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l concepte de bicicletes d’us públic (BUP) va començar al 1968 a 
Amsterdam (Holanda). Luud Schimmelpennink, conjuntament amb el 

govern municipal, van engegar el projecte de “bicis blanques” instal·lant un petit 
nombre de bicicletes públiques gratuïtes a la ciutat. No hi havia punts específics on 
recollir o deixar la BUP un cop havíem acabat el nostre trajecte, i per tant aquestes es 
podien trobar en qualsevol lloc de la ciutat. Aquestes circulaven contínuament i 
proporcionaven un mode de transport net i econòmic. No obstant això, es va abusar de 
la bondat de la iniciativa i progressivament les bicis van deixar de ser retornades 
(algunes persones se les quedaven a casa per fer-ne un ús privat) o bé s’abandonaven 
llençant-les als nombrosos canals de la ciutat.  

En l’actualitat existeixen aproximadament 50 ciutats arreu del món que estan 
duent a terme projectes de bicicletes públiques, i moltes més on aquests projectes es 
troben en fase d’estudi a l’espera de ser aplicats a curt-mitjà termini. La majoria 
d’aquests projectes es desenvolupen a ciutats europees, principalment als països 
nòrdics. 

 

 
Figura 3.1. Països europeus que han desenvolupat un projecte de bicicletes públiques. Font: Elaboració pròpia 

 
· Alemanya: Oderbruch, Trier, Marburg, Munic, Hannover, … 
· Dinamarca: Copenhaguen 
· Països Baixos: Amsterdam, Rotterdam 
· Noruega: Sandnes, Trondheim  
· Suècia: Gävle, Karlstdat 
· Finlàndia: Hèlsinki 
· França: Rennes, París  
· Àustria: Viena 
· Portugal: Aveiro 
· A Espanya no hi ha encara cap projecte de bicis gratuïtes en funcionament.  

E
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La resta de projectes tenen lloc principalment a ciutats nord-americanes i 
Canadenques (Pòrtland, Fresno, Denver, Austin, Toronto,…), on en els darrers 5 anys 
s’ha produït un gran auge d’aquestes iniciatives, reunides sota la denominació “The 
Yellow Bike Program”; també en algunes ciutats d’Àsia, com és el cas de Singapur, i 
d’Oceania. 
 
 
3.1. DENOMINACIÓ: 
 

Els diferents projectes de bicicletes públiques presenten, segons cada localitat, 
una gran varietat de nomenclatures, tal com “city bikes” (“bicis de ciutat”) o “free 
bikes” (“bicis gratuïtes”), a més de les que fan referència al seu color principal: “bicis 
blanques”, “bicis vermelles”, “bicis verdes”,…, tot i que la denominació “bicis grogues” 
(en anglès “yellow bikes”) és força reconeguda a nivell internacional, ja que és aquest 
color el més emprat per identificar-les. Una altra manera de referir-se a aquests 
projectes de bicicletes públiques és a través del terme BUP (Bicicletes d’Ús Públic), en 
anglès PUB (Public-Use Bicycles). 
 
 
3.2. VARIACIONS I ALTERNATIVES A LES BICIS GRATUÏTES: 
 

La filosofia dels diferents projectes de “bicis grogues” presenta particularitats 
segons cada cas. En tots ells l’objectiu principal és dotar a la ciutat d’un mitjà de 
transport públic econòmic i ecològic, obert a tothom, que constitueixi una alternativa 
més als cotxes privats, però mentre que en la gran majoria de casos l’ús de la bicicleta 
s’ofereix com un servei públic gratuït, hi ha ciutats com Amsterdam on s’ha decidit 
cobrir part dels costos del modern projecte de BUP amb una tarifa competitiva (0,5 €) 
amb els altres mitjans de transport públic, i sembla ser que aquesta serà la tendència 
majoritària en aquells projectes de “bicis grogues” que es desenvolupin en un futur 
proper. Tampoc són estranys els casos en què l’ús de la BUP es troba restringit a un 
àmbit concret de la ciutat o a uns usuaris específics, com succeeix a Davidson (EUA) i 
Vancouver (Canadà), on el projecte de “bicis grogues” es va dissenyar exclusivament 
per facilitar les comunicacions dels estudiants dins dels campus universitaris. 

Altres iniciatives de bicicletes urbanes, com a Toronto (Canadà), s’aproximen 
més a la creació d’una gran botiga de lloguer de bicis, on a canvi d’una quota anual de 
25 € tens accés al servei de les BUP, però amb un ús limitat a 2 hores. A Aracta (EUA) 
han escollit un sistema similar al préstec de llibres en una biblioteca; per 20$ se’t cedeix 
una bici anomenada “library bike” que pots utilitzar durant 6 mesos de manera 
individual i privada. És evident que aquestes iniciatives, tot i afavorir l’ús de la bicicleta 
i perseguir objectius comuns, s’allunyen força dels projectes majoritaris de “bicis 
grogues”. 

 
  
3.3. RESUM DE DIFERENTS PROJECTES DE BICICLETES PÚBLIQUES 
DUTS A TERME FINS AVUI: 
 
  

A continuació s’exposaran el punts més significatius dels projectes de bicicletes 
públiques de duts a terme en diferents ciutats del món. 
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3.3.1 Europa: 
 
Copenhaguen (Dinamarca): City Bikes 
 

•  Sistema gratuït. 
Dipòsit de 20 Dkr (3€ aproximadament) 

•  2500 bicicletes de disseny especial 
Es va començar amb 1200 bicicletes. 

•  120 pàrkings bici. Separats uns 300-400 metres entre ells 
•  En funcionament des de 1995. 

 

 
Figura 3.2. Aparcament de City Bikes daneses. Font: [w1] 

 
Sandnes (Noruega): City Bikes 
 

•  Inicialment gratuït, amb dipòsit de 29 Nkr (2,5 € aprox.).  
Actualment sistema de subscripció amb un cost mínim de 100 Nkr (13 € aprox.)  

•  Inicialment 200 bicicletes convencionals pintades de verd.  
Es vol arribar a 225 bicicletes de disseny especial amb marxes. 

•  Inicialment 16 aparcaments amb espai per a 300 places. 
Es vol arribar a 30 aparcaments amb espai per a 350 places. 

•  Pressupost original de 185.500 € aprox. 
•  En funcionament des de 1996. 
 

 
Figura 3.3. El model norueg de City Bike. Font: [w2] 

 



Capítol 3  La Bicicleta Pública 

 - 10 -   

 
Trondheim (Noruega): Bysykkel 
 

•  Sistema gratuït. 
Dipòsit de 3 €. 

•  55 pàrkings  
•  Inicialment 200 bicicletes, actualment 350 bicicletes 
•  En funcionament des de 1998 

 
 
Drammen (Noruega): City Bikes 
 

•  Sistema no gratuït. 
Sistema de subscripció, l’usuari paga 
12,5 € per temporada. 

•  250 bicicletes de disseny especial 
•  28 aparcaments 
•  En funcionament des de 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4. Aparcament electrònic a Drammen. Font: [w2] 
 

Hèlsinki (Finlàndia): City-Bikes 
 

•  Sistema gratuït 
Dipòsit de 10 Fm (1,6 € aprox.) 

