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arcelona és la única ciutat espanyola membre de la organització europea 
“cities for cyclists”, formada només per trenta ciutats, amb l’objectiu 

d’introduir la bicicleta com un mitjà viable de transport urbà. És, a més, una ciutat 
pionera en la introducció de facilitats per potenciar l’ús de la bicicleta, tenint ja la xarxa 
consolidada més extensa d’Espanya, i amb projecte d’ampliació ja acceptat. 

A continuació s’analitzaran els diversos factors, externs a la pròpia bicicleta i 
inherents a la ciutat i als seus ciutadans, que intervindran en gran mesura en la viabilitat 
del projecte. 
  
 
4.1 CONDICIONS FÍSIQUES: 

 
Primerament estudiarem les condicions físiques que ofereix la ciutat, on ens 

centrarem bàsicament en les dues més rellevants per al ciclista a l’hora de decidir-se a 
utilitzar la bicicleta com a mode de transport per la ciutat: la topografia i el clima. 
 
 
4.1.1. Topografia: 
  

La topografia és, en definitiva, un desavantatge pel ciclista. L’esforç que 
comporta pujar pendents desalenta a molts usuaris d’agafar la bicicleta. De totes 
maneres, per no caure en decisions errònies, cal tenir en compte que els països on 
actualment hi ha una xarxa de “bicis grogues” més extensa, com Dinamarca i Holanda, 
són països molt plans i no tenen la topografia que tenim a Catalunya.  
 En el cas de la nostra ciutat, cal dir que les pendents no són excessives, podríem 
dir que 80% del sòl edificat de Barcelona té una pendent inferior al 2%, i es pot fer, fins 
i tot, amb una bicicleta sense marxes.  Si analitzem més al detall, podríem bàsicament 
diferenciar la ciutat en dues grans zones en quant a les seves pendents. La zona que 
queda al nord de la línia definida per la Diagonal i la travessera de gràcia, i la zona que 
queda al sud d’aquesta, exceptuant-hi la muntanya de Montjuïc, que s’hauria de tractar a 
part. 

La zona sud és bastant planera, entenent en aquests termes que en comptats 
casos se supera una pendent del 4% (i en aquests casos mai passa d’un 8%), i que la 
major part de la zona no supera el 2%. Aquesta característica fa d’aquesta zona la més 
idònia per estendre-hi la xarxa de bicicletes gratuïtes i donar-li certa continuïtat, doncs 
la topografia no seria un factor desalentador per a decidir-se a prendre una bicicleta. 

La zona al nord de la Diagonal ja presenta major problemàtica en quant a les 
pendents. És molt difícil trobar una zona horitzontal que tingui continuïtat per sota del 
4%, i ja podríem parlar de pràcticament impossible per al cas del 2%. En aquest cas, 
més valdrà plantejar la promoció del transport multimodal, és a dir, tenir un bon accés al 
transport públic des de la bicicleta [8]. 
 

 B
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Figura 4.1. Clinometries de la ciutat de Barcelona. Font: [8] 
 
 
4.1.2. Clima: 
 
 El clima és un factor de gran importància en el moment de promocionar la 
bicicleta en un lloc on actualment no gaudeix de gaire èxit, com és el nostre cas. Però 
una vegada superades les primeres fases d’implantació, l’usuari tendeix a independitzar-
se d’aquest factor. Recordem que a ciutats nòrdiques, com Copenhaguen o Trondheim, 
amb un grau d’utilització important de la bicicleta, el clima és molt més extrem que 
aquí.  

En el nostre cas, un clima amb moltes hores de llum i pocs dies de pluja hauria 
de ser un factor que afavorís l’ús de la bicicleta com a mode de desplaçament. Malgrat 
això, i potser degut a la falta de costum davant d’aquest fenomen meteorològic, està 
demostrat que quatre gotes d’aigua són suficients per a espantar els barcelonins i fer que 
agafem el cotxe per a moure’ns per la ciutat. Això porta inevitablement als problemes 
de trànsit típics d’un dia de pluja. 

Altre cop la bicicleta podria ser la solució al cotxe en el cas de les curtes 
distàncies urbanes. Només caldria circular amb les següents precaucions addicionals: 

Baixar la velocitat, ja que sota la pluja és més difícil maniobrar la bicicleta, 
doncs el paviment és lliscós, i per tant la facilitat de caure és més patent. 

