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LA BICICLETA PER PREVENIR EL COL·LAPSE EN MOBILITAT 

Molta informació s’ha publicat sobre la situació excepcional que ha suposat el virus del 
COVID-19. Una situació que en materia de mobilitat suposa un repte sense 
precedent per garantir la protecció ciutadana. En els propers mesos, el mitjà de 
transport triat per la població, serà decisiu per complir amb les indicacions sanitàries i 
de les autoritats. 

En les properes línies afegim la nostra visió, amb extensa bibliografia, sobre com abordar 
la mobilitat i quin paper hi juga la bicicleta; des que el 14 d’abril van començar a retirar-
se les restriccions de confinament de forma gradual, a nivell d’Espanya. 

”Evitar aglomeracions al transport públic” 

Fins avui, el sistema de transport públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB, amb 
Metro i Bus de TMB, TRAM, Rodalies i FGC) estava fent aproximadament un 40% de tots 
els trajectes, segons Dades Bàsiques de Mobilitat de l'Ajuntament. 

 

Per garantir les distàncies personals entre usuaris, els serveis hauran de circular mig 
buits (reduint la capacitat fins a un 15-30%), a mig i llarg termini. Així, entre el 28% i 
el 34% dels viatges poden enfrontar-se a retards o a mancances greus en el 
servei de transport públic, una quantitat molt significativa del total dels trajectes. És 
raonable pensar que, en absència d'alternatives segures, una part significativa de les 
persones afectades decideix passar-se al cotxe privat per als seus desplaçaments per tal 
d’evitar aquests inconvenients. 

Això sumat a l’efecte crida per substituir directament el transport públic per mitjans 
privats, en especial el cotxe, vol dir que ens podrem trobar situacions de col·lapse 

https://www.publico.es/public/govern-proposa-controlar-l-acces-transport-public-i-temperatura-dels-treballadors-per-protegir-els-ciutadans.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200418/48590137886/garrido-asegura-que-las-medidas-de-distancia-social-en-metro-han-venido-para-quedarse.html
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/el-gobierno-pide-evitar-este-lunes-el-transporte-publico-pese-al-reparto-de-10-millones-de-mascarillas/1586687788
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-03/impact-of-coronavirus-to-new-car-purchase-in-china-ipsos.pdf
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del trànsit com no s’havia vist mai al nostre país. Estem parlant d'una situació on 
potencialment es podria doblar la intensitat del trànsit motoritzat, en ciutats com 
Barcelona que ja era la ciutat amb més congestió d’espanya, i densitat de cotxes i motos 
a Europa. 

 

Canvi d’usos: variació del repartiment modal a Xina durant la pandèmia (març 2020). Es fa servir molt menys 
el metro (Subway) i bus, creix l’ús de cotxe privat (Private Car) Infografia: ITDP.  

Tampoc ajuda que aquests trajectes passin a modes com la moto o ciclomotor, que són 
coneguts per la seva altíssima sinistralitat, contaminació acústica i ambiental, i ocupació 
d’espai públic, molt necessari per habilitar distanciament social entre la població. Uns 
modes que es reconeixen com els pitjors a tenir a les ciutats europees. 

També es preveu una greu crisi econòmica que precisament repercutirà en la mobilitat, 
fent palès la desigualtat que provoca l’augment del vehicle motoritzat en 
persones que no s’ho puguin permetre. I per tant el transport públic i sobretot la 
mobilitat en bici seran inevitablement protagonistes com a transport universal. 

En tota aquesta situació, s’ha demostrat que la reducció del trànsit a motor ha estat 
la mesura més eficaç per a reduir la contaminació atmosfèrica. Ens trobem, doncs, 
davant d'una oportunitat d'or per canviar els nostres hàbits. El canvi és possible i 
necessari.  

La bici com aliada contra el Covid-19 

A més de les conegudes avantatges que aporten els seus desplaçaments, la bicicleta 
esdevé protagonista entre les mesures per a prevenir el contagi del 
coronavirus: Permet la distancia social entre persones que es desplacen, 
descongestiona el transport públic i optimitza l’espai públic, a més de mantenir els nivells 
de qualitat de l’aire i soroll que hem estat gaudint les darreres setmanes. 