•  300 bicicletes de disseny especial 
•  26 aparcaments 
•  Sistema en funcionament des de 2000 

 

 
Figura 3.5. Diferents models de City Bike a Hèlsinki. Font: [w3] 
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Gävle (Suècia): Borrowed Bikes 
 

•  Sistema gratuït 
•  100 bicicletes de disseny especial 
•  En funcionament des de 1997, de juny a octubre. 

 
 

 
Figura 3.6. Borrowed Bikes. Font: [w4] 

 
Viena (Àustria):  
 

•  Sistema gratuït 
Dipòsit de 2 €. 

•  1200 bicicletes de disseny especial, de 2 marxes 
•  215 aparcaments 
•  Sistema en funcionament des de 2002 

 
 
Rennes (França): Plan Vélo 

 
•  Servei gratuït.  

Sistema de subscripció: Els usuaris s’identifiquen amb una targeta amb xip. 
•  25 pàrkings bici amb ancoratge electrònic de bicicletes, amb control on-line. 
•  250 bicicletes de disseny especial 
•  Sistema en funcionament 
 

 
Figura 3.7. Pàrking electrònic a Rennes. Font: [w2] 
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Aveiro (Portugal): BUGA 
 

•  Servei gratuït. 
Sistema de dipòsit. 

•  32 pàrkings bici  
•  450 bicicletes de disseny especial 
•  En funcionament des de 1997 

 

 
Figura 3.9. Model portuguès de bicicleta gratuïta. Font: [w5] 

 
 
Amsterdam (Països Baixos): White-Bikes 

 
•  Servei no gratuït.  

Sistema de pagament a través de targeta amb xip, sobre recàrrec.  
•  45 pàrquings bici amb ancoratge electrònic. Amb servei d’internet i telefonia 
•  750 bicicletes de disseny especial 
•  Sistema de reserva de places d’aparcament en destí.  
•  Actualment el servei no està en funcionament.  

Ha tingut un primer projecte a 1968, i aquest posterior a 1996. 
 

 
Figura 3.8. Pàrkings bici amb ordinador a Amsterdam. Font: [w6] 
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Rotterdam (Països Baixos): City Bike 
 

•  Funcionament gratuït 
Sistema de subscripció amb targetes “chipcard”. 

•  25 bicicletes 
•  Iniciat a 1997 i finalitzat a 1998. Actualment fora de funcionament. 

 
Berlín (Alemanya): Call-a-bike 
 

•  Sistema no gratuït. 
Sistema de pagament a través de targeta de crèdit.  
Pagament  per minut d’utilització.(5 cèntims per minut i un màxim de 15 € per 
dia). 

•  L’usuari truca al servei i se li indica on hi ha la bicicleta més propera 
(estacionades en cabines telefòniques i localitzades per GPS). La ha de retornar 
al costat d’una cabina telefònica. 

•  Actualment el servei no està en funcionament 
 
Munich (Alemanya): 
 

•  Sistema no gratuït. 
Sistema de pagament a través de targeta de crèdit.  
Pagament  per minut d’utilització.(5 cèntims per minut i un màxim de 15 € per 
dia). 

•  L’usuari truca al servei i se li indica on hi ha la bicicleta més propera 
(estacionades en cabines telefòniques i localitzades per GPS). La ha de retornar 
al costat d’una cabina telefònica. 

•  Actualment el servei no està en funcionament 
 
 
Hannover (Alemanya): StadtRAD 
 

•  Sistema no gratuït 
Sistema de subscripció amb targetes “chipcard” 

•  100 bicicletes 
•  Horari restringit de 8:30 a 21:00 
•  En funcionament des de 1997 
 

 
Figura 3.10. Sistema Chip-Card a Hannover. Font: [w7] 
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Milà (Itàlia): 
 

•  Sistema gratuït 
•  1000 bicicletes 
•  Inici del projecte a 1977, i finalització al cap de pocs mesos. 

Actualment el servei no està en funcionament. 
 

 
2.3.1. Amèrica: 
 
Pòrtland (EUA): Yellow-Bikes 
 

•  Sistema gratuït. 
•  200 bicicletes ordinàries pintades de groc, rebudes de donatius. 

Es vol arribar a 1000 bicicletes. 
•  Pressupost de 56.000 € l’any 
•  En funcionament 
 

 
Figura 3.11. Yellow Bike. Font: [w8] 

 
 
Denver (EUA): Cheker Bikes 
 

•  Sistema gratuït 
•  Bicicletes convencionals que provenen de donatius 
•  Aparcaments a les estacions de metro 
•  Sistema en funcionament 

 
Olympia (EUA): Pink Bikes 
 

•  Sistema gratuït 
•  32 Bicicletes convencionals que provenen de donatius pintades de rosa 
•  Aparcaments en un punt central de la ciutat 
•  Retorn de la bici al punt central abans de 24 hores 
•  Ús només en les estacions càlides 
•  Sistema en funcionament 
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Minneapolis (EUA): Yellow Bikes 
 

•  Sistema gratuït 
Sistema de subscripció amb dipòsit de 10$. 

•  Bicicletes convencionals que provenen de donacions pintades de groc 
•  Sistema en funcionament des de 1997 

 
 

 
Figura 3.12. Bicicleta donada i convertida en Yellow Bike. Font: [w9] 

 
 
Arcata (EUA): Library Bikes 
 

•  Sistema gratuït 
Sistema de subscripció. Dipòsit de 20$ per un període de 6 mesos 

•  Bicicletes convencionals 
•  Aparcaments en cases particulars de voluntaris 
 
 

 
Figura 3.13. Green Bikes d’Arcata. Font: [w10] 
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Boulder (EUA): The Green Bike program 
 

•  Sistema gratuït. 
•  Bicicletes convencionals donades 
•  Manteniment a càrrec d’estudiants de secundària 
•  Aparcaments al carrer major de la ciutat, lliures, sense cadenat de cap tipus. 

 

 
Figura 3.14. Logotip del Green Bike Project. Font: [w11] 

 
 
Decatour (EUA): Yellow Bikes 
 

•  Sistema gratuït 
•  7 aparcaments totalment lliures, sense cadenats. 

Ròtul “lliure/en ús” per designar si la bici està ocupada o no. 
•  Bicicletes convencionals restaurades, pintades de groc. Sense llum. 
•  Sistema en funcionament 
 
 

 
Figura 3.15. Pannell informador de les Yellow Bikes de Decatour. Font: [w12] 
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Madison (EUA): Red Bikes 
 

•  Sistema gratuït 
Sistema de subscripció. Dipòsit de 75$ 

•  Bicicletes convencionals restaurades, de donacions 
•  Sistema en funcionament 

 
 
Missoula (EUA): Free Cycles 
 

•  Sistema gratuït  
Sense dipòsit, només el compromís de fer-ne bon ús. 

•  50 bicis convencionals donades. Restaurades i amb espai per publicitat. 
•  No hi ha aparcaments, la bici es deixa al carrer a on més convingui 
•  Manteniment a càrrec dels estudiants dels 3 “colleges” de la ciutat 
•  Els comerços de la ciutat sponsoritzen el projecte. 50$ per bici. 
•  En funcionament des de 1996, de primavera a tardor. 