Frenar amb més anticipació, doncs els frens molls tenen un temps de frenada 
més llarg. Una manera d’assecar-los és frenar vàries vegades seguides. 

Les bicicletes han de portar parafangs, per evitar embrutar la roba de l’usuari. 
L’usuari ha de portar roba de colors brillants, doncs la visibilitat dels ciclistes 

disminueix molt amb la pluja. Un bon impermeable és suficient per aquesta funció. 
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4.2 CONDICIONS CULTURALS: 
 
4.2.1. Consciència social: 
 
 El fet d’implantar una xarxa de “bicis grogues” a Barcelona ens hauria de fer 
plantejar com reaccionarà la nostra societat davant d’aquestes noves bicicletes.  

El que es creu inicialment, és que un projecte d’aquest tipus no seria del tot 
comprès, culturalment parlant, a la nostra ciutat. Això és degut a la falta de costum 
respecte a la bicicleta com a mode de transport. La bicicleta és un element de lleure per 
als barcelonins, molt poca gent el veu com un mode transport per a l’ús quotidià, i 
menys encara fer-ne un mode de transport públic, com el metro o l’autobús. 
 Per solucionar això caldrà un esforç de conscienciació ciutadana més enllà del 
que s’ha estat portant fins ara. Caldrà d’alguna manera fer campanyes que posin de 
“moda” aquest nou tipus de transport públic, més eficaç, més ecològic, més saludable, i 
més econòmic.  
 S’ha pensat en una campanya publicitària de llançament del producte, on es 
mostrin els valors acabats d’esmentar. I on, d’alguna manera, el fet d’anar en bicicleta 
per la ciutat deixi de ser un fet que causi certa recança al ciutadà. El desenvolupament 
d’aquesta campanya publicitària no es desenvoluparà en aquesta tesina, per no ser 
objecte directe de l’estudi de viabilitat, i quedaria oberta a un possible treball de fi de 
carrera de la facultat de Publicitat.  
 Però des del primer moment cal deixar-ho ben clar: la millor propaganda és el 
propi exemple. Quan els barcelonins provin el nou mode de transport, i els agradi, i vagi 
passant de boca a boca, aquest començarà a ser acceptat culturalment. Per a què aquest 
projecte tingui èxit, el barceloní se l’ha de fer seu, i l’ha d’acabar estimant. 
  
4.2.2. Robatoris: 
 

El problema principal del projecte “bicis gratis” seria la falta de respecte cap a 
aquest nou mode de transport públic, i per molts considerar-ho com una oportunitat per 
aconseguir la bicicleta que encara no té. Estem parlant de robatoris.  
 
· La bici gratuïta com a solució a les bicis robades: 
 
 Barcelona és una ciutat on, desgraciadament, el nombre de robatoris de 
bicicletes convencionals no és gens menyspreable. S’han realitzat algunes enquestes que 
mostren el grau de preocupació ciutadana pel tema, i el temor que aquests robatoris van 
en augment a la ciutat. Sembla que es va tendint al model italià de mercat negre de la 
bicicleta robada. En aquell país aquest mercat és molt estès, fins al punt que els propis 
estudiants van directament a comprar bicicletes a aquest, ja que és on les treuen a més 
baix cost, assumint que tard o d’hora la bicicleta que acaben de comprar els 
desapareixerà. Gran part dels robatoris es produeixen al mateix dipòsit de bicicletes de 
la policia.  
 A continuació es mostren els resultats de les enquestes realitzades a la nostra 
ciutat. Van ser dutes a terme per les associacions BACC i Amics de la Bici durant 
l’operació Ring-Ring de l’any 2002 (22, 23 i 26 de maig) en diversos punts de la ciutat 
(Plaça Universitat, Avinguda Diagonal/Rambla de Catalunya, Plaça. 
Espanya/Tarragona, Avinguda Diagonal/Palau de Pedralbes, Avinguda 
Diagonal/Rambla del Poble Nou). Els enquestats van ser 188 ciclistes urbans que han 
patit el robatori de la seva bicicleta a la ciutat de Barcelona, però cal dir que els ciclistes 
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que van respondre aquesta enquesta són aquells que malgrat patir un robatori han 
continuat anant amb bicicleta. Per tant, no es compten tots aquells ciclistes que, 
malauradament, han deixat d’anar en bicicleta degut al robatori de la mateixa. Com que 
la població no és representativa no podem dir que aquests resultats tinguin una garantia 
estadística, però són prou bons per fer-los servir de manera indicativa. Citarem els 
resultats de la mateixa: 
 
· Aproximadament el 41% dels afectats han fet la corresponent denúncia de robatori a 
les dependències policials, però només un 0,6% l’ha recuperat gràcies a l’actuació 
policial. Un 94% mai la recupera. 
 