Prioritzar la bici és clau per preservar la salut de la ciutadania, i una oportunitat 
per establir una nova mobilitat. Un model de ciutat que gira entorn la sostenibilitat, el 
benestar social, i que deixa enrere lògiques de transport nocives per a tothom. 

Al contrari dels mitjans motoritzats, la bicicleta és el transport privat més assequible 
i per tant factible i universal en una societat i administració que hauran de primar 
recursos. A més, el seu ús genera salut física i emocional, quelcom preuat especialment 

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20200129/barcelona-la-ciudad-con-mas-atascos-de-espana-7826454
https://ajuntament.barcelona.cat/bicicleta/es/noticia/sabzas-que-barcelona-es-la-ciudad-de-europa-con-mayor-densidad-de-vehzculos
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20161220/barcelona-ciudad-europea-con-mas-motos-por-habitante-5702740
https://www.itdp.org/2020/03/26/post-pandemic-chinese-cities-gradually-reopen-transport-networks/
https://www.barcelona.cat/mobilitat/ca/actualitat-i-recursos/noticies/balanc-de-laccidentalitat-a-barcelona-el-2019_907278
https://beteve.cat/el-mati-de-barcelona-910fm/sobreviure-a-barcelona-la-contaminacio-acustica/
https://www.elcritic.cat/reportatges/la-mala-qualitat-de-laire-de-barcelona-3-500-morts-prematures-cada-any-i-menys-esperanca-de-vida-10663
https://www.vilaweb.cat/noticies/barcelona-vetara-els-cotxes-un-cop-al-mes-en-carrers-principals-com-via-laietana-o-arago/
https://www.cedelft.eu/en/publications/2311/handbook-on-the-external-costs-of-transport-version-2019
https://elpais.com/economia/2020-04-14/el-fmi-preve-que-la-economia-espanola-se-desplome-un-8-este-ano-y-que-el-paro-se-dispare-hasta-el-208.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-04-17/como-nos-desplazaremos-tras-coronavirus_2552500/
https://www.ara.cat/societat/confinament-empremta-ecologica-Barcelona-coronavirus-covid-19_0_2433956597.html
https://cat.elpais.com/cat/2020/04/04/catalunya/1586035357_498864.html
https://www.vilaweb.cat/noticies/entrevista-jordi-sunyer-coronavirus-contaminacio/
https://bacc.cat/sobre-el-bacc/per-que-la-bicicleta/
https://docs.google.com/document/d/1fUhLMlg3pn-rMQ-H6uQ_8zPqN1D_eefJa-UMDm-10Eg/edit
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després del confinament. De la mateixa forma, l’ús de la bicicleta per al transport de 
mercaderies també és una realitat palpable, postulant-se com la més idònia en zones 
urbanes. 

Des del BACC, apostem ara més que mai per l’ús de la bicicleta com a mitjà de 
transport quotidià, perquè és una de les opcions de mobilitat amb més baix risc de 
contagi, i és un mitjà perfecte per als desplaçaments habituals urbans, fins a 15 km. 

 

Què s’ha fet fins ara: Aquí i allà 

La bicicleta s’ha vist efectivament com una aliada a molts indrets. A Berlin i Bogotà, s’han 

aprofitat plans previstos de futures infraestructures per implantar-los de forma temporal. 

Sent molts d’ells una prèvia a mesures permanents. S’està promocionant i apostant 

per l’ús de la bicicleta arreu, com una forma viable per desplaçar-se en temps de 

coronavirus, i no només amb infraestructura, sinó també amb cessió pública i/o privada 

de bicicletes per a desplaçaments imprescindibles. 

A nivell estatal, la eufòria en el sector ciclista està estesa des que el Ministeri de Salut 

recomana expressament utilitzar la bicicleta en els seus butlletins d’informació i 

personalment des d’altres ministeris. Tot i així, no hem d’oblidar que venim no només 

d’una situació d’oblit per part de l’administració central a la Bicicleta, sinó que durant la 

fase de confinament s’ha criminalitzat sovint a les persones que utilitzaven 

aquest mitjà per desplaçaments obligatoris. Fins al punt de plantejar dubtes seriosos 

sobre la seva legalitat. 