Actualment es pren un any de descans. 
 
 

 
Figura 3.16. Recollida per al manteniment de les Free Bikes. Font [w12] 

 
 
 
Toronto (Canadà): Yellow Bikes 
 

•  Sistema gratuït 
Inicialment sense subscripció. No va funcionar. 
Sistema de subscripció a partir del segon any de funcionament  
amb dipòsit de 10$ 

•  40 bicicletes convencionals pintades de groc 
•  Pressupost inicial de 15000$ 
•  Sistema en funcionament des de 1999 
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Figura 3.17. Yellow Bikes de Toronto. Font: [w13] 

 
 
Vancouver (Canadà): Purple Bikes 
 

•  Sistema gratuït. Exclusiu per als estudiants del campus de la UBC. 
•  230 bicicletes restaurades de donacions o abandonades. Pintades de púrpura, 

groc. 
•  No hi ha aparcaments. Cada estudiant té una clau que desbloqueja el cadenat de 

qualsevol bici. (són tots iguals) 
•  Manteniment a càrrec d’estudiants voluntaris.  
•  Sistema en funcionament 

 
 

 
Figura 3.18. Estudiant restaurant una Purple Bike. Font: [w14] 
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2.3.2. Àsia: 
 
Singapur: 
 

•  Sistema gratuït 
Sistema electrònic de subscripció. 

•  Aparcaments tancats. 
•  Sistema en funcionament 
 

 
Figura 3.19. Aparcament interior a Singapur (tancat). Font: [w15] 

 
 

2.3.3. Oceania: 
 
Palmerston North (New Zeland): Green Bike Trust 
  

•  Sistema gratuït. 
Sistema de restauració de bicis velles per donar-les a comunitats 

•  Bicicletes convencionals, sense marxes i amb només un joc de frens, pintades de 
verd 

•  No hi ha aparcaments, només un punt central que és el taller. 
Es troben al llarg de la ciutat, allà on l’últim usuari l’ha deixada 

•  Seguiment de les bicis a través d’un número identificador (matrícula) 
•  En funcionament des de 1998 

 

 
Figura 3.20. Les bicicletes del Green Bike Trust de Palmerston. Font: [w16] 
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3.4.  ESTUDI EN DETALL DEL PROJECTE EN DIFERENTS CIUTATS: 
 
  A continuació es descriu amb més detall algunes de les ciutats més significatives 
on s’estan desenvolupant projectes de bicis urbanes. Es presenten primerament quatre 
casos de ciutats on el projecte s’està duent a terme amb èxit, tres d’ells des de fa ja 
alguns anys i un que s’acaba d’implantar. Seguidament es presenta un cas on el projecte 
ha fracassat després d’un temps de funcionament. I finalment un cas, ja no en ciutat 
europea, on el projecte està funcionant però de manera molt diferent a com estan 
plantejats els projectes anteriors.  

 
 

3.4.1 Copenhaguen: 
 

Els ciutadans de Copenhaguen tenen una llarga i viva tradició en l’ús de la 
bicicleta pel seu transport diari. Aproximadament 1/3 dels que viatgen cada dia al treball 
ho fan en bicicleta. La majoria dels principals carrers tenen carril bici, molts cops en 
ambdós sentits. El ciutadà danès diu que agafa la bicicleta per la rapidesa que aquesta li 
proporciona dins la ciutat, així com perquè és un mitjà barat, el fa sentir relaxat i lliure, i 
perquè no li incrementa el temps de recorregut respecte altres tipus de transport. 
Estaríem parlant de trajectes d’una distància mitjana de 2,6 quilòmetres.  

Dins d’aquest marc naixien les anomenades “city-bikes”, per nosaltres 
anomenades “bicis grogues”. El concepte va néixer l’any 1988, quan Morten Sadolin i 
Ole Wessung, creadors del programa, van sortir una nit, en bicicleta, i en retornar van 
trobar-se que les seves bicicletes havien estat robades. En el camí cap a casa van pensar 
en una solució ben radical al problema: una ciutat on qualsevol pogués agafar una 
bicicleta i pogués deixar-la al seu punt de destinació, per què algú altre la pogués agafar 
fins a una nova destinació. El 1991 van considerar seriosament el projecte, però es va 
veure que era massa car per a afrontar-lo des d’una companyia privada. El projecte 
pioner no es va iniciar fins el 1995, quan els co-dissenyadors Niels i Wilhelm 
Christiansen, conjuntament amb el govern municipal, van engegar el projecte “Free City 
Cycle Project” amb un nombre inicial de 1.100 bicicletes públiques de disseny específic 
distribuïdes principalment a l’entorn del centre històric. 

Un objectiu prioritari era aconseguir la dissuasió de l’ús del cotxe en el centre de 
la ciutat, lliurant-la de la pol·lució que aquests hi van introduint, i així mantenir neta 
aquesta part medieval de la ciutat, amb la seva arquitectura danesa, els cafès exteriors, i 
els nombrosos carrers peatonals. 

 
Per a això, es volia que les “bicis grogues” estiguessin tan àmpliament 

distribuïdes que, en la pràctica, sempre n’hi hagués almenys una de disponible quan 
algun usuari la necessités.  Els punts de recollida i aparcament de les BUP, 120 en total, 
i situats a una distància d’entre 300 i 400 metres entre ells, es van concentrar al voltant 
de les estacions de tren i metro, parcs, zones d’atracció turística, districtes comercials i 
altres punts d’interès.  
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Figura 3.21. Aparcament de City Bikes a Copenhaguen. Font: [w17] 

 
Per tal de poder fer servir la bici cal introduir un dipòsit retornable  de 20 DKr 

(3€ aprox.). Aquestes estarien disponibles en els mesos més càlids, d’abril a desembre. 
En aquest darrer mes, les bicis serien recollides per reparar-les i emmagatzemar-les 
durant l’hivern. 

Tal i com mostra la següent imatge, les bicis només poden ser usades dins el 
centre de la ciutat. Si una bici és vista fora d’aquests límits, es considerarà l’usuari com 
un lladre, i a aquest serà multat amb una quantitat de 500 DKr (uns 66 € 
aproximadament) si ets menor d’edat, i de 1000 DKr si ets major d’edat, a més de la 
pròpia vergonya de ser fora de lloc. La policia para a qualsevol persona en una bici 
groga fora dels límits.  

