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EDITORIAL
En els mesos que han transcorregut des que va sortir el darrer número d’Opcions, s’han donat 
dues notícies molt colpidores des del punt de vista de la justícia i de l’ètica.

Una és la resolució judicial del cas Prestige. Després de deu anys d’instrucció, l’Audiència Na-
cional d’A Coruña va concloure que no es pot atribuir cap responsabilitat pel terrible accident... 
si més no a les tres persones encausades. La sentència sí que diu que ningú no pot negar que el 
petrolier tenia una deficiència estructural, i que és impossible que se certifiqués honradament que 
era apte per suportar la navegació normal. Però qui va fer aquesta certificació no era a la banque-
ta dels acusats. Com tampoc d’altres responsables de la catàstrofe.

Just després del naufragi, al número 7 (disponible en pdf a opcions.org), explicàvem les insul-
tants condicions en què circulen diàriament els vaixells petroliers, que “legalitzen” la tremenda 
irresponsabilitat amb què actuen tots els agents que hi intervenen. Nunca Máis, clamàvem els 
gallecs i tots els espanyols aquells dies. La sentència ha donat a la proclama popular una bufeta-
da tan solemne com solemne és la riota de tot el procés judicial.

L’altra notícia ha estat la mort de Nelson Mandela. Dubtem que el comiat de cap altre dignatari 
reuneixi tantíssimes i tan multicolors personalitats, i aixequi un seguiment mediàtic tan profús, 
almenys durant uns quants desenis –perquè malauradament de polítics de l’altura de Mandela en 
tenim molt de tant en tant. El que ha provocat aquesta comunió única –i la commoció de moltís-
sims cors– és, creiem, la comprensió profunda que ell tenia de la condició humana, i la capacitat 
i la valentia de gestionar afers de justícia, i de primeríssima magnitud, des d’aquesta comprensió.

La condició humana, justament, ens permet actuar amb tanta injustícia... El cas Prestige és 
només un dels exponents escandalosos que en tenim. El testimoniatge de Mandela ens ha brin-
dat una sacsejada sobre aquesta condició. Ho ha copsat el món sencer, i a molts ens dóna més 
llums per a la vocació transformadora. Tant de bo ens ajudi per exemple a aprofundir les esquer-
des que sembla que s’estan obrint actualment sobre l’existència dels paradisos fiscals. Ves per 
on, el Prestige navegava amb bandera de les Bahames, era d’una empresa amb seu a Libèria, i 
duia petroli d’una companyia registrada a Gibraltar; tres paradisos fiscals, i molts inferns socials 
–per exemple màfies russes–, el protegien.

La subscripció per 6 números (un any i mig) val 25 euros.
• Butlletí de subcripció a opcions.org/revista/subscripcio.
• També ens podeu donar les dades personals i les bancàries per correu electrònic, telèfon o 

al nostre local. Si voleu pagar per transferència, feu l'ingrés al compte de Caixa d'Enginyers 
3025 0001 11 1433230889, indicant el vostre nom.

• Indiqueu si voleu la revista en català o en castellà, i expliqueu-nos com l'heu conegut!

SUBSCRIPCIONS
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CARTES DE LECTORS I LECTORES
 voldria informació sobre l'impacte 
ambiental de l'ús quotidià d'internet: 
què suposa enviar un correu electrònic, 
realitzar una cerca a Google... en teniu 
algun coneixement?

Oriol Giménez, Barcelona

És una pregunta complexa de respondre 
amb precisió. Ho podem veure a tinyurl.
com/internetFootprint, un estudi (en 
anglès) que recull els punts clau. Mostra 
que diferents càlculs han obtingut resul-
tats força diferents, i explica per exemple 
que obtenir ràpidament els resultats de les 
cerques requereix més energia que obte-
nir-los més lentament (pels requeriments 
en la xarxa de servidors).

Greenpeace té un informe sobre el tema: 
tinyurl.com/HowCleanIsYourCloud. El 
CCCB Lab de Barcelona ha programat el 
curs-taller És Internet tan «virtual» com 
sembla? Informació a tinyurl.com/petja-
daInternetCCCB.

 tinc un mòbil de vodafone que té uns 
sis anys, i em vaig animar a mantenir-lo 
més temps en actiu per recomanació de 
persones afins a la revista Opcions. vull 
alliberar-lo i contractar una altra opera-
dora, però no sé com. em podeu indicar 
quines operadores considereu accep-
tables, segons els valors ètics que pro-
mouen? i també botigues on comprar un 
mòbil per la mateixa raó.

Florentino González, Ávila

Actualment dintre de la filosofia de consum 
col·laboratiu hi ha l’empresa Suop (suop.es), 
una operadora gestionada pels seus usua-
ris. Nosaltres encara no la coneixem directa-
ment, de manera que no podem opinar so-
bre el seu servei o el seu model empresarial.

Pel que fa a botigues de mòbils, un crite-
ri general seria prioritzar les independents 
d’una operadora o marca, per estar menys 
condicionats i afavorir els comerços inde-
pendents. Una altra és buscar botigues que 
tinguin mòbils de segona mà.

Si vols un mòbil nou, una opció molt 
aconsellable per a nosaltres és Fairphone 
(fairphone.com). D’aquí a poc sortiran els 
mòbils modulars (desmuntables per peces): 
phonebloks.com, tinyurl.com/motorola-
MovilModular.

 Som un subscriptor de la vostra re-
vista. estic implicat en el projecte horts 
Solidaris (hortsolidaris.org), que inclou 
recuperació d’horts abandonats cedits 
en ús, hort social per a persones en di-
ficultats, formació en horticultura en 
ecològic, grup de consum responsable 
i ecollogaret (activitat educativa am-
biental i en valors)... Som a punt de fer 
el pas de produir al municipi mateix 
els productes per al grup de consum, 
i hem d’encetar una campanya de mi-
cromecenatge a goteo.org. Conèixer 
altres projectes semblants ens ajuda-
ria a generar solucions i prendre model 
d’altres grups. a quins projectes po-
dríem recórrer?

Gabriel Suau, Mallorca

Hi ha molts projectes que funcionen amb 
cessió de terres, per exemple Les Xicòries de 
Montblanc (xicoria.org) o L’Ortiga de Sant 
Cugat del Vallès (lortiga.cat), i aquestes 
dues iniciatives també fan formació. Surten 
de persones que primer eren consumidores 
i ara són productores. També és el cas de 
La Garbiana Pagesa (lagarbiana.cat), de 
Tarroja de Segarra, una cooperativa pro-
ductora que és d’un ambient més rural, 
potser més proper al vostre, i ha fet un mi-
cromecenatge molt exitós. Sobre altres mo-
dels d’accés a terres: projecte Terrafranca, 
projectegripia.wordpress.com/tag/terra-
franca.

També potser us pot ser útil el llibre Elo-
gi de l’Hort Urbà (elogidelhorturba.com), 
que vol traçar complicitats entre les diferents 
modalitats d’hort urbà i amb els moviments 
socials.

 Us he descobert fa molt poquet, 
amb el número sobre residus, i per mi 
ha estat molt revelador! m’han sorprès 
moltíssim alguns detalls, per exemple 
sobre els problemes dels impropis a 
l’orgànica.

des de fa poc visc al barri de Gràcia 
de Barcelona, i el primer dia que vaig 
anar a tirar la bossa d’orgànica al con-
tenidor em va caure l’ànima als peus, 
estava ple d’impropis!! de fet a Gràcia 
s’utilitza aquest contenidor com si fos 
un dels grisos. hi ha de tot, plàstics, 
caixes, bosses de rebuig, etc. i jo que 
arribo amb la meva bosseta d’orgànica 
immaculada, vaig dubtar si llençar-la...  
Jo no sé com ho hem de fer per cons-
cienciar la gent. els contenidors de Grà-
cia d’orgànica són tan grossos com els 
de rebuig. al meu poble l’orgànica es re-
cull en contenidors més petits, i jo crec 
que això ajudaria molt.

he pensat de posar enganxines al 
contenidor d’orgànica... Jo, que estava 
disposada a deixar de fer servir bosses 
de plàstic per a l’orgànica després de lle-
gir el vostre número, tot i el merder que 
em suposa a l’estiu quan em despisto i 
tinc la mateixa bossa més dies del comp-
te... tant d’esforç, per a què?

Elisa Linares, Barcelona

Sí que és desesperant veure quanta “in-
consciència” hi ha... Però bé, és una rea-
litat, i el que podem fer és denunciar-ho, 
fer el que puguem per sensibilitzar (per 
exemple amb les teves enganxines!)... i no 
deixar de fer les coses com cal. De la ma-
teixa que ens desespera veure bosses de 
plàstic al contenidor marró, a d’altres per-
sones els deu fer algun efecte veure-n’hi de 
compostables; i al compost que se’n pugui 
obtenir segur que l’ajuda! L’esforç serveix 
per a alguna cosa, pensa que fa només 
cinc anys estàvem molt més endarrere. 
Sobre el suc que surt de la bossa composta-
ble a l’estiu: en fa molt menys si la galleda 
d’orgànica té orificis. Val la pena que en 
tingui, la diferència és molt notable.
 

http://suop.es/
http://fairphone.com/
https://phonebloks.com/en/about
http://www.libertaddigital.com/ciencia-tecnologia/tecnologia/2013-10-29/motorola-anuncia-su-proyecto-ara-moviles-modulares-personalizables-1276502924/
http://www.libertaddigital.com/ciencia-tecnologia/tecnologia/2013-10-29/motorola-anuncia-su-proyecto-ara-moviles-modulares-personalizables-1276502924/
http://www.hortsolidaris.org/
http://xicoria.org/
http://www.lortiga.cat
http://www.lagarbiana.cat/
http://projectegripia.wordpress.com/tag/terra-franca
http://projectegripia.wordpress.com/tag/terra-franca
http://www.elogidelhorturba.com
www.opcions.org
www.tinyurl.com/internetFootprint
www.tinyurl.com/petjadaInternetCCCB
www.tinyurl.com/internetFootprint
www.tinyurl.com/petjadaInternetCCCB
www.tinyurl.com/HowCleanIsYourCloud
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www.vaic.com
www.calvalls.com
www.rasoterra.cat
www.gramagraf.com
www.germinando.es
www.arccoop.coop
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PROJECTES

Món en 
moviment

CASH MOB, LA FESTA DEL COMERÇ DE BARRI
Una cash mob consisteix a convocar quedades a petites botigues perquè 
la gent les conegui i hi compri. la primera Cash Mob de l’Estat es va fer el 
maig del 2012 a La Vila Joiosa (Alacant). Cash Mob Spain té una trentena de 
grups actius, i el juliol d’aquest any ja s’havien organitzat més de trenta 
esdeveniments, que havien mobilitzat unes 7.500 persones i ajudat a més 
de 350 petites botigues.