I fins aquí hem arribat. No hi ha hagut Cap comissió per posar la bicicleta al centre de 

la mobilitat, cap reunió amb la Mesa de la Bicicleta (principal taula de reunió amb la 

Generalitat de Catalunya amb el sector de la bici). Massa “estudiar” i poc actuar en un 

context on els dies compten molt. 

A nivell local, algunes ciutats tenen bones iniciatives per la bicicleta pública, com 

Madrid, Sevilla o Girona. Fins i tot a l’Àrea Metropolitana el servei e-bicibox s’ha reobert. 

Però encara esperem notícies d’un dels serveis de bicicleta pública més importants del 

país: el Bicing. De fet, a Barcelona encara no s’ha pres cap mesura rellevant en 

mobilitat sostenible per afrontar els propers mesos de desconfinament. Ans el contrari, 

fomentant l’ús del cotxe fent gratuït el seu aparcament en superfície. 

Sí que hi ha hagut iniciatives privades a Barcelona, com Biciclot, o altres indrets com la 

Ciclería de Saragossa, entre d’altres. Però no deixen de ser grans de sorra enmig de 

l’asfalt. Els propis negocis de bicicletes s’han vist entre l'espasa i la paret per tràmits 

burocràtics que facin viable la seva existència durant, i sobretot després del confinament, 

amb molta confusió com a servei essencial (o no) en funció de l’àrea de venda / 

reparació. 

El camí a seguir: sobre rodes (sostenibles) 

Cal que reaccionem a temps per la crisi de mobilitat que es vaticina, i no repetir els errors 

de planificació assimilant el perill del coronavirus. És urgent que s’accelerin i es crein 

https://300000kms.net/last-mile/
https://300000kms.net/last-mile/
https://www.eldiario.es/internacional/coronavirus-bicicleta_0_1016999312.html
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/13/pop-up-bike-lanes-help-with-coronavirus-social-distancing-in-germany
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2020-03-17/bogota-fomenta-uso-de-bicicletas-para-prevenir-covid-19
https://www.transformative-mobility.org/news/the-covid-19-outbreak-and-implications-to-public-transport-some-observations
https://www.businessinsider.es/ciudades-cierran-calles-trafico-pro-distanciamiento-social-620405
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/11/world-cities-turn-their-streets-over-to-walkers-and-cyclists
https://www.bruzz.be/mobiliteit/sneller-oversteken-dankzij-het-coronavirus-2020-04-03
https://www.theverge.com/2020/3/25/21194184/lyft-bike-share-coronavirus-discount-free-nyc-chicago-boston
https://usa.streetsblog.org/2020/04/15/how-essential-workers-can-get-free-bikes-during-covid-19/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
https://twitter.com/RedCiudadesBici/status/1248624757446082560
https://twitter.com/Teresaribera/status/1250436251708096518
https://www.climatica.lamarea.com/ha-llegado-por-fin-la-hora-de-dar-prioridad-a-la-bicicleta/
https://elpais.com/sociedad/2020-03-21/oiga-donde-va-usted-a-estas-horas.html
https://elpais.com/sociedad/2020-03-26/cuando-montar-en-bici-resulta-sospechoso.htm
https://www.lavanguardia.com/vida/20200415/48510540966/bicileta-ciudad-coronavirus-covid19-bicing-bicimad.html
https://www.iberobike.com/francia-crea-una-comision-urgente-para-que-la-bicicleta-sustituya-al-transporte-publico-tras-la-epidemia/
https://www.iberobike.com/francia-crea-una-comision-urgente-para-que-la-bicicleta-sustituya-al-transporte-publico-tras-la-epidemia/
https://twitter.com/FEMBiciCat/status/1250742595694796802?s=20
https://www.lavanguardia.com/natural/20200417/48565649411/minstra-ribera-bicicleta-distancia-interpersonal.html
https://www.climatica.lamarea.com/ha-llegado-por-fin-la-hora-de-dar-prioridad-a-la-bicicleta/
https://www.publico.es/politica/movilidad-madrid-bicimad-reabrira-evitar-aglomeraciones-transporte-publico.html
https://www.publico.es/politica/movilidad-madrid-bicimad-reabrira-evitar-aglomeraciones-transporte-publico.html
https://eldesmarque.com/sevilla/actualidad/1203495-sevici-vuelve-el-lunes
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/04/13/mou-bici-agraeix-que-funcioni/1039136.html
http://www.amb.cat/es/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/detall/-/notapremsa/mesures-covid-19--l-amb-reobre-el-servei-e-bicibox-amb-noves-mesures-de/9088027/11696
https://www.naciodigital.cat/noticia/198328/barcelona/no/multara/veins/no/puguin/pagar/zones/blava/verda/mentre/duri/estat/alarma
https://www.ara.cat/societat/coronavirus-covid-19-treballadors-sanitaris-uci-empreses-lloguer_0_2433356818.html?utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_campaign=ara
https://www.heraldo.es/noticias/noticias-positivas/2020/04/15/bicis-gratis-contra-el-virus-para-quienes-tengan-que-acudir-a-trabajar-1369569.html
https://www.heraldo.es/noticias/noticias-positivas/2020/04/15/bicis-gratis-contra-el-virus-para-quienes-tengan-que-acudir-a-trabajar-1369569.html
https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2020/04/02/wheels-for-heroes-brompton-crowdfunds-to-provide-nhs-staff-with-1000-bikes/
https://www.ciclosfera.com/covid-19-talleres-bicicletas/
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noves polítiques de promoció de la bici, des de la Generalitat de Catalunya, 

