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ACTA DE LA SESSIÓ DEL GRUP DE LA BICICLETA DEL PACTE PER LA 
MOBILITAT DE BARCELONA 

Dia: 5 de novembre de 2018 Hora: de 17.30 a 20:00h 
Lloc: Sala Barcelona, a la seu d’Ecologia Urbana, Diagonal, 240, 2a planta 

Hi assisteixen com a entitats membres del Pacte per la Mobilitat de Barcelona: 

 Agencia Ecologia Urbana - Haritz Ferando  i Ferran Sanchis 

 AMB - Silvia Casorrán 

 BACC - Carles Benito 

 BAMSA - Conrad Planellas 

 BSM - Josep Maria Deulofeu 

 CCOO - Jose Manuel Jurado 

 COEIC - Josep Maria Rovira 

 Copenhagenize - Kentaco Rodríguez, Maria Elisa Ojeda i Jordi Galí 

 CUP Capgirem (Grup Municipal) - Pere Casas 

 DGT - Lidia Lyoussfi i Javier Galindo Monserrat 

 Diputació de Barcelona - Salvador Fuentes 

 FECAV - Jaume Macià 

 Freeel - Dani Tizon 

 IERMB - Xavi Bach 

 PDeCAT / Demòcrata (Grup Municipal) - Julià Cabrerizo 

 RACC - Alba Rey 

 Renfe - Antonio Alba 

 UGT - Juan Guerrero Macho 

 Un cotxe menys / bicicletes - Ester Boada 

 Universitat de Barcelona / OSSMA - Judit Monlleó Mas 

 Vadecity - Marta Recasens 

En representants de l’Ajuntament de Barcelona:  

 Álvaro Nicolás, assessor de la Regidoria de Mobilitat 

 Adriana Malé, coordinadora de la gerència adjunta d’Infraestructures i Mobilitat 

 Adrià Gomila, director de la Direcció de Serveis de Mobilitat 

 Sílvia Esteban, tècnica de la Direcció de Mobilitat  

 Oscar Chamat, tècnic de la Direcció de Mobilitat  

 Ferran Rodríguez, tècnic de la Direcció de Mobilitat 

 Gabriel  Gallart, tècnic del departament de Comunicació 

 Ricard Piqué de Gecap (Festa de la Bicicleta) 

 Miquel Ruscalleda, tècnic de departament de Participació que actua com a 
secretari de la sessió 

L’ordre del dia d’aquesta sessió va ser el següent: 

1. Breu retorn de la Festa de la Bici 2018 i previsió de la Festa de la Bici 2019  
2. Fi del termini que habilitava a les bicicletes circular per voreres de més de 4,75 

sense restriccions 
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3. Registre i identificació de bicicletes i VMP 
4. Accions estratègiques d’aparcament de bicicletes a Barcelona 
5. Torn obert de paraules (dels punts 1,2,3 i 4) 

6. Balanç del desplegament de la xarxa de carrils bici a Barcelona 
7. Torn obert de paraules (del punt 6) 

 

1. Breu retorn de la Festa de la Bici 2018 i previsió de la Festa de la Bici 2019  

Miquel Ruscalleda explica breument la valoració de la Festa de la Bicicleta 2018, en els 

seus diferents apartats: bicicletada, activitats i Fira d’entitats i Comercial. Els criteris 

han estat enfortir la fira i, per tant, la participació de més agents de la ciutat en aquest 

esdeveniment. També va esmentar l’estratègia dels tokens i el sorteig final com 

estratègies per a conèixer i promoure més i millors activitats. Gabi Gallart explica les 

accions de comunicació que es van fer per aquest esdeveniment. 

2. Fi del termini que habilitava a les bicicletes circular per voreres de més de 
4,75 sense restriccions 

Adrià Gomila i Álvaro Nicolás expliquen que el 31 de desembre de 2018 finalitza la 
moratòria que permetia la circulació de bicicletes per voreres d’una amplada superior a 
4’75m. Expliquen que cal entendre que era una moratòria i que l’objectiu final és 
alliberar espai a les voreres pels vianants. També comuniquen que es farà una 
campanya de comunicació per explicar, per a diferents col·lectius, com es concretarà la 
normativa a partir del 1 de gener de 2019. 