 
 

 
Figura 3.22. Plànol delimitador de l’àmbit d’ús de les “bicis grogues”. Font: [w17] 
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Aprofitant la capitalitat cultural europea de 1996, la ciutat de Copenhaguen (en 

aquell moment amb 1,4 milions d’habitants) va introduir, en cooperació amb 
patrocinadors, 700 bicicletes més als carrers. L’any següent, a causa de la bona marxa 
del projecte, la xifra de BUP es va incrementar en 600 unitats, arribant a un nombre 
total de “bicis grogues” superior a 2.300, fet que demostra l’ampli èxit i reconeixement 
popular que ha assolit aquesta iniciativa, la de més llarga durada entre les que encara 
funcionen avui en dia. [2] 

Actualment el projecte és operat des de 5 organismes coordinats i un 
col·laborador. La fundació sense ànim de lucre “Fonden Bycyklen i Kobenhavn” és la 
responsable de l’administració diària del projecte, així com d’obtenir nous sponsors que 
el financin. La ciutat de Copenhagen és la responsable del disseny, construcció i 
manteniment  dels aparcaments i cartells informadors en aquests llocs.  L’agència de 
publicitat ARAS Outdoor, és l’encarregada de pagar les despeses diàries del projecte, tal 
com salaris, lloguers, i el transport de les bicis que han de ser reparades. Finalment, a la 
productora C.I.O.S. és on s’hi dissenyen i construeixen les pròpies bicicletes. La 
inversió per part de l’ajuntament va ser, per finançar la inversió inicial en bicicletes, 
d’uns 150.000 €, mentre que el cost de gestió anual, estimat en 200.000 €, és a càrrec de 
la resta d’organismes. Els sponsors hi posaren inicialment unes 2.500 DKr (330 €) per 
any i per bicicleta, reduint-se a la quantitat de 1.700 DKr (225 €) per quantitats de més 
de 300 bicicletes. A canvi de la quantitat aportada, aquests podien emplaçar a les 
bicicletes la seva publicitat, tant en els discs de les rodes com  en el quadre de la 
bicicleta. Alguns dels sponsors són: Politiken (premsa danesa), Netto (cadena de 
supermercats), Post (correus), Coca-Cola, 2 V (companyia estatal), les noies scouts 
daneses, entre altres. 

 
 

   
Figura 3.23. Publicitat a les rodes de les City Bikes. Font: [w1] 

 
 
Les bicis grogues en aquesta ciutat són molt ben usades. Politiken va fer el 

seguiment d’una bicicleta durant 12 hores, veient que aquesta només va estar sense 
usar-se durant 8 minuts. Veient-ne aquest nivell d’ús, les bicicletes de l’any 1995 van 
ser examinades i adaptades en 46 punts pels models de l’any següent, incloent-hi 
pneumàtics rígids que no es poguessin punxar i més solidesa del quadre, entre altres, 
fent-les més duradores i més segures que les inicials. Això va suposar que se 
substituïssin 1700 bicicletes aquell any.   

L’any 2001 es van realitzar un seguit d’enquestes a la ciutat de Copenhaguen per 
veure fins a quin punt la gent s’implicava amb el projecte. Els resultats foren els que 
segueixen a continuació: 
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 Un 96% dels enquestats havia vist una City Bike, només un 4% no n’havia vista 
cap. Un 71%  s’havien fixat amb els anuncis de publicitat que hi ha a les bicicletes, dels 
quals un 39% han vist el fet com a positiu, un 19% l’han vist com a neutral i un 9% com 
a negatiu. El restant 29% no s’ha fixat en els anuncis. 

Hi ha un cinquè organisme, “Bike Patrol”, on els seus membres s’encarreguen 
de revisar els aparcaments cada dia, per així buscar i retornar les bicicletes que hi falten. 
Això es fa mitjançant quatre bicicletes que van itinerant pels diferents aparcaments cada 
dia. Aquests, a més, priven als usuaris que vulguin sortir dels límits d’us. També 
s’encarreguen de fer els manteniments més senzills de les bicicletes, reparant-les al 
mateix lloc. Amb aquest tipus de supervisió i manteniment, s’aconsegueix que molt 
poques bicicletes siguin tretes de circulació. Les bicicletes que necessiten ser tretes de 
circulació per a ser reparades, són agafades cada dia mitjançant dos camionetes, pel 
“Copenhaguen Raod Department” i portades a la presó local, “the Reva Center”, 
considerat l’organisme col·laborador, on són reparades pels mateixos presos. Això és 
part també del programa de rehabilitació d’aquests, fent-los implicar en una contribució 
a la ciutat. 

Com s’ha indicat abans, el robatori és un gran problema a Dinamarca. En el 
període de 1981 a 1991, una mitjana de 90.000 bicicletes privades eren robades cada 
any. Un dels principals objectius del projecte era disminuir aquest nombre de robatoris 
de bicicletes. Les “bicis grogues” oferien una alternativa exempta de risc als denominats 
“robatoris de conveniència”, aquells en què la bici és robada simplement per tal de fer 
un desplaçament més còmode i a continuació és abandonada, els quals s’estima que 
constitueixen les 2/3 parts del nombre total de furts. A Copenhaguen, aquest tipus de 
robatoris s’ha reduït molt sensiblement des de la introducció de les bicis públiques, i les 
estadístiques indiquen que la xifra total de robatoris es va reduir d’un 17,5% el 1995 i 
d’un 25% el 1996. 

Existeix un telèfon (+45 80 30 14 34) de servei que funciona de 8:00 a 15:00 
cada dia, on s’hi poden deixar missatges amb dades sobre bicicletes danyades o robades. 
La fundació rep unes 20 trucades cada dia, de mitjana.  

A 1997 van ser robades unes 300 bicis, un 15% de les que la fundació havia 
previst. 

El “City Bike Program” ja és un sinònim de Copenhaguen, com qualsevol altre 
de les seves atraccions principals. Amb tot això s’està pensant d’eixamplar els límits 
d’us per donar servei a les altres parts més denses de la ciutat properes al centre. Els 
residents de la ciutat respecten el programa per la seva filosofia i efectivitat en mantenir 
els cotxes allunyats de la part vella de la ciutat. [w1], [w17]. 

 
 

    
Figura 3.24. Diferentes escenes de les City Bikes en el seu context. Font: [w1] 
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3.4.2 Sandnes: 
 

El municipi de Sandnes, localitzat a la costa sud-est de Noruega, compta amb 
una població de 50.000 habitants, i només al centre i els seus voltants més immediats ja 
són 30.000 habitants. 

L’any 1990 el govern Noruec va decidir a començar un projecte pilot de 4 anys 
per bicicletes per així intentar reduir el tràfic de cotxes, i Sandnes va ser una de les dues 
ciutats pilot escollides, juntament amb Trondheim. 

El projecte comptava amb dues clares línies d’actuació: Una primera més 
constructiva, per tal de fer la ciutat més adaptada al ciclisme, i una altra encarregada de 
conscienciejar els habitants d’aquesta per a què usin més la bicicleta.  

Es van dividir els carrers de la ciutat en rutes principals, secundàries i locals. Les 
construccions de carrils bici es van concentrar en les rutes principals i especialment en 
el centre de la ciutat, on no hi havia cap actuació anterior per a ciclistes. Això va 
suposar 50 nous quilòmetres de carril bici. 

La part de conscienciació es va desenvolupar en diferents campanyes: en 
bicicleta al treball, equipament de seguretat, competicions ciclistes, efectes a la salut, fer 
anar els funcionaris de l’administració en bicicleta, etc. De 1991 a 1997 el nombre de 
ciclistes va incrementar un 40% a la ciutat. 

Però no va ser fins al juny de 1996 que l’administració i els polítics van decidir 
introduir un sistema públic de bicicletes a Sandnes. 