· Als voltants del 67% de les bicicletes han estat robades a la llum del dia. A més, 3/4 
parts dels delictes s’han comès durant la setmana. 
 
· Aproximadament un 62% dels robatoris han estat comesos als carrers de la ciutat, 
mentre que la resta han estat a casa, en un aparcament o garatge. 
 
· 1/3 dels entrevistats han patit més d’una vegada el robatori de la seva bicicleta, sent, 
per tant, molt preocupant la reincidència d’aquests delictes i el fet de que l’usuari arribi 
a assumir aquest risc. 
 
· Quan demanem sobre quan ha estat comès el delicte, el 38% dels enquestats respon 
que durant l’últim any, mentre que el 42% l’ha patit en els 2 o 3 darrers anys. Per tant, 
el nombre de robatoris està incrementant de manera preocupant. 
 
· El tipus de bicicleta més comuna és la BTT (51%), seguida per la bicicleta de ciutat 
(34%). Aquesta dada té sentit tenint en compte que la majoria de bicicletes que circulen 
per la ciutat són tipus BTT. 
 
· Els delinqüents estan capacitats per desfer-se dels cadenats bons, fins i tot dels tipus 
pitó (25,5%), considerats en el mercat els cadenats més segurs després de les “U” 
rígides. 
 
· Un 70% dels robatoris han estat de bicicletes noves, mentre que la resta han estat de 
bicicletes de 2ª mà. 
 
· Gairebé tots els entrevistats tenen més de 18 anys i més de la meitat són homes (69%). 
 
· En quant a la situació laboral, el 57% són treballadors en actiu, seguits pels estudiants 
(31%). 
 
 Com veiem, la dada més preocupant, és la pràcticament nul·la capacitat (o 
interès) de recuperació d’una bicicleta robada per part dels cossos policials, 
especialment tenint en compte que gairebé la meitat de les bicicletes han estat 
denunciades. 

Resulta alarmant el fet de que més de la meitat de les bicicletes es roben al carrer 
i a plena llum del dia. Això deixa en evidència la impunitat amb la qual actuen els 
delinqüents, a la vista de tothom, incrementant el temps i el risc de la bicicleta a ser 
robada. 

Finalment, cal fer notar que el nombre de robatoris ha augmentat en els darrers 
anys, i de manera alarmant durant l’últim any, dada molt preocupant pels usuaris i que 
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és actualment una de les principals raons per deixar de banda l’ús d’aquest mode de 
transport.  

Hi ha una part important dels robatoris que són els anomenats “de 
conveniència”. En aquests, el lladre no vol la bicicleta, sinó que l’usa per a un sol 
desplaçament i després l’abandona un cop ha arribat al seu destí.  

Davant d’aquesta última afirmació, cal esmentar el que ja ha estat provat a 
Copenhaguen: les bicicletes gratuïtes redueixen el nombre de robatoris de bicicletes 
particulars. En 5 anys hi ha hagut una davallada del 30% en robatoris de bicicletes, tal i 
com informa la “Danish Statistics and Insurance Information” en aquest país. Això és 
degut a què les BUP proveeixen del mateix servei que una bici robada proveiria. Una 
bici gratuïta faria el mateix servei a aquest possible lladre, i la deixaria al rack més 
proper per tenir retornada la seva moneda (en el cas danès). Qui correrà el risc de robar 
una bicicleta quan en pot utilitzar una de gratuïta? [w2]. 