Participar en una Cash Mob implica fer una compra, conèixer tres per-
sones i divertir-se, la regla més important per als organitzadors. Els events 
es fan a negocis que no depenen de corporacions, grans empreses ni franquí-
cies, i l’amo es compromet a retornar, d’alguna manera col·laborativa, el su-
port que ha rebut de la comunitat, i a assistir al següent event que s’organitzi. 
Després de la trobada, els participants s’ajunten per prendre alguna cosa, 
compartint l’experiència que han viscut. cashmobspain.com, tinyurl.com/
alterconsumismoCashMob

PROJECTES

RECURSOS
INSERCIÓ SOCIOLABORAL AMB CONSUM LOCAL  
I SERVEIS PER AL BARRI

TEB Solucions és una cooperativa de treball que 
forma part del Grup Cooperatiu TEB, que des de 
fa 45 anys genera llocs de treball i serveis per a 
les persones amb discapacitat. Recentment ha 
presentat dos nous projectes que comparteixen 
local a Barcelona: CoopMercat i PortaAPorta. El 
primer és una botiga d’alimentació que aposta pel 
producte local, preferiblement provinent de co-

operatives i d’entitats socials. El segon ofereix serveis de repartiment a 
domicili i missatgeria, consergeria i consigna, encàrrecs, i acompanyament 
a persones amb mobilitat reduïda. www.coopmercat.coop, www.teb.org

S.O.S. 
DIAGONAL
Diagonal és un rotatiu quinzenal d’ac-
tualitat crítica que fonamenta la seva 
independència en les subscripcions i la 
publicitat ètica. Aquests ingressos han 
baixat en l’actual marc de crisi econòmi-
ca, i ens llancen un S.O.S. per consolidar 
el projecte. goteo.org/project/diagonal

RECURSOS
OPCIONS PER A VIATGES I REGALS
lamochilaverde.com ens proposa una selecció de llocs especials i serveis 
turístics responsables (al seu web expliquen què entenen ells i d’altres per 
turisme responsable). Llocs, rutes, establiments on dormir o menjar, activi-
tats guiades... per tot l’Estat.

Fent País és la primera cooperativa d’oci i turisme responsable dels Països 
Catalans. Els socis gaudeixen de descomptes, i a canvi han de valorar les em-
preses de la xarxa –que no paguen per formar-ne part, sinó que són selecci-
onades pels seus valors–, creant així un segell de confiança gestionat pels 
socis mateixos. Tambén ofereixen interessants “xecs regal”. fentpais.cat

Ergosum, experiències per compartir és un projecte de la Cooperativa En
cís que busca promocionar l’economia social i el consum cooperatiu a Cata-
lunya mitjançant “caixes regal” que ofereixen experiències d’oci en diferents 
temàtiques. tinyurl.com/encisErgosum

PROGRAMARI PER 
FOMENTAR EL COMERÇ 
AGROECOLÒGIC LOCAL
El projecte Agroevolution – 
De l’hort a casa 3.0, paral·lel a 
l’Associació Pagesa Massís de 
Montserrat (massis.cat), desen-
volupa programari per a asso-
ciacions agràries per tal que pu-
guin implantar un mercat virtual 
i local amb igualtat de condicions 
entre productors. Va demanar fi-
nançament a través de microme-
cenatge, i se li pot donar seguir 
donant suport. agroevolution.org

MASIES MÉS SOSTENIBLES
Masies + sostenibles és un projecte de nou Grups d’Acció Local de diferents regions ru-
rals de Catalunya que té per objectiu la rehabilitació, sostenibilitat i autosuficiència dels 
assentaments rurals aïllats, amb pilars com l’eficiència energètica, la bioconstrucció, la 
salut de l’habitatge, la gestió correcta de l’aigua i els residus... Han publicat estudis i guies 
pràctiques, i organitzen jornades i concursos. www.masiessostenibles.cat

http://cashmobspain.com/
http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2013/07/cash-mob-la-fiesta-del-consumo-local.html
http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2013/07/cash-mob-la-fiesta-del-consumo-local.html
http://www.coopmercat.coop/
http://www.teb.org/
http://lamochilaverde.com/
http://www.fentpais.cat/
http://www.encis.coop/noticia/encis-impulsa-ergosum-un-projecte-per-promocionar-leconomia-social-de-catalunya/
http://massis.cat/
http://agroevolution.org/
http://www.masiessostenibles.cat/objectius/
www.goteo.org/project/diagonal
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CAMPANYES CONTRA LA REFORMA 
ELÈCTRICA
Bájate la potencia és una campanya impulsada per 
una vintena d’organitzacions com a resposta a la 
 recent reforma elèctrica del govern espanyol (que 
 explicàvem a la secció Escletxes per Transformar del 
número anterior). La reforma, entre altres coses, augmen-
ta el preu de la part fixa de la factura (la potència contracta-
da), cosa que desincentiva els esforços per reduir el consum d’electricitat. Habitual-
ment la potència contractada és més gran de la necessària (al web de la campanya 
s’explica com analitzar-ho), i les comercialitzadores (com Som Energia o Gesterno-
va) transfereixen l’import de la part fixa de les factures a les distribuïdores, úniques 
beneficiades per la reforma (gairebé tota l’electricitat és distribuïda per “les cinc 
grans” –Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EdP i EON–, principalment per les 
dues primeres). El procés per disminuir la potència que tens contractada consisteix 
en tres senzills passos, i s’estima que l’estalvi pot oscil·lar entre 50€ i 150€ l’any. 
bajatelapotencia.org , tinyurl.com/videoBajate

DeSOLbediencia. Creant justícia social i sostenibilitat 
Campanya promoguda per cooperatives d’energia neta, 
productors d’electricitat neta i la Plataforma por un 
Nuevo Modelo Energético que fa una crida a la desobe-
diència civil contra la reforma elèctrica, que considera 
un complot del govern espanyol i les grans elèctriques. 
Proposa accions diverses, com intentar reduir el nostre 
consum i la potència contractada (vegeu el paràgraf 
anterior), contractar el subministrament amb coopera-
tives “verdes”, instal·lar kits fotovoltaics, o visibilizar 
la nostra posició a través del “kit de la desobediència 
solar” –pancarta, adhesius, xapes i memòria d’accions 
contra l’Oligopoli–. desolbediencia.org

ÉS RENDIBLE, TENIR COTXE?
Jorge Romero explica al blog Alterconsumismo que una cinquena part dels diners que entren a les llars es destina a les 
despeses del cotxe. I que el cost d’un quilòmetre recorregut pot oscil·lar entre els 15 i els 25 cèntims, si tenim en compte el cost 
del vehicle, asssegurances, impostos, ITVs, revisions, avaries i altres despeses (i el cost per km es dispara si els cotxes recorren 
menys de 15.000 km l’any). L’article enllaça a aplicacions per calcular la despesa total i per quilòmetre del teu cotxe, i a com-
paracions entre els costos d’usar diferents mitjans de transport. tinyurl.com/rentableTenerCoche

“TECNOLOGIES APROPIADES”: LA BOMBETA SOLAR
Amb una ampolla de plàstic de dos litres, aigua i una mica de lleixiu 
es pot fabricar un mecanisme que, posant-lo en un forat a la teulada 
com si fos una lluerna i amb l’ajuda de la llum solar, ofereix a espais 
interiors una lluminositat equivalent a la d’una bombeta incandes-
cent d’entre 40 i 60 vats. L’Ajuntament de Manila i el govern filipí 
han assumit les despeses de fabricació d’aquestes “bombetes”, i 
MyShelter Foundation ensenya a fer-ne als residents. El projecte, 
que també es du a terme al Brasil i a Mèxic, persegueix ajudar als 
habitants de zones empobrides a reduir fins a la meitat la factura 
de la llum. A les Filipines, els promotors calculen que hi ha bombetes 
solars a més de 140.000 llars. tinyurl.com/unLitroDeLuz

UN ALTRE “FRONT POLÍTIC”  
PER CANVIAR EL MODEL
Al número 43, en aquesta mateixa secció, 
parlàvem de la Plataforma por un Nuevo 
Modelo Energético, d’àmbit estatal. A 
Catalunya s’està creant des de la tardor 
passada un espai de confluència per a la 
creació d’un front polític de transformació 
en el camp de l’energia.  canvimodelener
getic.wordpress.com

RECURSOS

CAMPANYES

LECTURES

LECTURES

LÍMITS DE LA CRIANÇA 
NATURAL
Dos articles interessants 
del diari Diagonal sobre 
els límits i els excessos del 
model de criança “natural”: 
tinyurl.com/diagonalCrian
za1, tinyurl.com/diagonal
Crianza2.

SOSTENIBILITAT 
HUMANA A LES 
COOPERATIVES
Del blog Idearia destaquem 
l’article Estrategias de cor-
responsabilidad en las co-
operativas para no dejarnos 
la piel, fruit d’una investi-
gació de Soraya González 
que indaga sobre la cara no 
visible de la sostenibilitat 
dels projectes de l’economia 
solidària. tinyurl.com/corres
ponsabilidadCooperativas

http://www.bajatelapotencia.org/
https://www.youtube.com/watch?v=2xDSOM-qMr8#t=65
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/
http://desolbediencia.org/
http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2013/10/es-rentable-tener-un-vehiculo-privado.html
http://blogs.lainformacion.com/futuretech/2011/07/22/un-litro-de-luz-la-botella-de-plastico-con-agua-y-lejia-que-ilumina-la-vida-de-los-mas-pobres/
http://canvimodelenergetic.wordpress.com/
http://canvimodelenergetic.wordpress.com/
http://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/20467-ser-madre-deberia-ser-casi-una-condicion-para-la-ciudadania.html
http://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/20467-ser-madre-deberia-ser-casi-una-condicion-para-la-ciudadania.html
http://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/20469-criar-sin-mapas.html
http://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/20469-criar-sin-mapas.html
http://www.diagonalperiodico.net/blogs/idearia/estrategias-corresposabildiad-cooperativas-para-no-dejarnos-la-piel.html
http://www.diagonalperiodico.net/blogs/idearia/estrategias-corresposabildiad-cooperativas-para-no-dejarnos-la-piel.html
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BEZOYA VOL ENVASAR MÉS 
DEUS D’AIGUA
El Grupo Pascual, propietari de la 
marca, ha demanat a la Junta de 
Castilla-León que declari mineral 
l’aigua de la zona de Las Presas (Sier-
ra de Ávila) i li concedeixi una con
cessió per envasarla. Veïns, alcal-
des i associacions de la zona s’estan 
organitzant per evitar “el robatori”. 

Més informació a tinyurl.com/diagonalBezoya. 
Es recullen signatures contra la concessió a 
tinyurl.com/firmasRioCorneja.

7

RENDA BÀSICA I RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA
Al número 43 ressenyàvem la Iniciativa Legislativa Popu-
lar (ILP) catalana per la Renda Garantida de Ciutadania. 
Aquest octubre es van presentar les 121.191 signatures 
recollides, més del doble de les 50.000 que calien. rendaga
rantidaciutadana.net

A Extremadura el maig es va aprovar un projecte de 
llei de Renda Bàsica Extremenya d’Inserció, que el movi-

ment que va impulsar la tramitació de la llei considera llunyà a les demandes 
presentades en una ILP avalada per 27.000 signatures. A Suïssa, un comitè 
popular ha aconseguit les 100.000 signatures necessàries perquè el Parlament 
convoqui un referèndum sobre la fixació d’una Renda Bàsica Incondicional. Les 
signatures suïsses equivaldrien a unes 13.000 a Extremadura; la comparació 
ens fa envejar les possibilitats de participació i consulta social del país helvè-
tic. tinyurl.com/protestaLeyRentaBasica

La Iniciativa Europea per la Renda Bàsica promou la implantació d’una ren-
da Bàsica incondicional a nivell europeu, i està intentant recollir un milió de su-
ports. Podem signar a tinyurl.com/RBIeuropea.