Els objectius eren clars: fer del centre de la ciutat un lloc més agradable, segur i 
saludable; alleugerir les dificultats de transport en del centre de la ciutat; reduir els 
problemes de pol·lució, etc. 

A 1996 el projecte va començar amb 200 bicicletes, durant les estacions més 
aptes per al ciclisme. Aquestes eren bicicletes ordinàries pintades en un color verd 
especial i amb un espai per als anuncis comercials. Els aparcaments estaven distribuïts 
pel centre de la ciutat, amb uns cadenats especials (com els carretons de la compra) on 
s’hi dipositava una moneda de 20 Nkr (2,5 €) i aquesta era retornada quan la bicicleta 
tornava a estar lligada al cadenat. Aquesta informació va ser distribuïda a tots els 
habitants de Sandnes, així com a la premsa local i en els mateixos aparcaments de 
bicicletes.  

 
 

 
Figura 3.25. Model del primer any. Font: [3] 

 
Aquesta informació pretenia mantenir-se al marge de les normes. Veiem què hi 

deia: “200 noves bicicletes públiques són ara disponibles al centre de la ciutat, per a 
tothom. Usa la bicicleta per a propòsits de treball, d’oci o de turisme, per viatges al llarg 
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dels carrers o pel camp. Pots agafar la bicicleta gratuïtament. La única cosa que has de 
fer és introduir una moneda de 20 Nkr en el pany. Pots demanar un casc, una llum de 
bicicleta o un cadenat a la oficina d’informació i turisme. Tracta bé la bicicleta pública – 
és teva. És l’usuari qui és el ‘propietari’ de la bicicleta. Deixa’ns un missatge si trobes 
una bicicleta espatllada o que no funciona. Dóna’ns alguna pista si tens alguna idea de 
com millorar aquesta sistema públic de bicicletes.” 

El pla d’operació i supervisió tractaven de la següent manera. Tots els racks eren 
visitats diàriament. A més totes les bicicletes eren registrades i identificades. Les 
bicicletes danyades eren enviades a un taller local de reparacions. Les bicicletes 
trobades en altres llocs que no fossin encadenades als racks eren recollides 
immediatament. Cada matí es redistribuïen les bicis entre els racks. Cada setmana es 
feia una reunió entre els diferent integrants del projecte. 
 El projecte tenia un cost total de 1.400.000 Nkr (185.504 €), que es resumeix en 
el següent: 

 
 

Bicicletes: 400.000 Nkr 53.000 € 
Racks: 242.000 Nkr 32.066 € 

Marketing: 168.000 Nkr 22.260 € 
Operació: 85.000 Nkr 11.262 € 

Manteniment: 189.000 Nkr 25.043 € 
Administració: 316.000 Nkr 41.870 € 

Taula 3.1. Resum dels costos. Font: [3] 
 
 I el finançament, que cobria tot el cost, venia de diferents fonts: 
 
 

42 firmes privades 105.000 Nkr 13.913 € 
Subvenció municipal 790.000 Nkr 104.677 € 

Ventes/ pòsters 400.000 Nkr 53.000 € 
Subvenció del govern 105.000 Nkr 13.913 € 

Taula 3.2. Resum dels Ingressos. Font: [3] 
 
 Una avaluació del primer any de funcionament va portar a veure els següents 
punts: Només un 10% de les bicis gratuïtes estaven parades als racks, un 80% eren en 
ús, o moltes d’elles probablement a les cases particulars dels usuaris. I un 10% eren 
danyades o espatllades. El sistema de tancament als racks, els pneumàtics i els seients 
eren massa senzills i fàcilment danyables. 
 Es va decidir que es prendrien les següents mesures de cara a l’any que venia:  
Se seguiria amb la política de la inspecció diària i del manteniment apropiat de les bicis, 
per poder oferir sempre una bici en condicions. L’èmfasi es posaria en un nou model de 
bici més fort i més individual, amb les següents característiques: els  pneumàtics 
compactes, la cistella més resistent, etiquetes informatives explicant el sistema de 
bicicletes públiques i les seves normes, un disseny únic, un color únic, una major 
senzillesa de reparació, habilitat per resistir un tractament dur i poc responsable, etc. 
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Figura 3.26. Nou model de bicicleta per al pla 2001. Font: [4] 

 
 

En quant als racks, es va veure que 300 places d’aparcament en 16 racks eren 
masses, ja que la majoria dels racks eren buits. Això donava una sensació molt negativa 
i havia de ser evitat. El que es va fer va ser introduir més bicicletes. També es van posar 
al voltant de 25 nous petits racks en el centre de la ciutat, pensant que la poca capacitat 
però major dispersió portaria a millorar la possibilitat de trobar un lloc lliure 
d’aparcament. 
 La política seguida a 1996: “la bici és teva” i la conseqüent absència de normes, 
van ser evidents equivocacions. Davant d’aquesta, la gent portava les bicis a casa durant 
les nits, i les tenia allà durant setmanes. Això va portar a fer alguns canvis, que es 
traduïen en una sèrie de normes: l’ús de les bicis només és permès al centre de la ciutat, 
està prohibit tenir una bicicleta pública a casa, les bicis trobades fora d l’àrea permesa 
seran recollides pels municipals, no està permès lligar la bici amb un cadenat privat, 
qualsevol classe de vandalisme serà denunciat, la bici pública ha de ser aparcada en un 
rack públic un cop fet l’ús d’aquesta. I per permetre l’oportunitat de fer trajectes més 
llargs i per més temps amb bicis públiques, es va introduir un sistema de lloguer de bicis 
públiques addicional al de les bicis gratuïtes. 
 La informació donada sobre el sistema de bicicletes públiques i les noves 
normes es dóna a través d’una petita etiqueta i un plànol que mostra el contorn de la 
zona permesa. Això es troba tant a la bicicleta com al rack.  
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Figura 3.27. Pannell informador dels aparcaments. Font: [3] 

 
Dos anys més tard, es veia que el sistema obert (usar una moneda per a 

desbloquejar el cadenat), era massa vulnerable i no funcionava en aquesta ciutat. El 
públic no retornava les bicis als racks després d’usar-les, i moltes seguien sent robades. 
Per això es va decidir implantar un sistema diferent: el sistema de subscripció. 

 El sistema de subscripció és un sistema electrònic per desbloquejar el cadenat. 
Funciona amb una clau electrònica personal. El subscriptor pot comprar aquesta clau al 
preu de 100 Nkr (13,25 €) per un any sencer. Quan ho fa, aquest queda registrat a un 
ordenador central, on hi consten el seu nom, edat, i altres dades personals. Cada cop que 
el subscriptor agafa una bicicleta, serà registrat i emmagatzemat en el mateix 
aparcament. Això dóna una privacitat a la bicicleta en el moment en que aquesta deixa 
d’estar lligada a un rack públic. Quan és estacionada en qualsevol altre lloc, només la 
clau personal pot alliberar el candau. Hi ha algunes normes en quant al temps d’ús: 
Només és permès d’usar la bicicleta durant 6 hores. 
 