Recolzant els resultats obtinguts en aquestes enquestes, cal esmentar un article 
publicat a la premsa local (diari Metro, 16 de juliol de 2002) amb el següent titular: “Els 
robatoris desanimen els barcelonins d’anar amb bicicleta”. L’article parla del següent: 
“La perillositat de les vies i la por als furts fan que només un de cada deu la facin servir 
per desplaçar-se.  A Barcelona hi ha 300.000 bicicletes, però nou de cada deu 
propietaris d’aquests vehicles no els utilitzen. Els motius que desanimen els barcelonins 
d’utilitzar la bici són la perillositat de circular pedalejant en els trams de ciutat que 
encara no hi ha carril bici, i els freqüents robatoris que pateixen. La seguretat en el 
trànsit es va pal·liant, a poc a poc, amb la construcció de la cada vegada més àmplia 
xarxa de carrils bici per tota la ciutat. [...] Pel que fa al problema dels robatoris és molt 
més difícil de resoldre, ja que afecten tots els districtes de la ciutat i es produeixen no 
sols durant la nit sinó a ple dia i en carrers cèntrics, moltes vegades a la franja que va 
des del migdia fins a les quatre o cinc de la tarda. [...]”. 

Altre cop, davant aquesta dificultat cap al transport sostenible, caldrà dir que la 
bicicleta gratuïta és una possible i factible solució a aquest problema. Si el ciutadà no 
agafa la seva bicicleta per por a què li sigui robada, però ho faria en cas de què això no 
succeís, segurament agafarà una bicicleta que no és seva, i que per tant no li poden 
robar. En aquest cas la bici gratis seria per a ell un element només de mobilitat, sense 
haver-se de preocupar pel que li succeirà a la bicicleta un cop l’hagi deixat en un punt 
d’aparcament proper a la seva destinació. Cas ben diferent a la preocupació de l’usuari 
si ha de deixar la seva pròpia bicicleta en un lloc segur, amb els dos cadenats de pitó 
corresponents, la molèstia d’endur-se el seient amb sí mateix a tot arreu i de recordar-se 
de comprovar que tots els elements són al seu lloc (sobretot els frens), abans de 
reemprendre el seu camí de tornada.  
 
 
· Robatoris de les pròpies bicis gratuïtes: 

 
 El que ara cal estudiar, però, és el robatori que es pogués produir de les pròpies 
bicis gratuïtes.  
 Com es comportarà el delinqüent, o el mateix ciutadà, davant d’una bicicleta 
totalment gratuïta? 
 Podem veure com ha respost en els casos de les altres ciutats. El cas més 
paradigmàtic és el que hem vist de la ciutat de Sandnes. Es va plantejar el sistema de 
bicis públiques amb l’eslògan “la bici és teva”, pensant que posant el mínim de 
privacions, la gent respectaria la bicicleta. No en va ser el cas. Moltes bicicletes van 
desaparèixer, i al cap dels anys s’ha acabat posant un sistema de control absolut sobre 
les bicicletes. 
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 I això passa en una ciutat nòrdica, on el civisme i el respecte per la mobilitat 
sostenible és molt més acusat que a Barcelona. Què passarà en una ciutat llatina com la 
nostra?  
 La resposta ha estat donada en diverses ocasions per la gent enquestada en 
l’estudi de demanda que es mostrarà en els capítols següents. Comentaris de l’estil: 
“una bicicleta totalment gratuïta? vols dir que la gent no se l’emportarà a casa?” o 
“Quina bona idea! Però vols dir que no les robaran totes? recorda que som en un país 
llatí...”. I un cop més, sembla que el sentit comú i la veu popular no van gens 
desencaminats.  
 La bicicleta convencional disposa de mesures de seguretat, com cadenats i altres, 
que impedeixen una fàcil accessibilitat al robatori. Les “bicis grogues”, en canvi, seran 
totalment accessibles a tothom, sense cap impediment a aquest possible robatori.  