CAP AL RESIDU ZERO
Una aliança d’entitats, empre-
ses, ens locals i universitats, 
en la qual participa el CRIC, va 
celebrar el novembre passat el 
III Fòrum de l’Estratègia Cata
lana Residu Zero. En aquesta 
edició, i aprofitant la immi-
nent publicació dels plans de 
gestió de residus de l’Agència 
de Residus de Catalunya per al 
període 2013-2020, es van pre-
sentar i debatre aquests plans. 
A més es van fer grups de tre-
ball en diverses temàtiques 
“calentes” en el tema dels 
residus, i es van  reconèi xer 
les millors contribucions de 
municipis cap al Residu Zero. 
estrategiaresiduzero.cat

LES COLLITES 
DEL FUTUR
És possible ali
mentar el món 
amb l’agricul
tura ecològica? 
Per respondre 
aquesta pregun-
ta, la periodista Marie-Mo-
nique Robin (directora del 
documental El mundo según 
Monsanto) ha publicat un 
llibre i un documental titu-
lats Las cosechas del futuro. 
Cómo la agroecología puede 
alimentar al mundo. el vídeo 
es pot veure a ecocosas.com/
documentales/lascosechas
delfuturodocumental.

CAMPANYES

LECTURES

víDEOS

TRANFORMANT MODELS POLÍTICS
El llibre Crisis del capitalismo neoliberal, poder constituyente y democracia real intenta om-
plir el buit de referents (processos, polítiques, institucions...) alternatius al consens neoliberal. 
Hi participen persones de diferents continents que analitzen com s’han lligat, al Sud global 
(sobretot a l’Equador i a l’Amèrica Llatina en general), els processos constituents amb la trans-
formació de l’Estat i la implementació de nous paquets de polítiques públiques. El llibre, que 
ha editat Traficantes de Sueños, es pot descarregar gratuïtament i també comprar-lo o donar 
aquí: tinyurl.com/democraciaReal.

Si coneixes cap iniciativa per compartir,  
envia-la a alvarop@pangea.org

https://www.diagonalperiodico.net/global/20157-pascual-pretende-expoliar-manantiales-del-rio-corneja-para-embotellar-agua-publica.html
https://www.change.org/es/peticiones/junta-de-castilla-y-le%C3%B3n-que-el-grupo-leche-pascual-no-se-apropie-de-las-aguas-del-r%C3%ADo-corneja
http://rendagarantidaciutadana.net/
http://rendagarantidaciutadana.net/
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/marchas-extremadura-se-manifiestan-merida-para-protestar-por-la-renta-basica.html
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2012-000028/public/index.do
http://estrategiaresiduzero.cat/
http://ecocosas.com/documentales/las-cosechas-del-futuro-documental/
http://ecocosas.com/documentales/las-cosechas-del-futuro-documental/
http://ecocosas.com/documentales/las-cosechas-del-futuro-documental/
http://www.traficantes.net/libros/crisis-del-capitalismo-neoliberal-poder-constituyente-y-democracia-real
mailto:alvarop@pangea.org
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quaDERn CEntRaL

L'efecte més beneficiós per a la salut de la bicicleta ve del fet de fer exercici 
físic. Millora la salut pública perquè resta contaminació a l'atmosfera; com 
a contrapartida, els ciclistes respiren més pol·lució que els vianants.

El 2012 les bicicletes van ser un 4% dels vehicles implicats en accidents 
per ciutat, i van participar en menys de la meitat dels accidents que 
van afectar vianants (10%).

La bici elèctrica, que assisteix el nostre pedaleig, permet fer exercici a 
persones amb limitacions físiques i a la gent gran. Gasta cinc vegades 
menys d'energia que la moto elèctrica, i fins a 70 vegades menys que un 
turisme.

Si compartim carril amb cotxes i motos, és molt important anar pel centre 
del carril.
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ant Cugat del Vallès)

Fa molts anys

 que em vaig comprar 

una bici, però 

no l’agafo per por. 

M’agradaria fer un curs

 de formació 

en circulació.
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LLa bicicleta és un artefacte que té un 
atractiu universal. Tan barata en ma-
terials, tan senzilla com a vehicle (sen-
zilla de construir, de manejar, de repa-
rar), té dues rodes i s’aguanta, tan fàcil 
d’anar-hi, tanta autonomia que ens 
dóna gratuïtament, tan ideal si volem 
fer exercici.

I tan sostenible. És el vehicle energè-
ticament més eficient per transportar 
una persona i una mica d’equipatge, i 
milions de ciutadans es mouen cada dia 
amb poc equipatge en cotxe o en moto; 
la majoria dels desplaçaments per anar 
a treballar a la Regió Metropolitana de 
Barcelona (un 48%) es fan en transport 
privat.1 Quants d’aquests i d’altres des-
plaçaments podrien fer-se en bici?

Hem fet aquest Quadern amb la 
intenció d’animar a fer-n’hi molts. 
Perquè necessitem una transició cap 
a una mobilitat quotidiana menys 
motoritzada; per consum d’energia, 
per salut, per tenir ciutats més vi-
vibles. En plena crisi energètica, un 
mitjà que només gasta l’energia de les 
nostres cames, o molt poca electricitat 
si és elèctrica (en parlem a la p. 16), és 
esperançadorament prometedor. El 
transport és la principal font d’emis-
sions de gasos d’efecte hivernacle, que 
generen el canvi climàtic.2

De fet, el nombre de ciclistes s’està 
incrementant els últims anys. El 2012, 

més de mig milió de persones 
van usar la bicicleta a Cata-
lunya cada dia o gairebé, el 
doble que sis anys endar-
rere.3 Qui sap si amb l’aug-
ment hi té a veure la crisi 
econòmica, perquè moure’s 
en bici també és decidida-
ment més barat que en cotxe 
o en moto.

De motivacions personals per 
usar habitualment la bici, però, 
n’hi ha moltes, com ens comenten 
algunes persones en aquesta mateixa 
pàgina. També expressen problemàti-
ques d’altres mitjans de transport, i li-
mitacions per a l’ús de la bici. En aquest 
Quadern parlem de diferents aspectes 
de la mobilitat en bicicleta: com s’ha 
de modificar l’urbanisme? Es pot faci-
litar el moure’s en bici entre municipis? 
Anar en bici, és perillós? Podem aspirar 
a moure’ns en bici també quan hem de 
fer pujades? La bicicleta elèctrica, és 
una opció interessant? Què ens apor-
ta la mobilitat en bici, com a persones 
i com a societat? I a la Guia Pràctica hi 
hem volgut donar consells i recursos 
perquè els que voldrien anar en bici 
però encara no han fet el pas s’hi 
animin.

Al proper número hi do-
narem orien tacions per es-
collir una bicicleta.

Mobilitat conscient

Movem-nos pedalant!

1. Autoritat del Transport Metropolità, Àrea 
Metropolitana de Barcelona i Ajuntament de 
Barcelona: Enquesta de mobilitat en dia feiner 
2011.

2. Un 25% de les emissions a Espanya el 2011 se-
gons Eurostat, seguit de molt a prop pel sector 
energètic.

3. Dept. de Territori i Sostenibilitat: Baròmetre de 
la bicicleta 2012.

M
ario

na - B
arcelona

Fa 10 anys que vaig en bici. 

Em va motivar a fer-ho el fet que plegava de 

treballar a les 12 de la nit, i llavors el transport 

era un problema. Havia provat el cotxe (car, 

problemes per aparcar...), el metro (de vegades 

no arribava a agafar l'últim), l'autobús (en 

passava un cada mitja hora...). Quan em vaig 

canviar a un pis més gran ho vaig tenir claríssim: 

provaria la bici. I m'hi vaig aficionar. Tant, que des 

de llavors és el meu únic mitjà de transport (tret 

dels dies que plou, etc.).

La sensació de llibertat cada matí quan vaig a 

treballar no té preu. No és ben bé llibertat, però 

és molt agradable sortir pedalant de casa 

i no anxovar-me dintre del metro.
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Visc a Sant Cugat, lluny de l’estació, 
i treballo a Barcelona. El més senzill seria  

pensar d’anar-hi en cotxe, però si sumo la benzina, els 
peatges, etc. i la incertesa de no saber mai quan arribaré, 

a mi no em compensa. És independent de la capacitat 
econòmica que tinguis, jo ho veig com una manera 
d’entendre l’enfoc del dia a dia: és còmic veure com 

cada matí ens trobem tots a la mateixa hora, fent una 
cua infinita, pagant un preu molt alt, i a sobre trigant 
més que amb alternatives molt més sostenibles i que 

contribueixen a que la societat funcioni millor.
Al final, després de molt reflexionar, m’he decidit per 
moure’m en una bicicleta elèctrica plegable. Així és  

com si casa meva estigués al costat de l’estació;  
pujo la bici al tren, i a Barcelona en  

quatre minuts sóc a la feina.

in
é

s 
- M

ad
ri

d A Madrid hi ha moltes ganes de bici, 
noto molt canvi els últims 

anys. Hi té a veure la moda, 
la bici s’ha convertit en una 

cosa molt estètica, un símbol 
d’alguns grups moderns.
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un mitjà de transport?

sures addicionals per pacificar-les 
més són els passos de vianants (per 
travessar) elevats, o que els carrils 
cotxe siguin més estrets que a les 
vies principals. 

Hi ha qui defensa que per incre-
mentar el nivell d’atenció i la precau-
ció del conductor és bo posar menys 
senyalització en general, i recuperar 
la circulació en doble sentit i les cru-
ïlles en què es pot girar cap a qualse-
vol direcció. En carrers d’un sol sentit,  
amb girs limitats a les cruïlles i amb 
semàfors, com per exemple a l’Eixam-
ple de Barcelona, la velocitat tendeix a 
ser elevada i l’atenció dels conductors 
se centra molt a atrapar el semàfor en 
verd. Justament a l’Eixample fa temps 
que es parla de fer-hi superilles: la cir-
culació normal aniria per només un de 
cada 2 o 3 carrers verticals i horitzon-
tals, i les illes a dintre d’aquests carrers 
serien de prioritat invertida.

La bici a les vies principals Pels carrers 
en què la prioritat és per als vehicles 

o barris comercials. Justament incre-
mentar el nombre de bicis al carrer és 
una gran oportunitat per pacificar el 
trànsit, per ajudar els conductors de 
cotxes i motos a mentalitzar-se que 
ja no són “els amos i senyors de la via 
pública”. L’espai públic el compartim 
tots, i ens hem de respectar tots a tots.

Hi ha diversos tipus de vies pacifi-
cades, en les quals circular en bici no 
comporta perills:

•	 Zones per a vianants: carrers en què 
no hi poden circular vehicles moto-
ritzats, llevat dels dels veïns i dels 
comerços.

•	 Vies de prioritat invertida: les se-
nyalades com a zona residencial. 
Es diuen així perquè la prioritat no 
és dels cotxes sinó dels vianants. La 
velocitat màxima són 20 km/h, i hi 
ha elements que ajuden que el cotxe 
s’hi senti com un intrús, com mo-
biliari urbà (bancs, testos...) o el fet 
que tot el paviment és al mateix ni-
vell (no hi ha voreres).