3. Registre i identificació de bicicletes i VMP 

Adriana Malé va explicar com serà el funcionament del registre per a bicicletes 
destinades a activitat d’explotació econòmica, que començarà a efectiu a partir del 
proper 12/11/2018 i que serà complementari del biciregistre de l’AMB. Explica que el 
nou registre permetrà registrar i identificar aquestes bicicletes i comprovar que els 
vehicles compleixen els requisits tècnics normatius que es demanen. Els vehicles 
s’identificaran amb un codi QR i podrà esdevenir un element dissuasiu dels robatoris. El 
preu del registre serà de 19€ per les bicicletes que dedicades a activitat d’explotació 
econòmica i 9’5€ per a les d’ús particular. 
 
4. Accions estratègiques d’aparcament de bicicletes a Barcelona 

Adrià Gomila i Álvaro Nicolás expliquen que s’ha decidit obrir un procés de recerca i 
anàlisi de dades relatives a l’aparcament de bicicletes amb l’objectiu de poder establir 
una estratègia global que emmarqui les diferents actuacions que  es pugui fer per tal de 
augmentar i millorar l’oferta d’aparcaments de bicicletes a Barcelona. 

5. Torn obert de paraules (dels punts 1, 2, 3 i 4) 

En aquest punt representants d’entitats comenten o fan preguntes: 

 En relació a Festa de la Bicicleta es demana ser més valent i tallar a la circulació de 

vehicles a motor vies més centrals de la ciutat. 

 En relació a la fi de la moratòria es manifesta que no representarà cap millorar per a 

la mobilitat i que només es criminalitza els ciclistes sense plantejar alternatives. Es 
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comenta que els ciclistes van per la vorera perquè se senten insegur a la calçada i 

es demanen mesures de promoció de l’ús de la calçada per part dels ciclistes com, 

per exemple, permetre el doble sentit de les bicicletes en vies 30k/h. També es 

demana si hi hagi un mapa de les voreres on es pot o no es pot passar en bicicleta. 

 En relació el registre de bicicletes es demana més informació, en concret, des de 

quan serà obligatori. També es queixen que els tràmits de registre son complicats ja 

que implica fer-los de cada una de les bicicletes.  

 En relació a l’aparcament de bicicletes es demana perquè Barcelona no implanta el 

Bicibox de l’AMB i perquè no es donen resultat de l’experiència de Vadebike. També 

es manifesta la lacra que esdevé el robatori de bicicletes per a la promoció de la 

mobilitat sostenible. També es pregunta si es subvencionarà la instal·lació 

d’aparcaments de bicicletes en les comunitats de veïns i si es tindrà en compte les 

empreses que gestiones específicament aparcaments privats de bicicletes. 

En el torn de respostes, els representants de l’Ajuntament de Barcelona diuen: 

 Respecte la Festa de la Bici es pren nota de l’aportació respecte a ser més valents. 

 Respecte la fi de la moratòria es reitera l’objectiu de millorar la mobilitat dels 

vianants per la vorera i també que s’ha cregut oportú que sigui en aquest moment i 

que caldrà informar adequadament sobre la seva aplicació. 

 Respecte el registre de bicicletes s’informa que ja és obligatori i que des del 

12/11/2018 ja es pot fer aquest registre. També es diu que s’ha intentat simplificar 

però que no ha estat del tot possible.  

 Respecte l’aparcament de bicicletes es reitera la necessitat de definir una estratègia 

relativa a la promoció de l’aparcament de bicicletes per tal de poder emmarcar totes 

les iniciatives que puguin sorgir en un futur. 
 

6. Balanç del desplegament de la xarxa de carrils bici a Barcelona 

La Silvia Esteban i el Oscar Chamat expliquen un seguit d’actuacions relatives a nous 
carrils bici, ja estiguin actualment en excussió com també d’altres projectes en estudi 
per a un nou pla executiu a validar en el futur (veure presentació). 

7. Torn obert de paraules (del punt 6) 

En aquest punt es pregunta pel carril bici de les següents vies o zones: Joan XXIII, 
Madrid, Maragall, c/ de Sants, trv.Les Corts, ronda Universitat i Sant Antoni, av. 
Bonanova, Urgell o Montjuic entre altres, així com desdoblament del c/ Provença, la  
connexió amb Esplugues o els carrils bici de Consell de Cent / Diputació i també 
d’algun projecte de via per travessar tot el districte de Ciutat Vella. En el torn de 
respostes, els representants de l’Ajuntament de Barcelona donen informació detallada 
de la majoria de punts tractats. En general es diu que en aquesta llista de projectes no 
s’inclouen aquelles vies que requeriran una reurbanització completa de la via ja que 
impliquen altres elements més enllà dels carrils bici.   

Sense més intervencions en el torn obert de paraules, es tanca la sessió a les 20:00h 