AMB i municipis. La creació d’una comissió de la bici, en l’àmbit de la Generalitat, com 

s’ha fet a França, pot ser una bona eina per materialitzar i coordinar les mesures 

necessàries que cal aplicar. Cal establir la bicicleta com a opció massiva per als 

desplaçaments durant l’estat d’emergència i un cop superada la crisi, per afrontar 

l’emergència climàtica. 

Els determinants principals de l'ús de bicicleta entre els usuaris potencials són dues: la 

percepció de seguretat durant el trajecte, i l'existència d'aparcament segur per 

evitar la por al robatori. D'altra banda, la percepció de la bicicleta és molt diferent entre 

les persones que alguna vegada l'han provat i els que no. Així, cal garantir com a mínim 

els dos condicionants principals (existència de vies i aparcament segurs) i facilitar 

l'experiència de prova per aconseguir que una quantitat significativa de persones tornin 

a la normalitat amb un nou hàbit de transport actiu i saludable. 

A continuació esmentem una llista de mesures per fomentar els desplaçaments en 

bicicleta, sent el més crucial reforçar l’actual infraestructura ciclista amb la creació de 

vies o corredors provisionals, que per la seva envergadura hem      treballat en un 

document annex amb suport gràfic i mapes, utilitzant com a referència les 

característiques ja exposades pels companys de Conbici a nivell estatal. 

● Campanyes i presència institucional, que comuniquin de forma activa, clara 
i continua la bicicleta com a opció de mobilitat cómoda, práctica, econòmica, 
agradable, segura i amb baix risc de contagi. 

 
● La reobertura de sistema de bicicleta pública (Bicing), que ha de poder 

funcionar com qualsevol transport públic. L’empresa ha de garantir la desinfecció 
de les bicicletes, i sensibilitzar als usuaris per la higiene al manillar i seient, a més 
de recomanacions i consells de circulació. 

 
● Ampliar carrils existents, i desdoblar bidireccionals en carrils de sentit 

únic per garantir distàncies laterals de 1,5 m entre usuaris. 

● A Barcelona, execució immediata de les vies ciclistes segures ja previstes 
segons el calendari institucional (PCB2: Manuel Girona, Diagonal, Mare de Déu 
de Montserrat, Gran Via, Zona Franca, Motors, Ronda Universitat). 

● Connexió dels itineraris ciclistes fins ara separats. 

● Creació d’itineraris temporals en vies on la majoria de l’espai s’estava fins 
ara destinant al cotxe: redistribució per tal de retornar un 25% del espai a 
vianants i usuaris de bicicleta. 

● Priorització semafòrica a modes de transport sostenible per reduir al 
mínim les aglomeracions i esperes en desplaçaments a peu, en bicicleta o en bus. 
 