•	 Les	Zones 30 són carrers en què no 
es pot anar a més de 30 km/h, i la 
prioritat també és del vianant. Me-

L’estructuració urbana i la norma-
tiva de l’espai públic de les nostres 
ciutats i pobles estan majoritàriament 
pensades amb l’objectiu de fer còmo-
de el trànsit en vehicle motoritzat i 
possibilitar la compartició de les vies 
amb els vianants. Des de ja fa algun 
decenni, moltes localitats estan intro-
duint mesures per incorporar les bicis 
al trànsit urbà.

I és que no n’hi ha prou amb que els 
ciclistes simplement “usin els carrers” 
a les ciutats tal com són ara; molts te-
nim la voluntat de fer servir més la 
bici, però si les regles del joc no ens hi 
acompanyen tenim moltes limitacions 
i introduïm perills, per a nosaltres i 

per als altres. Cal establir amb valen-
tia una nova jerarquia que faci caure 
els privilegis del cotxe i prioritzi els 
modes que més ens convenen com a 
societat: els més eficients energètica-
ment alhora que pràctics, els menys 
contaminants, els més saludables, 
els que generen menys accidents i els 
que són socialment menys excloents: 
l’anar a peu, la bicicleta, el transport 
públic, i finalment els vehicles privats 
motoritzats.

L’ideal és arribar a una oferta clara 
i  integrada d’infraestructures i serveis 
per a la bici, i aconseguir una bona 
convivència entre vianants, ciclistes, 
conductors i transports públics. Ve-
gem quins són els punts clau d’un ur-
banisme pensat amb les bicicletes en 
ment.

PER ON CIRCULEN LES BICIS 
Zones pacificades, ciutats més tran
quil·les Millorar la qualitat i la segu-
retat a les nostres ciutats requereix 
una pacificació general del trànsit, 
especialment a l’entorn de les zones 
de residència, escoles, equipaments 

incrementar el nombre  
de bicis al carrer  

és una gran oportunitat 
per pacificar el trànsit

no tothom és amsterdam
Quan parlem de mobilitat en bici és inevitable pensar en Holanda, el país de la bici 
per excel·lència. Però també és el país pla per excel·lència, i “així qualsevol”. D’altra 
banda, moltes ciutats europees on es fa servir molt la bici són extenses, de manera 
que per anar a molts llocs la bici t’estalvia una bona caminada. En canvi, moltes 
de les nostres ciutats són d’urbanisme dens, i en molts casos ens és més pràctic 
acostar-nos a un lloc a peu que agafar una bicicleta.

No es tracta doncs d’aspirar arribar a la proporció de desplaçaments en bici que 
es fan a ciutats extenses. Es tracta de disposar els elements urbanístics més òptims 
per a la bici en el cas de cada localitat.
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fer el desplaçament porta a porta, sen-
se haver-se de posar en perill en cap 
moment del recorregut.

COMBINACIÓ AMB  
EL TRANSPORT PÚBLIC

Per a algunes persones, el trajecte 
entre l’origen i el final dels seus des-
plaçaments habituals és massa llarg, 
o massa costerut, per fer-lo sencer en 
bicicleta –avancem que a la pàgina 16 
donem idees per fer front a aquestes 
trajectes en bici. Poder combinar la 
bici amb el transport públic pot ser el 
factor decisiu per evitar usar el vehi-
cle privat.

La combinació es pot fer de dues ma-
neres. Una seria pujar la bici al metro/
bus/tren/tramvia. Això pot ser proble-

amb motor, les vies segregades per a 
les bicis –els carrils bici– permeten evi-
tar perills. És convenient separar-los 
físicament i amb claredat dels carrils 
motoritzats, per tal que no hi hagi inva-
sions ni conflictes. I traçar-los primant 
els carrers amb menys pendent.

La bici a les voreres El Reglament Ge-
neral de Circulació permet que hi cir-
culin bicis només si hi han carrils bici 
dibuixats, però hi ha ordenances mu-
nicipals que també ho autoritzen sense 
haver-hi carrils. Per exemple, Barcelo-
na i L’Hospitalet de Llobregat ho per-
meten per voreres sense carril bici d’al-
menys 5 metres d’amplada, però sense 
acostar-se a les façanes i sempre que no 
hi hagi aglomeració de persones.

Les voreres són espais per als via-
nants; els ciclistes només les haurien 
d’usar si hi ha carril bici, i en altres ca-
sos particulars (vegeu la p. 20).

Un punt important és que els itine-
raris ciclables (que poden tenir trams 
de diferents tipus) tinguin continuï-
tat. El ciclista és essencialment un vi-
anant amb dues rodes que ha de poder 

màtic en hores punta, quan van molt 
plens; a més d’incomoditat, pot generar 
fins i tot algun perill. A Catalunya tenim 
força possibilitats: podem pujar la bici

•	 en	tot	moment	a	tots	els	trens	regio
nals i als Ferrocarrils Catalans. I als 
de Llarga Distància i als AVE, sem-
pre però plegada i enfundada.

•	 Als	trens	de	rodalies,	sempre	excep-
te abans de les 10 i més tard de les 3 
entre setmana, o en tot moment si la 
bici és plegable.

•	 Al	metro,	sempre	excepte	els	feiners	
de 7 a 2/4 de 10 del matí i de 5 de 2/4 
de 9 del vespre (juliol i agost en tot 
moment també els feiners). 

•	 Als	busos	urbans,	depèn	del	muni-
cipi. Per exemple, als busos TMB de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
s’hi poden pujar bicis en tot mo-
ment però només si són plegables; a 
Tarragona i a Lleida es poden pujar 
als busos que duguin un distintiu, 
sempre que l’ocupació del bus ho 
permeti.

I l’altra seria deixar la bici a l’es-
tació o parada del transport públic; 
d’això en parlem a continuació.

ON DEIXO LA BICI?

Que sigui relativament fàcil trobar un 
lloc on aparcar la bici és clau perquè 
cada cop més gent ens decidim a usar-
la per als desplaçaments quotidians. 
Hi ha dos grans tipus d’aparcaments 
per a bicis, els oberts i els segurs.

aparcaments oberts Són al carrer i 
tothom hi pot accedir lliurement. Si on 

Poder combinar 
la bici amb 

el transport públic 
pot ser el factor decisiu 

per evitar usar 
el vehicle privat

Roldán - Barcelona

Vaig en bici 
de manera lúdica, els caps de setmana i per fer viatges per ciclovies. És transportable, i faig excursions 

i vacances divertides.
Quotidianament no la faig servir perquè tinc una distància excessiva 
fins a la feina.
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1. Alberto Castro i Esther Anaya, consultors i 
investigadors en mobilitat en bici.

2. Esther Anaya i Alberto Castro: Balance general 
de la bicicleta pública en España. 3as Jornadas 
de la Bicicleta Pública, Santander 2011.

3. www.bicing.cat, dada actualitzada el novem-
bre 2013.

4. OBIS project: Optimising bike sharing in Euro-
pean cities. A handbook, 2011.

5. MarketAAD: Estudi d’hàbits de mobilitat dels 
usuaris del Bicing, 2007.

6. Programa de Suport Ambiental Local de la 
Diputació de Barcelona.

ets no n’hi han, una opció és lligar la 
bici a mobiliari urbà (faroles, senyals 
de trànsit...), cosa que pot portar algun 
problema de seguretat (vegeu els con-
sells antirobatori, a la p. 21) i en alguns 
municipis no està permesa.

aparcaments segurs Són espais als 
quals generalment només poden ac-
cedir usuaris autoritzats, i hi pot ha-
ver vigilància; tot això disminueix el 
risc de robatori. Tenen sentit sobre-
tot als llocs on es fan aparcaments 
de llarga durada i als grans punts 
d’atracció de persones: instituts i 
campus, centres o barris comercials, 
polígons industrials, estadis espor-
tius, o estacions de transport públic. 
Aquest últim cas és particularment 
clau per afavorir la combinació de 
la bici amb l’ús del transport públic, 
com hem dit abans.

Per tal que un ciclista sempre pugui 
comptar que hi podrà aparcar, i per 
tant que no vacil·li a agafar la bici, és 
convenient que els aparcaments se-
gurs ofereixin el servei 24 hores, i que 
s’hi pugui reservar plaça.

N’hi ha tres grans modalitats:

•	 Consignes individuals: un “arma-
riet” per a una sola bici. Per exemple, 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
hi ha els Bicibox (bicibox.cat), que 
són “capses” amb 7 o 14 consignes.

•	 Gàbies: petits recintes modulars 
on hi caben diverses bicis (gene-
ralment més d’una vintena) i als 
quals el ciclista entra amb targeta 
electrònica. N’hi ha per exemple 
al Club Natació Terrassa. És l’opció 
més comuna a França o Austràlia, i 
possiblement la més econòmica.

•	 Recintes d’obra: pàrquings com els 

dels cotxes, però per a bicis. És la so-
lució més habitual a països com Ale-
manya o Holanda. N’hi han a les es-
tacions dels Ferrocarrils Catalans de 
Sarrià (Barcelona; també té botiga, 
taller i ofereix altres serveis, vegeu 
biciestaciobcn.com) i de Volpelleres 
(Sant Cugat del Vallès). N’hi ha va-
riants, com els recintes vigilats, en 
què el ciclista no accedeix al recin-
te sinó que li aparca i torna la bici el 
guarda, o els recintes amb sistemes 
automàtics de col·locació de les bici-
cletes, com els Bicebergs (biceberg.
es); n’hi han per exemple a l’estació 
d’autobusos de Vilafranca del Pene-
dès i a diversos punts de Barcelona 
(guia.bcn.cat, buscar Aparcaments 
amb servei per bicis al directori de 
Transports; a molts aparcaments 
municipals per a cotxes s’hi poden 
llogar places per a bicis).

bicis i inserció laboral
Una pràctica interessant, molt estesa a Alemanya, és que els aparcaments de 
bicis siguin gestionats per organitzacions sense ànim de lucre, i donant feina a 
col·lectius desafavorits.

L’experiència pionera a Catalunya en aquest sentit és el BiciPark de l’estació 
de tren de Vilanova i la Geltrú, un recinte d’aparcament de bicis vigilat impul-
sat per la fundació d’inserció sociolaboral Formació i Treball. Dóna feina a dues 
persones que s’han incorporat al món laboral aprenent l’ofici de la gestió i la 
reparació de bicicletes. Des que es va inaugurar, l’abril del 2013, no s’han robat 
més bicis a la zona. Està obert 24 hores de dilluns a divendes, i té uns 70 abonats 
i una vintena d'usuaris puntuals diaris. A dintre el recinte també hi ha un taller 
de reparació de bicis, i s'hi venen bicis de segona mà que han posat a punt els 
treballadors mateixos.

inés - madrid

M’agradaria 
anar en bici  sobretot 

perquè a Madrid la 
contaminació és horrible i  

no hi vull participar... Però a 
Madrid el carril bici no està fet 
perquè l’usis com un mitjà de 
transport, sinó com una opció 

d’oci en algunes zones. 
I, amb el trànsit de Madrid, 

sense carril bici 
em moro de por.

http://www.bicing.cat
http://bicicletapublica.files.wordpress.com/2012/11/2012-beroud_b_anaya_e.pdf
http://bicicletapublica.files.wordpress.com/2012/11/2012-beroud_b_anaya_e.pdf
http://www.bicibox.cat/
http://www.biceberg.es
http://www.biceberg.es
http://guia.bcn.cat/
www.biciestaciobcn.com
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dans, ciclistes o no, la possibilitat i la 
conveniència de la bici com a mitjà de 
transport quotidià; a la taula en po-
dem veure uns quants. Cal tenir clar 
que no s’espera que aquests sistemes, 
com cap altre servei de transport pú-
blic, generin beneficis. Els usuaris co-
briran una part dels costos, i la resta 
típicament es cobriran a partir dels 
pressupostos municipals, potser amb 
el suport de patrocinadors o de la pu-
blicitat.

