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DE LA PLUJA D’IDEES A L’ACCIÓ: 
Aportacions a la proposta de projectes del Grup de treball 

MOBILITAT SOSTENIBLE 
 

TÍTOL:                                   A LA FEINA EN BICI 

Descripció:  
 

 
Foment de la mobilitat sostenible amb un canvi modal del 
transport laboral a través del préstec d’una flota de bicicletes 
per als treballadors/es. 
 
 

 
 

PROPOSTA:           Potenciar la bicicleta a l’entorn de la feina a través 
del préstec temporal del vehicle. 

Descripció: 
 

 
Posar en préstec una flota de bicicletes per als treballadors/es 
d’un centre de treball, de forma rotatòria. El vehicle es cedeix 
també els caps de setmana. 
 

Resultat / Impacte 
desitjat: 

 
Fomentar un canvi modal del transport privat a la bicicleta. 
Reduir els desplaçaments en vehicle privat a la feina. 
Incrementar la millora de la salut (física i emocional). 
Millora de la qualitat de l’aire. 
 

A qui va adreçat? 

 
Qualsevol treballador/a de l’àmbit públic o privat i membres de 
la xarxa Barcelona + Sostenible. 
La Secretaria filtraria els “demandants” de bicicletes. Gestió de 
préstecs. 
 

Actors implicats: 

 
BACC (Bicicleta Club de Catalunya). 
Biciclot. 
Vanapedal. 
La Secretaria hauria de buscar qui podria subministrar 
“bicicletes” signants o no. 
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Recursos 
necessaris: 

- Als centres de treball de més de “x” treballadors/es disposar 
de vestuaris. 

- Millorar/ampliar infraestructura (xarxa viària). 
- Afavorir la intermodalitat. 
- Aparcaments de bicicletes segurs (xarxa segura, “cost 

simbòlic” o gratuït i de proximitat). 
- Planificadors de rutes de bicicleta ; App (més enllà 

viabicing) 
- Assegurança de bicicletes (accidents i robatoris). 
- Potenciar aparcament e bicis a l’interior d’edificis públics. 
- Formació (cursos de conducció, manteniment,...). 

 

Accions / Fases 
del projecte: 

 
1. Aprovisionament de bicicletes. Mecanismes contractuals per 

fer la cessió i préstec. 
2. Treballar en la millora de la infraestructura. 
3. Assegurança de bicicleta. 

 
Quina creieu que seria la propera actuació a realitzar per portar el 
projecte endavant? 
 
ACCIÓ 1 

 

Aportacions realitzades al Xarxing pel clima 
 
 
APORTACIONS DE MONSOSTENIBLE: 
Aportacions de caire tècnic: 
L’ús bicicleta (sigui elèctrica o no) et fa sentir jove i per tant ajuda a fer persones 
emocionalment més felices, a banda dels beneficis físics que aporta. 
 
Aportacions de caire qualitatiu (suggeriments): 
Per fomentar un canvi model del transport privat a la bicicleta cal posar-ho fàcil des 
de casa amb la construcció de carrils bici segurs, que estrenyin l’espai dels cotxes i 
no només a Barcelona i a les ciutats, sinó anar creant tota una xarxa que 
intercomuniqui de forma segura les ciutats i pobles, utilitzant la mateixa xarxa de 
carreteres existents i adaptant-les. 
 
Recursos per desenvolupar el projecte: 
Utilitzar la xarxa viària existent i fent separadors que facin segurs els carrils bici. 
Facilitar la portabilitat de bicis al transport públic interurbà. 
 
APORTACIONS DE BICICLOT: 
Aportacions de caire tècnic: 
“Vés en bici a la feina” 
A Biciclot ja fa temps que promocionem i donem suport a aquesta iniciativa, fins i tot, 
aportem bicicletes reutilitzades en cursos de formació i mecànica per la inclusió. 
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APORTACIONS DE HOLON: 
Aportacions de caire tècnic: 
El primer factor que desincentiva l’ús de la bicicleta elèctrica és l’alt grau de vandalisme i 
robatoris que sofreixen. 
Aportacions de caire qualitatiu (suggeriments): 
Xarxa d’aparcaments segurs per bicicletes. Utilitzar infraestructures ja existents per oferir 
aparcaments gratuïts, segurs i de proximitat als usuaris de bicicleta. 
 
APORTACIONS DE COAMB i ACEFAT: 
Aportacions de caire tècnic: 
El problema per poder anar en bici a la feina és que s’arriba suat i no disposem de 
dutxes. Habilitar carrils bici i informar és bàsic, per un bon canvi de modalitat en 
l’accessibilitat. 
 
APORTACIONS: 
Aportacions de caire tècnic: 
Problemes en la qualitat de l’aire i el que això comporta. 
Cal repensar la mobilitat motoritzada a la ciutat de Barcelona, reduint de manera 
generalitzada els carrils de vehicle privat tant en vies principals com secundàries. Cal 
crear una xarxa de carrils bici molt gran en tota l’Eixample. Sistematitzar els carrils 
bici a la ciutat i els aparcaments. Cal donar màxima visibilitat. 
 