 
Figura 3.28. Sistema electrònic de cadenat i clau. Font: [4] 
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 Durant certs períodes, les dades enregistrades als aparcaments són recollides. Si 
algun dels subscriptors ha fet mal ús del sistema, això pot ser descobert. Això dóna lloc 
a un avís, i un cop acumulats 4 avisos, la clau personal deixarà de funcionar. El sistema 
també permet seguir la pista dels viatges fets. 
 A 2001, la “Sandness city bike Foundation” havia de tenir en acabat un 
programa a plena escala en el centre de la ciutat, usant 225  noves bicicletes (1 per cada 
250 habitants) amb marxes i 30 nous aparcaments contenint 350 places. Fins avui s’han 
instal·lat 75 noves bicicletes (figura X) amb 4 marxes, 15 nous aparcaments contenint 
125 places (veure figura Y). Es preveu finalitzar el pla durant aquest any. Els 
subscriptors, esperadament al voltant de 2000, seran treballadors o escolars, que usaran 
el sistema com a part de la cadena modal de transport (tren i bicicleta, bus i bicicleta, 
cotxe i bicicleta), turistes que visitaran la ciutat, o habitants que vagin de compres. 
 S’ha negociat amb les companyies de tren i d’autobusos, per tal que en vendre 
els passis anuals o mensuals, s’hi inclogui una clau electrònica per a les city bikes. 
D’aquesta manera es fa més flexible el trajecte a la feina o a l’escola, combinant el bus, 
o el tren, amb una bicicleta pública. 
 Alguns dels resultats estadístics obtinguts de la recol·lecció de dades ha estat el 
següent: 
· Els usuaris (subscriptors) són: 66% homes, 34% dones 
· Edats d’ús: 3% (6-10), 21% (11-15), 11% (16-20), 45% (21-45), 19% (46-70) 
· El temps d’ús: 66% (0-1 hora), 26% (1-4 hores), 8% (més de 4 hores) 
· Ús en al llarg de la setmana: 11% dilluns, 15% dimarts, 17% dimecres, 19% dijous, 
24% divendres, 13% dissabte, 1% diumenge. 
 

. 

 
Figura 3.29. Nou aparcament a Sandnes. Font: [4] 

 
 En conclusió, el projecte ha estat un èxit en molts sentits, a pesar de les 
dificultats que es van trobar de bon principi, sobretot el primer any. No obstant, les 
experiències i lliçons han donat pas a un sistema molt més eficient.   
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3.4.3 Hèlsinki: 
 
 La capital finlandesa va començar el seu programa de bicicletes gratuïtes el juny 
de l’any 2000, aprofitant la celebració del seu títol de “Cultural Capitol of Europe”, 
juntament amb 8 altres ciutats europees. Per assistir i incrementar el turisme, així com 
per donar suport a una ambientalment respectuosa i eficient forma de transport, el 
concepte danès de “city bike” i el dissenyador Neils Christiansen, van ser portats a 
Hèlsinki per crear el nou programa. 
 El punt central de la bici gratuïta era la utilitat i la durabilitat, no la rapidesa. Per 
tant, cada component de la bicicleta va ser dissenyat de tal manera que algú necessitaria 
una eina especial per treure-la. A més, aquestes components són especialment 
dissenyades per aquestes bicicletes, i no funcionarien en cap altre tipus de bicicleta. El 
seient és còmode i pot ser regulat segons l’alçada del ciclista. Els pneumàtics són una 
goma sòlida, d’aquesta manera no s’ha de patir per una possible punxada. I encara que 
la bici és una mica pesada degut a la seva robustesa, la seva conducció és força 
confortable. 
 

 
Figura 3.30. La bicicleta de disseny especial de Hèlsinki. Font:[w3] 

 
 Cada bicicleta està equipada amb reflectors frontals i posteriors, un mecanisme 
especial de tancament amb cadena, i un timbre. A més dels reflectors, hi ha una llum 
frontal i posterior que funciona amb el moviment. Per una ciutat com és aquesta, tan alta 
en latitud, on les nits d’hivern són llargues, fa que el llums a la bicicleta siguin del tot 
necessaris.  
 A més, les bicicletes tenen dos tipus de frens, un per les pendents, que para la 
bicicleta pedalejant enrera, i un fre típic de bicicleta al manillar.  
 Els sponsors dels primers anys van ser les companyies Telia, Sol, Fim, Agfa, que 
es van encarregar del llançament del projecte. La quantitat era de 300€ l’any 
aproximadament per firma. La ciutat de Hèlsinki és la responsable del manteniment del 
projecte, tant dels racks com de les bicis mateixes. 
 De moment, la ciutat està dotada de 300 bicicletes en funcionament, repartides 
en 26 punts d’aparcament al llarg d’aquesta. En cada punt d’aparcament hi ha també un 
plànol on es delimita la zona d’us de les bicicletes, i on s’explica com funciona el seu 
us. 
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Figura 3.31. Pannell informador als aparcament de Hèlsinki. Font: [w3] 

 
 Cada bicicleta té en el seu pannell frontal un mapa del contorn de la ciutat on 
aquesta ha de mantenir-se en ús. Aquesta àrea inclou tant la part baixa de la ciutat com 
els diferents barris d’aquesta. 
 La “Helsinki City Bike” és d’un color llima brillant, tirant a verd. Aquest color 
va ser triat per ser un dels colors de la capital cultural d’Europa, i també per un tema 
clar de seguretat, doncs és un color que és quasi una llum de neó en el seu 
efecte, i és suficientment brillant per ser vist pel tràfic motoritzat.  
 El mecanisme per lligar les bicicletes a l’aparcament és de sistema obert, altre 
cop el conegut sistema del carretó de supermercat. La moneda que s’hi incerta és de 10 
“Finnish Markaa”, un equivalent a 1,6 €. Quan l’usuari arriba a la seva destinació i 
retorna la bici a l’aparcament més proper, la moneda li és retornada. 
 
 

 
Figura 3.32. Sistema obert de tancament. Font: [w3] 
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 El programa de bicis gratuïtes a Hèlsinki ha tingut un molt bon començament. 
Les bicis són tan populars que trobar-ne una en un aparcament pot arribar a ser molt 
difícil. 
  

 
Figura 3.33. Plànol amb les diferents rutes per a bicicleta a Hèlsinki. Font: [w3] 

 
 

 

 
Figura 3.34. Varietat de color en les city Bikes finlandeses. Font: [w3] 
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3.4.4 Viena: 
 

 A maig del 2002, la última ciutat europea que s’unia a l’experiència de les bicis 
gratuïtes era Viena. En aquesta, el govern va posar a disposició del públic 1200 
bicicletes. Es poden utilitzar en el centre històric (d’uns 10 quilòmetres quadrats de 
superfície). Aquestes esperen en 215 terminals, on cada un té una capacitat de 6 a 12 
unitats. El que vulgui utilitzar les bicicletes només haurà d’introduir una moneda de 2 € 
a la part posterior del seient per desencadenar-la. Quan es vulgui tornar, es torna  a 
enllaçar a una de les terminals, i així es recupera la moneda.  
 Les bicicletes tenen tres velocitats, estan pintades de rosa, blau i blanc per poder 
ser diferenciades, i també porten publicitat. La policia vigila que cap d’aquests ciclistes 
surti del perímetre establert.  
 