FLOTES CORPORATIVES

Són un altre bon element per poten-
ciar l’ús de la bici. Empreses, univer-
sitats, ajuntaments... poden tenir una 
flota de bicis a disposició dels seus 
treballadors o estudiants. Per exem-
ple, les universitats de Girona i Lleida 
ofereixen un servei de préstec de bicis 
gratuït a tota la comunitat università-
ria. La Diputació de Barcelona té un 
programa (encetat el 2008 arran de la 
crisi econòmica) pel qual dóna bicicle-
tes a les policies locals per fer tasques 
de vigilància ambiental, i també a tèc-
nics municipals; n’ha donat unes 200, 
les 15 últimes elèctriques, a 83 muni-
cipis.6

Altres facilitats que poden oferir 
les corporacions són proporcionar 
aparcaments, instal·lar dutxes, finan-
çar compres de bicis, i fins i tot pagar 
un sobresou a qui hi vagi en bici com 
a incentiu proambiental. Això últim 
té sentit sobretot a altres països, on 
és comú que les empreses paguin als 
treballadors els desplaçaments fins al 
lloc de treball. A l’Estat ho va introduir 
Gráficas Huesca; a l’inici s’hi va acollir 
un treballador, però més endavant ho 
va abandonar. 

A grans trets es podria dir que el re-
cinte és la millor opció quan es disposa 
d’una demanda consolidada, i hauria 
de ser a mig termini la solució per a les 
grans estacions de transport públic. 
Les consignes i gàbies modulars són 
una opció bona en una etapa de transi-
ció, com l’actual, pel fet que són fins a 
cert punt “de quita y pon”, de manera 
que permeten experimentar amb dife-
rents ubicacions i dimensionaments.

Una de les millors polítiques per fo-
mentar simultàniament la utilització 
de la bicicleta i del transport públic 
és que l’accés als aparcaments de les 
estacions s’integri amb els títols de 
transport, de manera que el guany 
tarifari de consolidar nous usuaris 
del transport public permeti finançar 
l’aparcament.

SISTEMES DE BICICLETES 
PÚBLIQUES

Són el Bicing a Barcelona, Girocleta a 
Girona, Tusbic a Santander, Sevici a Se-
villa, Bizi a Zaragoza...

Aquests sistemes no són una oferta 
d’oci, sinó un mitjà de transport pú-
blic com qualsevol altre. A l’Estat el 
2012 n’hi havia 128,1 però molts tenen 
problemes de funcionament; de fet 
diversos sistemes ja han plegat. L’any 
2011, i segons dades sobre 19 sistemes, 

en el 73% d’ells cada bici feia com a molt 
un trajecte al dia, de mitjana;2 així ja es 
veu que el sistema no té massa sentit. 
En molts casos la proposta és manifes-
tament forassenyada (el 55% dels siste-
mes espanyols s’ofereixen al ciutadà de 
manera totalment gratuïta per a ell).2

No a qualsevol localitat hi té sentit 
un sistema de bicis públiques. Depèn 
de la demanda potencial d’usuaris, de 
si aquestes bicis resulten avantatjo-
ses sobre altres transports públics de 
la ciutat, de si l’urbanisme està prou 
preparat perquè hi circulin bicis... Cal 
valorar com es farà el manteniment de 
les bicicletes –a Barcelona se n’estan re-
parant 590 cada dia de mitjana–,3 com 
es portarà l’assistència als usuaris, si es 
faran campanyes d’educació i de pro-
moció... I quant valdrà tot això, i d’on 
sortiran els diners. Si es posa en marxa 
un sistema sense tenir totes aquestes 
coses estudiades, és fàcil que fracassi. I 
els fracassos fan mal al potenciament 
de la bici com a opció de mobilitat.

Els èxits, en canvi, li fan molt bé, 
perquè visibilitzen a tots els ciuta-

Els sistemes de bicis 
publiques no són una 
oferta d’oci, sinó un mitjà 
de transport públic com 
qualsevol altre

La bici pública, substitueix el cotxe?
Pot ser un primer desig que ens ve al cap: que bé, tenim bicis molt a l’abast, hi haurà 
menys cotxes! Però no és tan així. A sistemes de bicis públiques que funcionen bé, 
com els d’Estocolm o Londres, menys del 10% dels usuaris utilitzaven anteriorment 
el cotxe;4 en el cas de Barcelona eren un 3% el 2007, quan es va inaugurar el Bicing, i 
un 6% usaven prèviament la moto.5

I és que potser per fer el tipus de trajecte que fem amb una bici pública no aga-
faríem el cotxe: massa risc d’embussos, d’estrès i de dificultats per aparcar per a 
una distància curta. A Barcelona la majoria d’usuaris del Bicing usaven el transport 
públic prèviament,5 de manera que sí que deu haver servit almenys per disminuir els 
atapeïments en aquests mitjans, ja que les hores en què més s’usa el Bicing coinci-
deixen amb les hores punta als transports públics.

Foto d'uns quants sistemes de bicis públiques

bicing Girocleta Sevici tusbic valenbisi

Barcelona Girona Sevilla Santander València

abonats anuals al sistema1 99.403 1.400 44.665 3.323 89.514

nombre de bicis 6.000 170 2.600 200 2.750

usos diaris/bici 6'1 53 4'4 0'6 7

Preu abonament anual2        47'16 €        30'00 €        30'76 €        27'11 €        27'12 € 

Xifres per a final del 2013.

1. Sevici, Valenbisi i Tusbic també ofereixen abonaments per una setmana.
2. Dóna dret a trajectes de mitja hora. Per a trajectes més llargs cal pagar un sobrepreu.
3. En dies feiners i sense comptar-hi l’hivern.
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La xarxa inclou nou grans itinera-

ris al llarg de tota la província de Gi-
puzkoa, interconnectats i sense gaires 
pendents (els traçats segueixen força el 
curs de rius). En alguns casos són vies 
segregades per a bicis en carreteres ja 
existents (ja sigui en calçada o als vo-
rals), i en d’altres són vies traçades a 
part. En total són 439 km ciclables, i el 
81% dels ramals més freqüentats tenen 
menys de 5 km. Per aquestes vies s’hi 
fan més d’un milió i mig de desplaça-
ments diaris, majoritàriament en cotxe. 

Actualment un dels itineraris ja 
està totalment adaptat per a la bici, i 
els altres es troben en diferents fases 
d’adaptació. El 2010, per quatre dels 
trams hi van circular 1.607 ciclistes 
cada dia.8

passar més de 500 ciclistes/dia–, si 
bé no s'ha informat la població sobre 
la possibilitat de fer aquests trajectes 
en bici, i a més no tots els trams estan 
senyalitzats, o no ho estan de forma 
coherent. Per tal de connectar tots els 
trams caldria afegir 79 km de noves 
vies ciclables, 68 dels quals en carrete-
res ja existents però actualment peri-
lloses per circular-hi en bici.

Comptant també els itineraris no 
tan freqüentats, podríem disposar 
d’uns 1.200 km de vies ciclables total-
ment connectades entre si i amb els 
principals nodes de transport públic 
i d’atracció de mobilitat, aprofitant en 
gran mesura la xarxa viària ja existent 
i sense superar de mitjana un pendent 
del 4% (és a dir, seria una xarxa bastant 
plana). A més de la mobilitat quoti-
diana, la xarxa també serviria l’oci en 
bicicleta.

Al País Basc ja s’ha posat en mar-
xa una xarxa ciclable interurbana, 
la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, 
pensada principalment per als despla-
çaments quotidians per feina o estu-
dis, i també per a l’oci en bicicleta, així 
com per caminar-hi a peu.

Tant per anar a treballar com per anar 
a estudiar, hi ha força moviment diari 
de persones entre municipis propers. 
Per fer aquests desplaçaments hi sol 
haver serveis de transport públic, però 
anar en bicicleta pot ser una opció 
excel·lent, ja sigui de cara a tenir més 
flexibilitat horària o per alleujar ata-
peïment als transports públics.

El 2012 es va fer un estudi sobre les 
possibilitats que hi ha a la Regió Metro-
politana de Barcelona (set comarques, 
que concentren el 68% de la població 
catalana) per fer desplaçaments inte-
rurbans en bici.7 Pels itineraris més fre-
qüentats d’aquesta regió s’hi fan cada 
dia més de 10.000 viatges de menys 
de 5 km. L’estudi identifica 474 km de 
vies (que inclouen trams intraurbans) 
per on ja actualment hi po drien circu-
lar bicicletes –s’estima que hi podrien 

7. Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat i 
VAIC Mobility: Definició de la Xarxa Ciclable 
Metropolitana i actuacions de millora en àmbit 
interurbà, ATM 2012.

8. Diputació Foral de Gipuzkoa: Plan Territorial de 
Vías Ciclistas de Gipuzkoa. Memoria, juny 2013.

9. Dept. de Territori i Sostenibilitat: Baròmetre de 
la bicicleta 2012.

10. Servei Català de Trànsit: Anuari estadístic 
d’accidents de trànsit a Catalunya 2012.

11. Elaboració del Sistema Integral de la Bicicleta 
de la Universitat de Sevilla a partir de dades de 
la Dirección General de Tráfico.

12. European Transport Safety Council: Raising 
the bar. Review of cycling safety policies in the 
European Union, 2012.

Per alguns trams  
de la xarxa interurbana  

de Gipuzkoa  
hi circulen cap a 

2.000 ciclistes cada dia

En una societat en què no tenim nor-
malitzada la presència de les bicis al 
carrer, hi ha ciutadans que se les mi-
ren amb recel; les troben una molèstia, 
i invasora. Els ciclistes es fiquen a la cal-
çada o la vorera com si fossin els únics 
que hi ha al carrer!

Les molèsties Segons una enquesta 
ciutadana,9 el 40% de la població cata-
lana opina que els ciclistes no són res-
pectuosos amb els vianants; els mo-
tius més al·legats són que circulen per 
la vorera, que van massa de pressa, que 
no respecten les normes ni els senyals, 
i que es pensen que tenen prioritat so-
bre el vianant. Per altra banda, un 30% 
dels enquestats que són ciclistes diuen 
que, si a la calçada no hi ha carrils bici, 

circulen sempre o gairebé sempre per 
la vorera, principalment perquè a la 
calçada tenen por de ser atropellats.

Unes i altres opinions o opcions són 
minoritàries, però hi són. I hi seguiran 
sent mentre el trànsit no estigui més 
pacificat, i tots plegats no tinguem la 
“cultura de la bici” més assimilada.