● Reduir i controlar la velocitat: Establir zona 30 a tota la ciutat, amb més 
controls de velocitat, ja que amb la baixada de trànsit alguns vehicles circulen a 
més velocitat de la permesa. 

https://drive.google.com/open?id=1d-VlP-TcwuBveVFkzyO8-aEoLOiFvkWQ
https://drive.google.com/open?id=1d-VlP-TcwuBveVFkzyO8-aEoLOiFvkWQ
https://conbici.org/noticias/recomendaciones-para-la-ejecucion-de-corredores-ciclistas-durante-covid-19
https://www.lavanguardia.com/local/20200408/48390758535/barcelona-trafico-confinamiento-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/local/20200408/48390758535/barcelona-trafico-confinamiento-coronavirus.html
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● Promoure la reobertura de tallers de reparació de bicicletes, amb ajuts 

específics per al seu funcionament i subministrament de recanvis. 
 

● Garantir espais d’aparcament segur per a bicicletes, temporal o no. 
Mesures concretes: adaptació de places en garatges existents, a la xarxa 
d’aparcament públiques (BSM/BIMSA), ajudes per a comunitats de veïns per tal 
d’adaptar cambres d’instal·lacions o espais comuns. 
 

● Fomentar policia de proximitat amb bicicleta, formant els cossos policials i 

habilitant patrulles ciclistes. L’ús de bicicleta proporciona proximitat a la població 

i un coneixement de primera mà de la problemàtica ciclista, que permet suggerir 

mesures per a millorar els desplaçaments i la seguretat amb bicicleta. 

● Programa de formació ciclista, que doni resposta a les necessitats de la 

població que no sap circular amb bicicleta i/o necessita aprendre. Establir una 

formació curricular específica per al proper curs en centres educatius. 

● Programa d’ajudes per l’adquisició de bicicletes, cargobici i bicicletes 

elèctriques en conveni amb el sector i les botigues de bicicletes. 

● Programes de fiscalitat positiva, creant descomptes en impostos sobre l’ús 

de la bicicleta per part de particulars i professionals, eliminació de l’IVA, etc. 

● Promoure el transport de mercaderies en bici: La ciclologistica d’última 

milla (en centres urbans) aporta tots els beneficis de la bicicleta en el camp de 

distribució de mercaderies, però cal un impuls decidit de l’administració per ser 

rellevant. Creació de centres de consolidació per la distribució urbana de 

mercaderies (DUM), per tal d’executar la darrera part dels lliuraments en vehicles 

més lleugers en lloc de furgonetes. 

 

Els mitjans de transport sostenibles són la solució 

El paper del transport públic en la mobilitat post-COVID és essencial per garantir l’accés 
a la mobilitat universal de totes les persones. A més de reforçar freqüències i millorar la 
higiene, com ja està succeint, també és essencial que s’estableixin corredors de 
prioritat en transports per carretera. Els accessos urbans han de garantir que els 
busos no pateixin cap dels previsibles embussos viaris, per ser una garantia de eficiència 
i de salut. 

Degut a la excel·lent combinació amb la bicicleta, la mitja distància amb rodalies 
esdevé crucial per fer realitat aquests desplaçaments de forma sostenible, i per tant 
cal potenciar-los per sobre del transport urbà, que si disposa d’alternatives fàcils. 

De la mateixa manera, la priorització del vianant en l’espai públic ha de ser la norma, 
com ja avançaven des d’Eixample Respira, garantint el distanciament entre la població i 
per tant ocupant espai de la calçada. 

https://mossos.gencat.cat/ca/temes/policia-de-proximitat/
https://www.foodretail.es/retailers/dia-glovo-alianza-reparto-compra-online_0_1423957600.html
http://www.valencia.es/agenciabici/es/noticias/agradecemos-la-labor-de-las-empresas-del-sector-economico-de-la-bicicleta-ante-el-covid19
https://300000kms.net/last-mile/
https://www.eixamplerespira.com/assets/pdf/comunicat-eixample-respira-13-4-2020.pdf
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Per últim, no oblidem els vehicles de mobilitat personal, que també són una eina 
sostenible de present i futur, que cal mencionar per la seva versatilitat, malgrat no ser 
mobilitat activa. 

 

Som essencials 

Som una associació que utilitza i promou la bicicleta com a mitjà habitual per desplaçar-

se. La Bicicleta és la nostra passió i ens encantaria que ens acompanyis. Fes-te sòcia i 

ajuda’ns a arribar més lluny. 