 
Figura 3.35. Usuaris de les 1.200 bicis que hi ha al centre de Viena. Font: [metro, 2002] 

 
 
3.4.5 Amsterdam: 

 
El projecte Depo de 3ª generació de bicis públiques (“bicis intel·ligents”) va 

començar a Amsterdam el 1996 pretenent ser la versió moderna del pioner projecte de 
“bicis blanques” engegat a la mateixa ciutat el 1968. L’innovador disseny de la bicicleta 
és un dels elements més característics d’aquest projecte, ja que la BUP assoleix una 
imatge atractiva i positiva per al ciutadà, a més de mantenir la seva capacitat funcional 
com a bicicleta urbana. 

 

 
Figura 3.36. Disseny de la “Depo Bike” (Amsterdam). Font: [w6] 
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 El seu funcionament és diferent al de la resta de projectes, ja que cal utilitzar 

una tarja telefònica especial per tenir accés a les bicicletes. L’usuari, des del punt de 
sortida, ha de notificar al sistema per via telefònica quin és el seu punt previst de destí, i 
arribar-hi dins d’un marge de temps establert. Aquests requisits, que tenen l’objectiu de 
reduir el nombre de robatoris i l’ús inadequat  de les bicis públiques, han estat durament 
criticats per alguns sectors per considerar-los un atac a la privacitat. Independentment 
d’aquest aspecte, no hi ha dubte que el sistema de funcionament, a més de ser força 
complicat, restringeix en gran mesura la llibertat d’acció de l’usuari, motiu pel qual 
molts usuaris potencials es desanimen a l’hora de fer ús de la “Depo Bike”. 

El projecte “bicis blanques” no està en funcionament actualment, o millor dit, no 
ha funcionat mai pròpiament. El que ha canviat és que recentment la ciutat 
d’Amsterdam ha parat el seu suport financer cap al projecte perquè no es va fer cap 
progrés real. 
 El projecte no ha crescut després de l’experiència d’un primer sistema pilot, i ha 
fallat en els següent aspectes: 
 El prototipus de bicicleta era realment incòmode, doncs havia de ser molt 
resistent, i per tant només era bo per trajectes curts, en realitat distàncies que 
s’acostumen a fer a peu. A més, el sistema de lloguer sense personal intermediari no 
funcionava, ja que les bicis podien ser danyades o robades dels dispensadors de 
bicicletes. També es veia que hi havia un nombre molt limitat de punts de recollida de 
bicicletes. Finalment hi havia problemes també en el mode de pagament per l’ús de la 
bicicleta i en el procés de recuperació de les bicicletes quan els usuaris no les tornaven.  
 La unió de ciclistes no ha intervingut massa en el projecte, eren força escèptics 
sobre el seu funcionament, perquè coneixien l’alt nombre de lladres de bicicletes a 
Amsterdam, i el pobre estat en què es troben les bicicletes particulars dels ciutadans que 
usen aquestes per la ciutat. Això no eren indicacdors massa bons per a l’èxit d’un 
projecte de bicicletes blanques. 
 Aquell qui vulgui una bici a Amsterdam i no en tingui una de pròpia pot 
fàcilment llogar-ne una a qualsevol de les localitats de lloguer. En aquestes botigues les 
bicicletes són guardades i posades a punt. 

 

 
Figura 3.37. Aparcament de les bicis Depo (Amsterdam). Font: [w6] 

 
 



Capítol 3  La Bicicleta Pública 

 - 34 -   

3.4.6 Pòrtland: 
 
Aquest és un dels exemples de funcionament del projecte de bicis gratuïtes a 

partir de bicis donades per la comunitat. No hi ha ingressos per al projecte provinents 
dels sponsors, només una ajuda de l’administració, i la dedicació dels seus ciutadans en 
temps i donacions per a tirar endavant el projecte. 

Pòrtland (Oregon. EUA) és una ciutat pionera en la implantació de les “bicis 
grogues” als EUA.  En aquesta ciutat, d’aproximadament 400.000 habitants, s’ha 
intentat en diferents campanyes introduir les bicis urbanes com un mitjà de transport 
alternatiu al vehicle privat.  

En un primer intent, el sistema era totalment gratuït, i sense massa seguiment. 
L’usuari podia agafar la bici si posseïa una clau comuna pel cadenat que les retenia. Els 
usuaris es queixaven del següent: 
· Era molt difícil de trobar una bicicleta lliure 
· La bici els desapareixia mentre eren fent algun encàrrec i la deixaven al carrer 
· Les bicicletes estaven en males condicions, doncs ningú avisava dels petits 
desperfectes que s’hi ocasionaven, poc a poc anaven empitjorant fins a ser impossibles 
d’usar. 
· La gran majoria de bicicletes van ser robades (el conjunt sencer o alguna de les seves 
peces, sobretot les rodes) o bé fetes malbé per un ús inadequat. Moltes bicis van ser 
trobades al fons del llac, o en les teulades dels edificis, o fetes malbé en els carrerons 
sense sortida. Aquest resultat va desmoralitzar parcialment els promotors de la 
iniciativa, una associació comunitària sense ànim de lucre i a favor de l’ús de les 
bicicletes, anomenada UCAN, i va ser aleshores quan aquests van decidir modificar la 
seva estratègia i van assolir un èxit considerable. 

Primerament van llançar una campanya educativa destinada a conscienciar els 
ciutadans dels beneficis d’aquest nou servei de transport urbà, a través d’una 
conferència de premsa, i través de la televisió local. A través d’aquests dos medis es va 
proporcionar un número de telèfon per a possibles donants de bicicletes velles o que no 
s’usessin. El material de reparació era donat per una associació sense ànim de lucre que 
ensenyava a nens i joves a arreglar bicicletes. En tot això es va aconseguir una 
conscienciació ciutadana molt important, perquè eren aquests els que s’implicaven en el 
projecte. 

Així, poc temps més tard, es va començar a pensar en altres innovacions, com en 
un nou disseny dels elements de la BUP que reduïssin el nombre de robatoris (evitar que 
les bicis no fossin massa atractives, seients que no es poden extreure, etc.), així com 
rodes més resistents per tal d’evitar les punxades.  

 Actualment el projecte de “bicis grogues” segueix funcionant amb força èxit a 
Pòrtland, són unes 200 bicis en circulació, però sabent que l’objectiu és arribar a les 
1.000 BUP, xifra considerada “massa crítica” per a què el projecte funcioni com cal. El 
projecte compta amb un finançament important, 56.000 € anuals inicials per part de 
l’ajuntament. Tot i que els robatoris encara se segueixen produint en un nombre elevat 
(però molt inferior al dels primers anys), la consciència ciutadana a favor d’aquest 
projecte fa que les bicis perdudes o robades siguin reemplaçades amb escreix per les 
donacions particulars. Però inclús amb robatoris el projecte és un èxit per a la 
comunitat, ja que les bicicletes robades s’acaben usant, i segurament substitueixen el 
trajecte fet per un cotxe, que és l’objectiu final del projecte. 