Els perills De fet, en general els incon-
venients de la bicicleta s’atribueixen 
sobretot al perill de ser atropellat i a 
l’elevada circulació de cotxes.9 A les 

Mentre no tinguem  
la “cultura de la bici”  

més assimilada,  
les bicicletes seran vistes 

com una molèstia  
per moltes persones

Bicis al carrer: un perill?
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Tinc 20 km per zona 

metropolitana per anar 

a treballar. Hi vaig en bicicleta, 

però no per la carretera nacional, 

perquè em fa por. 

Hi vaig per la muntanya, 

per això la bicicleta 

és elèctrica, 

amb la convencional 

arribava xop.
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D’altra banda, a la p. 18 hi tenim 
el balanç d’efectes sobre la salut que 
comporta la bicicleta a les ciutats, 
comptant-hi els accidents. El balanç és 
clarament positiu.

Sembla, doncs, que la perillositat 
de les bicicletes, per als ciclistes i per 
als ciutadans, no pot ser usada com 
un argument dissuassori de fer-les 
servir. A la Guia Pràctica (p. 20) hi te-
nim els consells per a ciclistes dirigits 
a maximitzar la seguretat.

No oblidem, però, que els accidents 
en bici poden ser greus, com tots; el 
2012 hi va haver 8 ciclistes morts i 54 
de ferits greus a Catalunya.10

PREVENIR-NOS DAVANT  
POSSIBLES DANYS

Malgrat la baixa perillositat de la bici, 
és aconsellable que els ciclistes con-
tractin una assegurança de la bicicle-
ta almenys a tercers. No és obligatori, 
però això no eximeix el ciclista de la 
seva responsabilitat en cas de danys.

Molts sistemes de bicicletes públi-
ques (entre ells el Bicing i el Girocleta) 
inclouen una assegurança a tercers i 
al ciclista amb l’abonament anual. Te-
nim recursos per a assegurances a la 
Guia Pràctica (p. 21).

gràfiques hi podem veure com està el 
panorama d’accidents urbans a Catalu-
nya pel que fa a vehicles i vianants im-
plicats. A la d'aquí sobre hi veiem que, 
el 2012, les bicicletes van ser un 4% dels 
vehicles implicats en accidents per ciu-
tat; per tant, van participar en menys de 
la meitat dels accidents que van afectar 
vianants (10%). La de sota ens diu que 
en quatre anys el nombre de bicis invo-
lucrades en accidents urbans ha aug-
mentat en un 43%, però això no implica 
que s’hagi incrementat la perillositat de 
les bicis, ja que la circulació en bicicleta 
ha crescut en una proporció similar.

amb casc o sense?
Els cascos per a ciclistes poden pal·liar 
les conseqüències de caigudes o im-
pactes menors, però si rebem un cop 
fort al cap no ens salvaran de gran 
cosa. Els cascos integrals per a moto-
ristes protegeixen el crani de manera 
més efectiva, però els ciclistes no en 
poden dur, perquè quan estem fent 
esforç físic és necessari que el cap es-
tigui ben ventilat.

Està força consensuat que el que 
dóna més seguretat al ciclista és la 
presència abundant de bicis al carrer. 
I, donat que hi ha evidències que obli-
gar a portar casc reverteix en un aban-
dó de l’ús de la bici, poquíssims països 
ho fan. Un d’ells és Espanya, on el casc 
és obligatori per carretera, i el govern 
ha anunciat que estendrà l’obligació a 
l’àmbit urbà (el Congrés ja ho ha apro-
vat per als menors de 16 anys).

Una cinquantena d’ajuntaments (in-
cloent- hi diverses capitals) i el món 
ciclista en ple s’oposen a aquesta pro-
posta legislativa, que dóna una pro
tecció molt qüestionable als ciclistes. 
El 2010, només un 10% dels ciclistes 
accidentats en carreteres van patir fe-
rides al cap; aquestes ferides van cau-
sar la mort a 19 persones, el 68% de les 
quals duia casc.11

El Consell Europeu de Seguretat en 
el Transport va fer el 2012 un informe 
proposant més de 60 recomanacions 
als governs europeus sobre polítiques 
per millorar la seguretat viària dels 
ciclistes, entre les quals hi ha no fer 
obligatori l’ús del casc, però sí acon-
sellar-lo.12 

Podeu veure una argumentació més 
detallada sobre aquesta qüestió a 
opcions/blog/cascbicisobligatori.

El 68% dels ciclistes  
que van morir en 

accidents a la carretera  
el 2010 portaven casc

Portar casc  
Pot ser una bona idea. 
obligar-hi Potser no 
tant, sobretot si no 

s’acomPanya d’intentar 
que realment la ciutat 

sigui segura  
Per a la bicicleta

Cotxes
50%

Motos
27%

Vehicles 
pesants

8%

Vianants
10%

Bicicletes
4% Altres

1%

Distribució dels vehicles  
i vianants implicats  
en accidents urbans

Xifres per al 2012 a Catalunya.

Font: Servei Català de Trànsit: Anuari  
estadístic d'accidents de trànsit  
a Catalunya 2012.

0,9

1

1,2

1,1

1,3

1,5

1,4
1,43

2007 2011

1,35

Desplaçaments 
fets en bici

Bicis involucrades 
en accidents

Els accidents amb bicis implicades s'incrementen  
al mateix ritme que els trajectes en bici

Dades corresponents a la Regió Metropolitana de Barcelona.

Font: ATM: La seguretat viària, diagnosi i propostes 2012, Enquesta de Mobilitat Quotidiana 
2006 i Enq. de Mob. en dia feiner 2007-2011.

www.opcions.org/blog/casc-bicis-obligatori
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A molts, pedalar cap amunt se’ns fa 
una muntanya, mai més ben dit. Al sis-
tema Bicing de Barcelona, per exem-
ple, el servei ha de remuntar cap a la 
zona alta de la ciutat moltes de les bi-
cis, que els usuaris solen deixar a les 
parts baixes. A Paris hi passa el mateix, 
i allà els usuaris que deixen la bici a les 
parts altes reben com a bonificació un 
temps addicional gratuït, que podran 
gastar quan vulguin. També se’ns fa 
una muntanya haver de pedalar gaire 
estona.

Aquí presentem dues idees per apla-
nar aquestes muntanyes. No oblidem, 
però, que un dels grans beneficis que 
ens aporta la bicicleta és l’oportunitat 
de fer exercici...

EL CANVI DE MARXES, UN SENZILL  
I GRAN INVENT

Per animar els lectors que no estigueu 
massa familiaritzats amb les bicicle-
tes, volem subratllar que el canvi de 
marxes de les bicis alleugera molt i 
molt l’esforç de la pedalada. Ho heu 
provat? És realment sorprenent tro-
bar-te pujant pendents una mica pro-
nunciades fent molt poc esforç més 
que quan et passeges per un lloc pla.

El mecanisme de canvi de marxes 
de les bicis consisteix només a moure 
la cadena d’uns plats i pinyons a uns 
altres de més grans o petits, aprofitant 
senzillíssims principis de la física ele-
mental, ben coneguts i explotats des 
de fa mil·lenis. Dóna gust veure el gran 
servei que traiem de l’enginy més sim-
ple.

LA BICICLETA ELÈCTRICA
És l’altra opció per quan el canvi de pi-
nyó no és suficient per als nostres usos 
de la bici, i és més atractiva que la bici 
convencional per als que estan habi-

tuats a fer els desplaçaments quoti-
dians en moto o cotxe; per tant, és més 
prometedora de cara a reduir l’ús de 
vehicles motoritzats. Per exemple, als 
sistemes de bici pública d’Estocolm o 
Londres els usuaris que vénen del cot-
xe són un 5-8%.13 A Nantes hi ha una 
variant, un sistema públic de lloguer 
de bicis; segons el seu alcalde, el 84% 
dels usuaris vénen del cotxe o de la 
moto. Una de les principals raons de la 
diferència deu ser que les bicis de Nan-
tes són elèctriques.

La bici elèctrica també permet fer 
exercici a persones amb limita cions 
físiques i a la gent gran, i s’hi pot trans-

portar càrrega més fàcilment que en 
bici convencional. I, com que és com-
petitiva per a distàncies més llargues 
que la bici convencional (es considera 
que el triple de llargues, fins a 20 o 25 
km), és més probable que ens animem 
a fer-la servir per anar fins a l’estació o 
parada de transport públic, si les tenim 
gaire lluny de casa o de la feina/escola 
–i per tant ajuda a potenciar el trans-
port públic–, o directament fins a la 
feina, fins i tot si la tenim en un muni-
cipi veí. I hi arribarem menys suats que 
si hi anem amb una bici convencional.

Tot un ventall de raons que la fan 
idònia per a diversos usos, i més avall 
parlem dels avantages energètics. De 
fet la bici elèctrica s’està estenent molt: 
a Europa les vendes s’han multiplicat 

I quan fa pujada,  
o la distància és molt llarga?

La bici elèctrica  
és molt prometedora 
per substituir molts 

desplaçaments en cotxe  
i moto, i avui el consum 

de combustibles  
és un dels principals 

maldecaps  
de la humanitat

la Pujada  
fins a l’escola amb  

el meu fill a la cadireta 
em mata. al final agafo 

el cotxe, Però entre  
que aParco i tal...

si ho has de fer més o menys 
a diari Potser et comPensa  

una bici elèctrica, fins i tot 
hi Podràs fer la comPra

13. OBIS Project: Optimizing bike sharing in Euro-
pean cities, 2011.

14. COLIBI i COLIPED (associacions de la indústria 
de la bicicleta a Europa): European Bicycle 
Market 2013 edition.

15. vaic.com, bicicletaselectricas.com.

16. I en les bicis elèctriques més modernes el mo-
tor treballa de forma proporcional a la força 
amb què pedaleges. La tecnologia no deixa 
d’oferir diferents variants, aquí no hi entrarem.

http://www.vaic.com/
http://www.bicicletaselectricas.com/
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per nou en els últims sis anys, i a Espa-
nya el 2012 s’havien incrementat en un 
50% respecte a l’any anterior.14 L’octu-
bre passat el govern espanyol va esta-
blir una subvenció de 200€ per la com-
pra d’una bici elèctrica (poden valdre 
entre 700€ i 3.000€), amb l’objectiu de 
reduir la contaminació atmosfèrica; 
però els fons de diners del programa, 
conjunt per a tot tipus de vehicles elèc-
trics, van ser esgotats en un temps rè-
cord... per finançar cotxes i furgonetes 
elèctriques o híbrides.

La bici elèctrica també té desavan-
tatges respecte a la convencional: és 
més cara, i per això hi pot haver més 
prevenció a tenir-ne pel risc de robato-
ri, i pesa més, tot i que no gaire: al vol-
tant de 18 kg, o fins a 25 màxim, enfront 
dels 11-15 kg d’una de conven cional.15

què és Una bicicleta elèctrica no és 
una bici amb motor, tal com podrí-
em entendre de primeres amb aquest 
terme. Hi ha un motor elèctric, però 
no gira només pel fet d’estar engegat 
sinó a conseqüència del pedaleig –i 
usant l’energia de la bateria. Quan tu 
fas girar els pedals, un sensor detecta 
el moviment del plat i un circuit elec-
trònic dóna l’ordre de girar al motor.16 
I el motor també fa girar la roda. Re-
sultat, som dos que ens repartim la 
feina de fer girar la roda; de fet les bicis 
elèctriques en l’argot ciclista es diuen 
bicicletes de pedaleig assistit. Quan 
deixem de pedalar o frenem, i també 

quan hem arribat a 25 km/h (així ho 
estableix la legislació), el motor deixa 
de girar.