Davant d’aquesta realitat, nosaltres haurem de passar directament a la segona 
fase del projecte de Sandnes, és a dir, d’alguna manera caldrà posar mesures 
dissuassòries i  sancionadores que dificultin al lladre o a la persona de mala voluntat de 
fer un mal ús de la bicicleta, o senzillament de robar-la per al seu ús particular.  
 Una mesura prou efectiva, ja provada en altres països, és la d’identificar l’usuari 
amb la bicicleta a temps real, és a dir, saber en tot moment qui està fent ús d’aquell 
vehicle. Quan aquella bicicleta no sigui retornada, o sigui retornada en molt mal estat, 
s’iniciarà un procés sancionador per a l’usuari associat a la bicicleta desapareguda. El 
funcionament intern d’aquest sistema s’explicarà detalladament en el capítol on es parla 
del model de bicicleta escollit per Barcelona.  
 Cal tenir també en compte un cas concret on aquest sistema d’associar la 
bicicleta a la persona que en fa ús en aquell moment pot ser un problema. És el cas en 
què la bici és robada a l’usuari mentre n’està fent ús, és a dir, mentre és responsabilitat 
seva. En aquest cas l’afectat haurà d’anar ràpidament a denunciar el robatori a la policia, 
com si fos un objecte personal seu el que hagués estat robat, per tal que no s’iniciï un 
procés sancionador contra aquest. Per això és important que l’usuari es responsabilitzi 
bé de la bicicleta mentre l’estigui fent servir, i no la deixi sola i sense vigilar en llocs 
que no siguin un aparcament propi per aquestes bicicletes. Les BUP, com a un mode 
més de transport públic, estan pensades per a realitzar un desplaçament d’un origen a un 
destí, en aquest cas d’un aparcament a un altre, i no per un ús indefinit ni de possessió 
com si fos un vehicle propi. Si l’usuari les utilitza correctament, no ha de tenir cap 
problema i pot usar-la amb tota tranquil·litat, beneficiant-se de totes les avantatges que 
hem esmentat abans.  
 
  
4.2.3. Esforç físic: 
 
 Un element que és dissuassori de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport 
urbà, és el fet que aquesta comporta un esforç físic, i per tant, depenent del ritme en què 
se circuli i de la calor que faci el més natural és que el cos sui. Molts cops pot suposar 
un problema el fet d’arribar tot suat o cansat al seu destí, sent desaconsellable en el cas 
que aquest destí sigui el lloc de treball, la classe de la universitat o de l’escola, o una 
cita de cert compromís. És inevitable i depèn molt de cada persona però si es prenen 
algunes precaucions es pot intentar que això no suposi un gran problema.  
 Tal com hem indicat quan estudiàvem els pendents de la ciutat, circular per una 
gran part d’aquesta no implicarà un esforç que faci arribar a la persona a suar o a 
cansar-se, sempre i quant el ritme de creuer sigui el desitjat, sense que això impliqui una 
disminució de la velocitat del trajecte respecte el cotxe o un altre mode de transport. Per 
tant, la primera precaució seria el fet de sortir amb prou temps per no haver de forçar el 
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ritme per arribar a temps a la destinació prevista. O senzillament, per a les persones que 
es troben en aquesta situació, agafar l’actitud que prendrien davant d’un altre mode de 
transport, que és la resignació a arribar tard, ja que el que no poden fer és accelerar 
l’autobús, o fer que el metro no pari a les següents estacions, o fer desaparèixer la 
circulació intensa de la ciutat. 
 Si l’esforç a fer damunt la bicicleta no pot evitar aquests efectes no desitjats, i es 
coneix amb antelació, sempre es pot portar roba de recanvi a la bossa, així com tractar 
d'evitar els teixits sintètics i portar vàries capes de roba per treure a mida que es va 
entrant en calor durant el trajecte. 

Una altra solució seria la cooperació entre l’empresa i la promoció de la 
bicicleta. Això es fa efectiu amb una senzilla però efectiva acció: posar una dutxa en la 
pròpia oficina. D’aquesta manera, l’usuari no ha de patir pel fet que pugui arribar tot 
suat al seu lloc de treball, amb la incomoditat que això suposa, ja que allà hi té un 
element que soluciona aquesta necessitat. Una dutxa seria també beneficiosa per el 
treballador que va a peu a l’oficina, ja que en dies de forta calor fins i tot aquest pot 
necessitar-ne del seu ús. 

De totes maneres, per a molta gent, la bici s'ha convertit en una manera ideal de 
fer esport sense necessitat de canviar els hàbits quotidians, i per tant desitgen aquest 
esforç físic i inclús arribar al cansament i a la suor poc desitjada per molts altres. Es pot 
dir que ens cansem més que amb un altre mitjà de transport, però també hi guanyem 
molt més. 

També cal tenir en compte, per aquell usuari que decideix agafar la bicicleta de 
manera periòdica, que quan més sovint s’agafa la bici menys esforç ens costarà fer el 
mateix trajecte. Quan el nostre cos està en forma es fa el mateix trajecte però la persona 
acusarà molt menys el cansament. 