La gent de la ciutat, i les diferents organitzacions estan molt entusiasmades per 
prendre part del seu projecte de comunitat de bicicletes grogues.  
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Figura 3.38. Les Yellow Bikes de Pòrtland. Font:[w10]   

 
 

3.5 L’ESTUDI MÉS PROPER: EL BICIZOOM DE TERRASSA. 
 

El Bicicleta Club de Catalunya (BACC) està impulsant un projecte de bicicletes 
comunitàries no gratuïtes a Terrassa, per cobrir el recorregut entre l’estació de 
Ferrocarrils de la Generalitat i el Campus UPC. La distància entre aquests dos punts és 
d’uns 20 minuts a peu, i en bicicleta es redueix a 5. L’objectiu principal de la iniciativa 
és complementar la oferta de FGC per la comunitat universitària de la UPC a Terrassa, 
aconseguint així un transport públic més eficaç. 

 
 

1500 m

 
Figura 3.39. El BiciZoom de Terrassa. Font: [5] 
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El projecte compta amb el finançament de l’Ajuntament de Terrassa i el Pla de 
Medi Ambient de la UPC, així com amb el recolzament de FGC i el Campus UPC de 
Terrassa. Gràcies a la vinculació de BACC amb la UPC a través de la seva secció 
universitària SenseFums, el projecte ja compte amb tres Projectes de Final de Carrera de 
dos estudiants de  la Facultat d’Informàtica de Barcelona (UPC): “Disseny de rutes 
ciclistes a Terrassa” (per Verònica Rodríguez, 2001) i “Informatització del sistema de 
bicicletes públiques a Terrassa” (per Jónatan Herranz, 2001); i d’un estudiant de 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona: “Implementació del 
Sistema Electrònic del Projecte  Bicis Grogues” (per Ramon Garcia, 2003). 
 El desenvolupament del projecte consta de tres fases. La primera fase és la 
presentació del projecte a totes les parts implicades i la conseqüent negociació de la 
posada en marxa de la segona fase. Seguidament cal trobar el finançament pel projecte. 
Paral·lelament es realitzarà una enquesta sobre la predisposició del col·lectiu universitari 
cap a un projecte d’aquest tipus. Tenim constància que la UPC ha realitzat recentment 
una enquesta sobre la mobilitat dels usuaris del campus de Terrassa del qual es pot 
extreure molta informació. També es du a terme una selecció de 15 voluntàries i 
voluntaris entre el col·lectiu universitari per la prova pilot que vulguin participar 
utilitzant quotidianament la bicicleta per realitzar els seus trajectes. Per últim, preparar 
definitivament els aspectes: infrastructura, bicicletes, campanya informativa... 
 La segona fase és la prova pilot. Aquí, a cada voluntari li és assignada una 
bicicleta determinada (però seran propietat de l’organització), i n’és responsable mentre 
dura la prova pilot. Es fan servir bicicletes de ciutat normals, pintades de groc i cobertes 
amb els logotips dels organitzadors. El perfil desitjat de la persona per dur a terme el 
projecte és un estudiant, professor o PAS de les escoles ETSEIT i EUETIT de la UPC 
de Terrassa, i que a més sigui usuari habitual del tren (FGC o RENFE) o que visqui a 
prop de les estacions. Les bicicletes hauran d’estar lligades als aparcaments bici 
instal·lats a l’afecte a les estacions de tren (a l’interior) o als aparcaments bici de les 
escoles de la UPC. Les bicicletes són propietat dels organitzadors del projecte, que 
s’encarregaran de llur manteniment i reparació, quan faci falta. Durant aquesta fase es 
du a terme una campanya divulgativa per donar a conèixer el projecte als ciutadans de 
Terrassa. Finalment, els voluntaris i organitzadors avaluaran el funcionament del 
projecte per tal de preparar la següent fase. Aquí s’estudien punts com els carrers 
recomanats per a circular en bicicleta entre les estacions de tren i els centres 
universitaris, les impressions positives i negatives experimentades per les persones 
voluntàries, l’acceptació de la ciutadania de Terrassa, ... Els temps de durada d’aquesta 
fase és la d’un curs universitari. Els costos previstos són de 4.500 €, desglossats de la 
següent manera:  
 

· 15 Bicicletes, a 120 € cada una, 1.800 € 
· 40 Aparcaments bici , a 15 € cada un, 600 € 
· Manteniment  300 € 
· Campanya informativa 600 € 
· Becari 1.200 € 

 
 La següent fase ja pretén posar en marxa el projecte. En aquesta, les bicicletes 
estaran a disposició d’aquells que, essent de la comunitat universitària de la UPC, 
s’inscriguin al servei de les bicis comunitàries pagant un abonament temporal. 
Inicialment, el preu hauria de ser molt assequible (fins i tot de caràcter simbòlic), però 
no gratuït, per a propiciar que es valori el servei i que s'eviti un "desbordament per 
gratuïtat". Les bicicletes estaran aparcades en aparcaments bici especials (ubicats en 
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llocs segurs com vestíbuls d’estacions de tren i pàrkings dels centres universitaris), on 
es podran agafar en préstec prèvia identificació mitjançant una targeta amb banda 
magnètica. Aquesta podrà ser el mateix carnet de membre de la UPC o bé una targeta 
creada especialment pels abonats al servei. Les bicicletes d’aquesta fase ja han de tenir 
un disseny especialment concebut per a funcionar com a bicicletes comunitàries, amb 
característiques com una construcció robusta, components no utilitzables en bicicletes 
normals (seient, guidó, sistema de tracció, frens,...) amb dimensions no estàndards, 
cargols especials que només es puguin descargolar amb eines no estàndards, etc. 
Un punt molt important d’aquesta fase és la revisió periòdica de les bicis, la localització 
de les espatllades per dur-les a reparació. També es farà èmfasi en la publicitat del 
servei a la ciutadania. Aquesta fase hauria d’haver començat al gener del 2002. El cost 
estimat és de 5.200.000 ptes, desglossat de la següent manera: 
 

· 50 Bicicletes, a 240 € cada una,  12.000 € (cost sense referències) 
· 50 Aparcaments especials, a 240 € cada un, 12.000 € (cost sense referències) 
· Campanya informativa, 1.800 € 
· Manteniment, 3.000 € anuals 
· Organització,  2.400 € anuals 

 
 El funcionament és ben senzill: un usuari A agafa un Bici Groga de 
l’Aparcament de Bicis Grogues de l’estació de RENFE a les 8:53. A les 8:59 arriba a 
l’EUETIT i la retorna a l’Aparcament de Bicis Grogues del pàrking de l’escola i va a 
classe. Per la tarda l’usuari B surt de donar classes de l’EUETIT, agafa una Bici Groga 
de l’Aparcament de Bicis Grogues (potser és la mateixa que ha utilitzat A) i se’n va a 
l’estació dels FCG per agafar el tren cap a casa, deixant allí la bici per a que algú 
l’empri a l’endemà per anar de nou a l’escola. (Fonts:[5]; [7]).  

Finalment remarcar que el projecte exposat en aquest punt, no s’ha dut a terme 
fins al moment.  