El ciclista pot parar i engegar el mo-
tor elèctric quan vulgui, i el pot posar 
a diferents nivells de potència (el més 
usual és tenir-ne tres: baix-mig-alt). 
L’assistència del motor ens anirà bé 
en els moments de més esforç: a més 
de les pujades, també en arrencar de 

zero (per exemple als semàfors), o 
quan necessitem accelerar ràpida-
ment (per exemple en una cruïlla o 
una rotonda).

Hi ha kits per dotar de pedaleig 
assistit qualsevol bicicleta (vegeu 
per exemple ruedaselectricas.com > 

Kits bicicletas eléctricas). També n’hi 
ha per convertir-la en una “bici amb 
motor” en el sentit clàssic del terme, 
és a dir una bici que es mou sense pe-
dalar, i que pot dur fins i tot un puny 
accelerador. En aquest cas, la bibicleta 
s’haurà d’homologar com a ciclomotor.

ARA FINS I TOT LA BICI,  
GASTARÀ ENERGIA??!

Dèiem que la bici elèctrica presenta 
diversos avantatges pràctics, especial-
ment per a certes persones o trajec-
tes, sobre la bici convencional, i que 
les vendes estan pujant molt. Però, si 
inundem les ciutats amb bicis elèctri-
ques, no serà això també una barbari-
tat energèticament parlant?

Doncs no, o si més no seria una bar-
baritat ínfima respecte a l’actual mo-
del dominant de mobilitat. És més, les 
seves característiques li atorguen un 
potencial transformador gens menys-
preable i molt positiu des del punt de 
vista del consum energètic, que com 
sabem és un dels principals malde-
caps de la humanitat actualment. Els 
avantatges comparatius vénen de dos 
factors.

quanta energia gasta A la taula hi 
tenim l’energia que gasten diferents 
vehicles per cada quilòmetre que re-
corren en vies urbanes. La bici elèctri-
ca gasta cinc vegades menys d’energia 
que la moto elèctrica, el vehicle que li 
és més proper en prestacions. I fins a 
70 vegades menys d’energia que un tu-
risme. En aquest cas no serveixen per 
al mateix, però, quants cotxes hi ha 
circulant per les nostres ciutats amb 
un sol ocupant i sense càrrega?

Aprofitem l’ocasió per parlar del cost 
econòmic: actualment les tarifes elèc-
triques ronden els 13 cèntims per kWh. 
Si anem en bici elèctrica, amb aquests 
13 cèntims podem recórrer 100 km. 
Algú dóna més? Compteu quants di-
ners gasta en gasolina el vostre cotxe 
per fer 100 km. A la p. 6 d’aquest nú-
mero hem vist que, si comptem totes 
les despeses del cotxe, el cost de fer-hi 
100  km poden ser 15€-25€.

quina energia gasta No repetirem 
aquí les conegudes problemàtiques 
dels combustibles fòssils. L’electricitat 
també en té: pot ser generada pels ma-
teixos combustibles fòssils, o per ener-
gia nuclear, els problemes de la qual 
tampoc no repetirem. Però també pot 
ser generada a partir de fonts renova-
bles. En el cas de la bici elèctrica, po-
dem garantir que ho sigui, perquè car-
reguem la bateria a casa: contractem 
l’electricitat a una comercialitzadora 
que només vengui aquesta electricitat 
(Som Energia, Goiener...), i ja ho tenim.

I no hem parlat de l’energia i ma-
terials necessaris per fabricar cadas-
cun dels vehicles...

Wh/km

Bici convencional 0

Bici elèctrica 10

Motocicleta elèctrica 50

Turisme elèctric 184

Motocicleta convencional 327

Turisme dièsel 570-750

Turisme gasolina 600-700

quanta energia (no humana) 
gasten diferents vehicles

Les xifres són aproximadament per a una veloci-
tat de 50 km/h per a tots els vehicles excepte per a 
la bicicleta, i circulant per vies urbanes.

Font: VAIC Mobility a partir de dades del Pla 
Director de Mobilitat de l’RMB i del programari de 
càlcul d’emissions COPERT.
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De vegades penso  

que m’agradaria anar en bici,  

quan anava en BTT  

disfrutava de l’esport, però  

a Gelida tot puja.

17

http://ruedaselectricas.com/bicicleta-electrica-36v48v450w-pedalier-p-125.html
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Cap a unes ciutats més amigables, cap a 
ritmes de vida més tranquils, cap a una 
ciutadania més empoderada i sana, cap 
a una societat més equitativa:

•	 Medi ambient Aire menys pol-
lucionat, menys contribució al can-
vi climàtic, menys dependència del 
petroli, més eficiència energètica.

•	 tranquil·litat Anar en bici estalvia 
molt soroll, i l’estrès, agressivitat i 
mal humor que provoquen els em-
bussos de trànsit. Recuperem espai 
públic de les mans del cotxe.

•	 Construint comunitat Un barri pa-
cificat és més procliu a les relacions 
entre persones, i convida a acudir 
als comerços de proximitat. 

•	 Rapidesa Vas més de pressa que en 
cotxe en distàncies curtes, arribes 
fins a la porta d’on vas, t’estalvies 
esperes del transport públic.

•	 butxaca Compra, aparcament, as-
segurança, manteniment, impostos 
i combustible baratíssims. La bici 
dóna mobilitat a persones amb pocs 
recursos econòmics.

•	 autonomia en la mobilitat, i incre-
menta el radi d’acció de persones 
que no disposen d’un altre vehicle 
(especialment petits, joves i gent 
gran). Sensació de llibertat i de força 
interior.

•	 independència tecnològica Podem 
fer nosaltres mateixos el manteni-
ment i les reparacions bàsiques.

•	 Salut La bici és doblement benefi-
cio sa: per a la salut del ciclista i per a 
la salut pública.

Segons les enquestes, la salut és 
l’atribut que més s’associa a la bicicle-
ta...17 si bé els ciclistes es queixen de la 

contaminació que han de respirar. Ens 
estendrem més en la relació entre bi-
cicleta i salut, perquè val la pena tenir 
clar que el balanç global és clarament 
positiu; potser si tinguéssim clars els 
beneficis de la bici per a la salut –que 
per cert repercuteixen sobre els costos 
de la sanitat pública–, la faríem servir 
més.

EL PODER DE L’EXERCICI FÍSIC
Els tres factors relacionats amb la mo-
bilitat en bicicleta que més incideixen 
sobre la salut són la pol·lució de l’aire, 
els accidents i l’exercici físic; aquest 
últim és el que té una incidència més 
gran sobre la salut.

Imaginem que a l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona (AMB, 1’6 milions 
d’habitants) se substitueix el cotxe en 
diversos desplaçaments, d’aquesta 
manera: a Barcelona ciutat, un 10% 
passa a fer-se en bici i un 10% en trans-
port públic; i entre Barcelona i l’AMB, 
un 4% passa a fer-se en bici i un 16% en 
transport públic. Segons un estudi, 
aquests canvis en el mode de transport 
estalviarien 85 morts anuals, 71 de les 

quals derivarien del 
fet de fer més 

exercici –ja si-
gui el d’anar 

en bici o el 
de cami-
nar fins 
al trans-

port públic. El 2007 a l’AMB hi van ha-
ver 2.200 morts relacionades amb els 
tres factors que  dèiem.18

L’exercici físic desenvolupa les ca-
pacitats cardíaca, respiratòria i mus-
cular. La Sociedad Española de Salud 
Pública sosté que substituir el cotxe 
per la bicicleta o anar a peu pot reduir 
fins a un 50% el risc de patir malalties 
coronàries, diabetis i obesitat, i en un 
30% el de tenir hipertensió.19 Un estudi 
va fer un seguiment a 334 nens i nenes 
durant 6 anys (tenien 9 o 10 anys en co-
mençar l’estudi), i va veure que al final 
tenien un perfil de risc cardiovascular 
millor que els que havien utilitzat al-
tres mitjans;20 recordem que entre la 
població infantil els índexos de sobre-
pès i obesitat estan pujant.

17. Dept de Territori i Sostenibilitat: Baròmetre de 
la bicicleta 2012.

18. D. Rojas-Rueda i altres: Replacing car trips by 
increasing bike and public transport in the 
greater Barcelona metropolitan area: A health 
impact assessment study. Environment Inter-
national vol. 49, novembre 2012.

19. Congrés SESPAS 2009.

20. bici-vici.blogspot.com/search/label/salut.

21. L’estudi no ha contemplat tots els contami-
nants sinó només les partícules ultrafines.

22. Butlletí n. 32 d’Airparif, febrer 2009.

23. L. Int Panis i altres: Systematic analysis of 
health risks and physical activity associated 
with cycling policies “SHAPES” - Final Report. 
Programa de Recerca Science for a Sustainable 
Development, Belgian Science Policy 2011.

Cap a on transforma, la bici?
doncs no ho sé, 

des que Vaig en bici tinc 
menys ganes de fumar, 

i aguanto més als 
Partits de bàsquet. 
això sí, les Pujades 

les faig Per carrers 
amb Poc trànsit

no entec 
com t’agrada anar 

en bicileta Per la ciutat,  
menjant-te tot el fum  

dels cotxes

R
am

on - Sant Cugat del vallès

En bici, si et trobes 

algun conegut pel carrer 

et pots aturar i saludar. 

En cotxe no pots.
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Això que la bici 

sigui saludable ho hauríem 

de posar en qüestió, perquè em fa 

certa angúnia anar respirant els 

fums dels cotxes. D'altra banda, no 

havia estat tant en forma físicament 

com aquests anys que vaig en bici. 

