 90, sota el 
nom de Pla Director de la Bicicleta. En el BOP del 14 de març de 2002, es licita 
finalment la redacció del pla estratègic de la bicicleta. Amb pressupost per a la redacció 
de 36.060,7 €. 

Cal dir que la redacció d’aquesta tesina s’ha fet en paral·lel a la del Pla, i que 
se’n desconeix el desenvolupament, però tot seguit es farà una aproximació als 
continguts a través dels objectius i de l’índex ja donat a conèixer. 
 Inicialment es descriu el marc en el qual s’insereixen l’ús i la promoció de la 
bicicleta, com a concepte general. Es fa una justificació de l’ús de la bicicleta; 
s’anomenen els factors que condicionen l’ús de la bicicleta, referents a la comoditat i la 
seguretat; i es presenten els condicionants de la circulació ciclista, derivats del model 
urbà, del model de transports, del disseny viari de la gestió del trànsit, i del 
condicionament cultural. 
 Com a part introductòria, també, es parla de la integració de la bicicleta en les 
polítiques de trànsit, la promoció de la de l’ús de la bicicleta i la conseqüent dissuasió 
de l’ús del cotxe. Per això es parla dels punts que ha de contemplar una política 
favorable a la bicicleta, que són la planificació, l’enginyeria, l’educació i la cultura, la 
promoció, el finançament, la participació, la normativa, l’avaluació i el seguiment i la 
seguretat. 
 El primer punt que es tracta a fons en el Pla, és la identificació de la realitat 
existent en aquests moments a la ciutat. Per establir una estratègia i definir unes mesures 
òptimes és important identificar i analitzar els problemes que troben els ciclistes a 
Barcelona. Es comença per detectar les infrastructures per a ciclistes, com els espais 
viaris i els aparcaments per bicicletes. S’exposa l’ús actual de la bicicleta, repassant 
primer l’evolució de l’ús de la bicicleta, l’ús de la bicicleta als desplaçaments interns, i 
l’ús real d’aquesta a partir dels comptatges realitzats per l’Ajuntament de Barcelona i 
per la pròpia consultoria. Es fa un estudi de la percepció dels ciclistes i dels no ciclistes 
d’aquesta realitat, mitjançant enquestes de carrer. També s’hi inclou la normativa 
municipal de circulació de la bicicleta per la ciutat. Es mira la facilitat teòrica i real de la 
bici per poder accedir als transports públics. S’estudia l’accidentalitat en bicicleta a la 
nostra ciutat. Finalment es fa un repàs a les actuacions realitzades de promoció de l’ús 
de la bicicleta a Barcelona, separant-les segons el seu àmbit: política interna, educació, 
seguretat, promoció, infrastructures viàries i aparcaments. 
 Un cop fet l’encontre amb la realitat existent, el Pla passa a definir els objectius i 
estratègies a seguir. Els continguts són: la definició de Barcelona com a ciutat 
sostenible, l’increment del nombre de quilòmetres conduïts en bicicleta, el canvi de la 
distribució modal, en general o segons el motiu del viatge, la reducció de la velocitat 
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dels vehicles motoritzats, la reducció de l’accidentalitat i la millora de la imatge del 
ciclista, entre d’altres. 
 La següent part tracta de donar aquelles solucions concretes que necessiten les 
mancances trobades fins el moment, són les mesures. Cal dir que el Pla no elabora cap 
solució amb detall, sinó que només les enumera i dóna les pautes d’actuació. Per a cada 
una d’elles s’haurà de desenvolupar un projecte concret que li doni forma i realitat. 
Aquestes són les mesures proposades: 
· Constituir la “Oficina de la Bicicleta”, una entitat amb poder de decisió dins de 
l’Ajuntament, per garantir la implantació de la bicicleta a tots nivells. Es justifica la 
seva existència, així com s’exposa la seva implantació, funció i importància; s’analitza 
el pressupost municipal assignat a la bicicleta en diverses ciutats; s’estudia la seva 
ubicació i estructura així com les seves necessitats bàsiques.  
· La bicicleta a la ciutat de Barcelona, definint les directrius, les actuacions i les seves 
fórmules, el seu finançament i gestió, així com altres campanyes complementàries.  
· La circulació de bicicletes, explicant les motivacions, les directrius i les actuacions en 
el camp.  
· Els aparcaments per a bicicletes, on es justifiquen i s’hi proposen actuacions.  
· Davant dels nombrosos robatoris de bicicletes que hi ha a la nostra ciutat, s’estudien 
també mesures de protecció de bicicletes contra aquests, parlant de les motivacions i les 
actuacions a dur a terme. 
· Una campanya de difusió, amb les conseqüent justificació i actuació. 
· Un estudi sobre la repercussió econòmica de la promoció de l’ús de la bicicleta. 
· Estudi de la promoció de la bicicleta com a mode de transport per anar a l’institut de 
secundària 
· Aplicar l’estudi realitzat a Terrassa de bicicletes de baix cost per a connectar els 
campus universitaris amb les estacions de tren, anomenat el bicicampus. 
· La campanya de promoció “amb bici a la feina”, definint les directrius, l’actuació i la 
seva fórmula, així com les fórmules de finançament i gestió. 
· La campanya “de compres amb bicicleta”, que pretén atraure el ciutadà als comerços 
oferint petit incentius, com descomptes o regalets si hi accedeix amb bicicleta. 
· La última mesura que apareix al pla és el programa “salut amb bicicleta”. 
 Aquestes mesures requereixen de la definició d’un ordre de prioritats. L’elecció i 
la priorització es presentaran en una sèrie de plans directors que inclouran les mesures 
concretes a desenvolupar durant el període 2002-2006. 
 Finalment s’estudia com es finançaran les mesures, és a dir, quins organismes 
s’encarregaran de donar les subvencions corresponents. (Font: Mobilitas, 2003) 
  
 Així doncs, com a mesura addicional a les proposades i redactades en el Pla 
estratègic de la Bicicleta, s’emmarca el Projecte de Bicicletes Gratuïtes per a la ciutat de 
Barcelona. Aquest dóna solucions concretes a alguns dels problemes amb què la 
bicicleta es troba per anar-se obrint pas en la nostra societat. 
 Cal remarcar que el projecte estudiat en aquesta tesina englobarà la mesura 
proposada en el pla amb el nom de “bicicampus”, ja que una part de la demanda que vol 
atendre són els estudiants dels campus universitaris i la seva mobilitat obligada. 
 Així doncs, en els següents capítols es desenvoluparà detalladament la mesura: 
Projecte de Bicicletes Gratuïtes per a Barcelona. 