 
4.2.4. Llargues distàncies: 
 
 Barcelona no és una ciutat petita, i pot donar-se el cas que molts ciutadans 
agafarien la bicicleta gratuïta si aquesta fos més propera al seu lloc de residència o al 
seu lloc de destinació. Però degut als pendents, o a la poca demanda en determinats 
sectors de la ciutat, la xarxa de bicicletes gratuïtes pot quedar lluny de l’usuari 
potencial. En aquest cas, si l’usuari vol fer ús d’aquest servei, haurà de pensar en un 
desplaçament multimodal. Des del punt de vista del disseny de la xarxa, que es farà uns 
capítols més endavant, caldrà tenir en compte de posar punts de recollida de bicicletes al 
costat de les estacions de metro, de tren, o de parades d’autobús importants, facilitant 
així la intermodalitat entre la bicicleta i un altre mode de transport públic. 
 
 
4.3  SEGURETAT: 
 

Però potser el més important de tots els aspectes que decidirà si el barceloní 
agafarà o no una bicicleta gratuïta és la seguretat que aquest percebi a l’hora d’agafar 
aquest mode de transport.  

En termes absoluts, i comparant la bicicleta davant de la resta de vehicles, 
aquesta representa un percentatge molt reduït dins el gran nombre d’accidents que es 
produeixen a la ciutat de Barcelona. Concretament, en l’accidentalitat per tipus de 
vehicle implicat la bicicleta representa un 1,34% del total, segons les dades de 
l’Ajuntament, a 2002. Cal dir, però, que els accidents de bicicletes han augmentat en els 
últims anys, concretament un 14,1% de mitjana, i segueixen mostrant una tendència a 
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pujar. Però això no és una sorpresa quan es llegeix entre línies que el que hi ha és un 
augment considerable de l’ús de la bicicleta. (Font: Ajuntament de Barcelona, 2002) 

La sensació de seguretat, i la seguretat real per al ciclista, vindran determinades, 
en última instància, per les facilitats infrastructurals que la ciutat li ofereixi. Tothom sap 
que la circulació motoritzada a la nostra ciutat és intensa, en certs punts força 
desordenada i en la majoria de casos perillosa per un element vulnerable com és un 
ciclista. La bici és un vehicle fràgil i el ciclista no queda protegit per cap embolcall físic, 
per això són tan vulnerables. La diferència de velocitats entre el cotxe, la moto, o 
l’autobús, així com el destorb que suposa el ciclista per a aquests modes de transport, 
suposen un perill constant per al més dèbil, el ciclista. Així, doncs, l’única manera de 
crear certa seguretat és segregar els dos tipus de circulació, la del transport motoritzat, i 
la del ciclista, sortint-ne així beneficiades ambdues parts. 

Per altra banda, si agreguem el ciclistes amb els peatons, el problema se 
soluciona en quant a la seguretat del ciclista, però no pel que respecta a la del peató. 
Aquest últim deixa d’estar tranquil caminant a la seva velocitat de creuer, o embadalint-
se en els aparadors de les botigues, o senzillament fent un passeig immergit en una 
conversa amb el seu acompanyant, ja que ha d’estar pendent que cap bicicleta que 
circuli més ràpid que ell l’atropelli, o li doni un ensurt com segurament haurà 
experimentat el lector si alguna vegada ha passejat per la Rambla de Catalunya. Per 
altra banda també és un desavantatge per al ciclista, doncs segons la normativa aquest 
haurà d’adaptar-se a la velocitat del peató, i per tant perdrà l’eficàcia que suposa 
transportar-se amb bicicleta. En carrers de vorera estreta, o de molta afluència peatonal, 
és un fet físic el que l’obligarà a parar-se cada cop que es creui o que no pugui avançar a 
un peató.  

Això es tradueix, a la pràctica, en la construcció de carrils exclusius per a 
bicicletes.  

A principis del mes de febrer de 2003 es van enquestar 137 ciclistes des de 10 
punts de la xarxa de carrils bici a Barcelona, en dies feiners. Aquestes enquestes 
reflecteixen els principals problemes que té el ciclista quan circula pels carrils bici 
existents a Barcelona. Es resumeixen a continuació (Font: Intra)  
 
· El 17,3 % considera un problema el fet que els cotxes envaeixen el carril bici, per 
estacionar-se il·legalment, per maniobrar, o per altres operacions. Això fa que el ciclista 
hagi de passar-se a la calçada, o pujar a la vorera per saltar l’obstacle que el cotxe 
estacionat suposa. 
· Un 17,7 % dels enquestats diu que els vianants envaeixen el carril bici. 
· L’11,1 % es queixa de la mancança de carrils bici a la ciutat, obligant aleshores a 
circular entre el trànsit rodat motoritzat, o entre els peatons. 
· Un 9,6 % observa que la xarxa de carrils bici no és continua, obligant al ciclista a 
circular en els trams de transició per la calçada o per la vorera. 
· Un 9,6 % creu que hi ha una mancança important de cultura de la bicicleta, i això fa 
que no es prenguin mesures per a solucionar els problemes relacionats amb la seguretat 
del ciclista. 
· Un 8,8 % diu que les motos envaeixen el carril bici. La velocitat que porten les motos 
és força diferent de la que pot portar una bicicleta, i l’espai en el carril és força escàs en 
amplitud per ambdós medis de transport, fent perillosa la seva coexistència.  
· El 6,6 % opina que hi ha uns quants carrils bici no adequats en carrers amb molt de 
trànsit. 
· El 5,4 % creu que els carrils bici estan mal senyalitzats.  
· El 2,7 % diu que els guals tenen massa pendent, i en molts casos són inexistents. 
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 Es veu que tots els problemes detectats per ciclistes a la nostra ciutat referents 
als carrils bici, són de l’àmbit de la seguretat, i reflecteixen una mancança important de 
coherència en les infrastructures per a facilitar aquest mode de transport, fent-lo, en 
moltes ocasions, perillós per al ciclista mateix, en els casos en que aquest ha d’ocupar la 
calçada, o pel peató.  
 La xarxa de bicicletes gratuïtes que proposarem en els següents capítols tindrà 
en compte totes aquestes observacions. Cal recordar que el projecte de les bicicletes 
gratuïtes per a la nostra ciutat és una iniciativa per a promoure l’ús de la bicicleta com a 
mode de transport urbà. Si la seguretat no és al costat d’aquest, més que la promoció de 
la bicicleta s’aconseguirà l’efecte totalment contrari, és a dir, la desincentivació 
d’aquest com a mode de transport. És per això que primer s’ha estudiat detalladament la 
xarxa de carrils bici existent i la projectada per un futur no massa llunyà per a la nostra 
ciutat. La decisió és que la xarxa de bicicletes gratuïtes passarà exclusivament per sobre 
d’aquests carrils bici, és a dir, els aparcaments es trobaran única i exclusivament en 
punts de la xarxa de carrils bici de la ciutat.  
 Evidentment cal tenir en compte que la bicicleta no és un mode de transport 
rígid en el seu medi, sinó que es caracteritza per la seva llibertat d’acció i de 
maniobrabilitat. És per això que s’assumeix que l’usuari, un cop hagi agafat la bicicleta 
en un aparcament, serà lliure de decidir si vol fer el seu recorregut per sobre un carril 
bici, o per una calçada motoritzada, o per damunt d’una vorera. Però en tots els casos 
aquest serà el responsable de la seva seguretat i de la dels seus conciutadans. 
 Si això es produís, caldrà tenir en compte alguns punts recollits en el “Manual de 
Convivència i Seguretat”: 
 
· Circulació per la calçada:  

Circular amb prudència i respectant les normes de circulació. Utilitzar sempre 
que sigui possible el carril de la dreta més proper a la vorera. Si aquest fóra reservat 
(carril taxi, o carril bus), circular pel següent.  
· Circulació per les voreres:  

En cas de circulació per les voreres, illes de vianants i passeigs respectar la 
preferència de pas dels vianants i adequar la velocitat segons la seva afluència, sense 
sobrepassar els 10km/h. 

Pensar que el vianant sempre té prioritat. 
· Distàncies prudencials: 
  Una porta que s'obra, un vianant que baixa de la vorera, pot obligar a fer un 
moviment brusc. Per la seguretat de tots circular sempre pel centre del carril. 
· Maniobres:  

Les maniobres d'avançament o de canvi de direcció, fer-les progressivament i 
amb seguretat, indicant-les amb anterioritat i assegurant-se que s'ha estat vist. 
· Fer-se Respectar: 

No dubtar a fer servir el timbre o alçar la veu. De nit, utilitzar els llums i 
materials reflectants. 

· Plantejar-se si no convé portar casc; pot ser recomanable per als infants. La 
veritable seguretat, però, es basa en la moderació de la velocitat i el respecte entre tots 
els usuaris i usuàries del carrer.  (Font: Ajuntament de Barcelona) 