És un exercici diari que m'enforteix 

la musculatura, i m'ho noto.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01604120
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01604120
http://bici-vici.blogspot.com/search/label/salut
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ELS PULMONS CICLISTES  
ESTAN PAGANT UN PREU

De les 85 morts anuals que dèiem que 
s’evitarien canviant el cotxe per la bici 
o el transport públic, una mort seria 
evitada gràcies a la diferència en ac-
cidents (vegeu la primera gràfica de la 
p. 15), i 13 gràcies a la menor pol·lució.21 
Ara bé, aquest últim factor afecta de 
manera diferent els ciclistes i els ciuta-
dans en general: hi haurien més ciclis-
tes respirant pol·lució entre el trànsit, 
i les morts entre ells s’incrementarien 
en 1, mentre que els ciutadans estarien 
exposats a menys contaminació, i això 
evitaria 14 morts.18

Així doncs, i en un entorn amb molts 
vehicles motoritzats, sembla que els 
pulmons dels ciclistes paguen un preu 
a canvi de la millor salubritat atmos-
fèrica per a tots. Cal dir que durant un 
temps s’ha cregut que els ciclistes res-
piren menys contaminació que els ocu-
pants dels cotxes, perquè els sistemes 
de ventilació deixen passar part dels 
contaminants, que es van acumulant 
a l’interior del vehicle, i els ocupants 
estaran una estona més o menys llarga 
respirant aquest aire. Diversos estudis 
han mesurat la concentració de conta-
minants a dintre i a l’exterior dels cot-
xes i han vist que, al llarg d’un cert tra-
jecte, n’hi acaben havent més a dintre 
que a fora; fins al doble o el triple.22

Però resulta que un ciclista respira 
més volum d’aire que un vianant o un 
conductor, pel fet que fa inhalacions 
profundes, més com més esforç està 
fent. Un estudi va analitzar la respi-
ració de 55 persones voluntàries fent 
tres mateixos trajectes en cotxe i en 
bici, a Flandes. Es va veure que anant 
en bici s’inhalaven més del quàdruple 
de litres d’aire per minut, i, segons els 
investigadors, aquesta és la raó per la 
qual la quantitat de partícules conta-
minants inhalades multiplicava per 
entre 6 i 9 les inhalades durant els tra-
jectes en cotxe.23

Però és important senyalar que un 
resultat en què coincideixen molts es-
tudis és que la quantitat de contami-
nants que arriben al nas d’un ciclista 
disminueix moltíssim a mesura que 
el ciclista s’allunya de la font d’emis-
sió dels contaminants. Per exemple, 
un estudi fet a diverses vies de Paris 
va veure que als carrils bici hi havia 
fins a la meitat d’òxids de nitrogen i de 

partícules que als carrils cotxe; un sol 
metre pot marcar una diferència, i fins 
i tot en un carril bus s’inhalaria menys 
pol·lució.22

Així, les recomanacions per als ci-
clistes serien:
•	 Escollir	carrils	bici	sempre	que	sigui	

possible (com més allunyats esti-
guin dels carrils cotxe, millor).

•	 Si	cal	circular	entre	els	cotxes,	evitar	
sobretot les rutes més congestiona-
des, els túnels i els passos subter-
ranis. No et posis darrere dels ca-
mions, no t’enganxis al darrere dels 
cotxes, i quan paris als semàfors 
avança els cotxes. 

Protegim la salut ciutadana del revés?
Les persones que canvien el cotxe o la moto per la bicicleta contribueixen a millorar 
la qualitat de l’aire per a tota la població, però inhalen més contaminants que els 
vianants i els conductors. Hem de permetre que paguin aquest preu?

Cal anar a l’origen dels problemes. Si els cotxes i motos posen al nostre aire conta-
minants que ens perjudiquen tant la salut, com és que es permet que circulin sense 
cap limitació, fins i tot cotxes amb un sol ocupant fent viatges perfectament facti-
bles en bici, transport públic o a peu? Com és que no estan normalitzades, ni són 
popularment benvingudes, mesures per balancejar els drets individuals i els drets 
col·lectius com les que mencionem a la p. 30 d’aquest número?

Com és que davant de la notícia que l’atmosfera de Barcelona està superant regu-
larment els límits de contaminants admesos com a acceptables, l’Ajuntament reco-
mana no sortir a fer exercici al carrer, en lloc de restringir la circulació de vehicles 
motoritzats almenys mentre no millori l’aire?

•	 No	 circulis	 en	 bici	 per	 zones	 amb	
molt trànsit si tens patologies pul-
monars com asma o bronquitis crò-
nica.

•	 Millor	si	pedales	tranquil,	per	no	ha-
ver de respirar tan profundament. 
Aprofita l’ajuda del canvi de marxes 
de la bici.

•	 Inspirar	pel	nas	(el	nas	humidifica	i	
escalfa l’aire, i les mucoses filtren al-
guna pol·lució).

Posar-se una mascareta pot ajudar, 
però les mascaretes no filtren ni els ga-
sos ni les partícules més fines, que són 
les que poden arribar fins més endins 
dels pulmons i passar al reg sanguini.
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timbre Per avisar persones que no 
s’hagin adonat que ens hi acostem en 
bici. És obligatori.
Llums Al davant i al darrere, per veu-
re’ns-hi i perquè ens vegin.
Reflectors També perquè ens vegin. 
La bici n’han de tenir un de vermell al 
darrere, i opcionalment de grocs als 
pedals i/o a les rodes. Per carretera i de 
nit el ciclista ha de dur algun element 
reflector: una armilla, un braçalet, ar-
golles als turmells..., però per a més 
prudència en podem portar sempre.
Parafangs En cas que no vulguem 
embrutar-nos amb l’aigua que hi hagi 
a terra.
Casc A Espanya és obligatori per car-
retera; per ciutat de moment cadascú 
pot fer com li sembli. Protegeix de feri-
des en cas d’impactes no massa forts.
Cadiretes Per portar infants de fins 
a 7 anys. És recomanable que duguin 
casc.

Les normes de què parlem aquí són 
les del Reglament General de Circu-
lació o el de Vehicles. Els municipis 
poden posar ordenances diferents, i 
hi ha ordenances que contradiuen el 
Reglament.

Sembla que en general no es con-
trola gaire si les bicis compleixen la 
normativa. Però vaja, tot el que posem 
aquí és ben convenient, al marge que 
sigui o no obligatori, excepte en el cas 
del casc (vegeu la p. 15). 

La bici:  
el mitjà habitual, i segur

GUIA PRÀCTICA

no goses anar en bicicleta perquè et fa por circular entre els vehicles amb motor? aquí tens els principals 
consells per circular amb seguretat i reduir el risc d'incidents i d'accidents.

Abans de sortir, estudiem quin itine-
rari seguirem. Podem prioritzar car-
rers amb carrils bici, o bé carrers amb 
poc trànsit. 

Quan circulem per calçades com-
partides amb la resta de vehicles: 

•	 Escollim	el carril de més a la dreta, 
tret de quan ens disposem a girar a 
l’esquerra.

•	 És molt important posar-nos sem-
pre al centre del carril. Així som 
més visibles, evitem que se’ns avan-
ci perillosament, no quedem arram-
bats als cotxes aparcats (que poden 
obrir la porta en qualsevol moment) 
i quedem més lluny dels vianants 
que puguin irrompre de sobte a la 
calçada.

•	 Anar	 pel	 centre	 és	 especialment	
important quan som a prop d’una 
desviació a la dreta: si seguim rec-
te un cotxe que giri ens pot barrar 
el pas, i si girem val més fer-ho pel 
davant del cotxe que al seu costat.

•	 Tinguem	 present	 que	 hi	 ha	 llocs	
on un vehicle no pot veure’ns, per 
l’angle mort del retrovisor. Els ca-
mions i autobusos tenen un angle 
mort molt gran, el podem veure a 

tinyurl.com/angleMortCamio; no 
ens si tuem mai en aquesta zona.

•	 Avancem recte, no fem ziga-zagues, 
no fem moviments imprevisibles 
per als altres. 

•	 Als semàfors, posar-nos al davant 
dels cotxes ens dóna visibilitat, i po-
drem fer els girs amb més seguretat. 
I respirarem menys fums.

•	 Indiquem amb els braços i amb 
prou antelació les maniobres 
d’avan  çament i de canvi de direc-
ció. No siguem tímids! Busquem 
contacte visual sempre que sigui 
possible.

Per una vorera sense carril bici 
només hi hauríem de passar si és ben 
ampla i no hi ha aglomeració de gent 
(tot i que de fet només està permès en 
alguns municipis), i si som ciclistes es-
pecialment vulnerables (infants anant 
a escola, nous ciclistes amb poca ex-
periència, gent gran). En tot cas, els 
vianants tenen prioritat sobre les bi-
cis, i són el “vehicle” que pot fer més 
moviments imprevisibles. Cal anar 
a poc a poc, lluny de les façanes, no 
acostar-nos massa als vianants, i si se 
n’acumulen hem de baixar de la bici.

COM éS COnvEniEnt 
EquiPaR-nOS

COnSELLS i nORMES DE CiRCuLaCió PER ZOna uRbana

EL MantEniMEnt MéS iMPORtant PER a La SEGuREtat

•	 Comprovar	que	els	pneumàtics es-
tiguin ben inflats (ben durs) abans 
d’agafar la bici. 

•	 Si	 les	pastilles dels frens han per-
dut les ratlles verticals, s’han de 
substituir.

•	 Amb	el	 fre	 de	davant	 apretat,	mo-
vem el manillar i comprovem que 
la direcció no fa joc.

•	 Les	 partícules	 de	 pedretes,	 vidrets	
etc. desgasten molt els elements 
mòbils de la bici. Mantinguem-los 

nets, passant-hi un drap o un pin-
zell, o aigua si cal (però que no sigui 
a pressió, perquè entraria a dins de 
mecanismes i rovellaria).

•	 Greixar la cadena, unes quantes go-
tes d’oli cada setmana. S’ha de fer po-
sant la marxa més llarga (per untar el 
mínim possible els pinyons). Tirem 
oli en un punt alhora que donem deu 
voltes als pedals, i després deu voltes 
en sentit contrari sense tirar oli, així 
l’oli es fica entre les baules.

El consell més important: precaució 
i el màxim d'atenció, en tot moment.

http://lcc.org.uk/articles/advice-for-cyclists-to-stay-safer-around-lorries


21
  45 · Hivern 2014

Que corri,  
però que no voli!

Segons el Baròmetre de la Bicicleta 2012, a una quarta part dels ciclis-
tes li han robat la bici alguna vegada, i al 8% més d’una vegada. aquí 
hi tenim eines i pràctiques perquè la por d'un robatori tampoc no ens 
privi d'anar en bici.

aSSEGuRanÇa

És aconsellable contractar-ne almenys 
a tercers (responsabilitat civil). Oferei-
xen pòlisses per a bicis des de l'econo-
mia social:
•	 Arç Corredoria d’Assegurances, 

arccoop.coop.
•	 Atlantis cobreix l’ús de bicicletes a 

través de les assegurances de llar, 
automòbil i accidents, i la seva cor-
redoria comercialitza una pòlissa 
per danys i robatori de la bici. www.
atlantis-seguros.es.

Brumwell Brokers (brumwell.com) no 
és d’economia social, però també té el 
segell d’assegurança ètica Ethsi (com les 
dues ante riors). 

Serveis d’assegurances especialitzats 
en bicis:
•	 KingBarcelona, segurosbici.com.
•	 Segurabici, segurabici.es.

Moltes associacions ciclistes inclo-
uen una assegurança amb la quota de 
soci.

La UAB ofereix una assegurança 
per a la bici a tota la comunitat univer-
sitària.

iDEntiFiCaR La biCi
En comprar-la, guardem la factura i 
comprovem que hi figura el número 
de bastidor, que és un identificador 
únic per a cada bicicleta. Normalment 
està gravat al quadre, a sota la caixa 
del pedaler. També pot ser bona idea 
guardar una foto de la bici.

És aconsellable gravar el teu DNI o 
algun identificatiu teu en algun lloc de 
la bici.

En aPaRCaR
•	 Deixem	la	bici	en	un	lloc	freqüentat	

i ben a la vista de tothom.
•	 Lliguem-la pel quadre i a poder ser 

per les dues rodes (en aquest cas 
caldran dos cadenats). Si només en 
podem lligar una, triem sabent que 
la de davant es descolla molt fàcil-
ment, i que la del darrera val més 
diners perquè té els pinyons.

•	 Lligarla	a un senyal de trànsit (cosa 
prohibida en alguns municipis) pot 
portar-nos sorpreses: hi ha lladres 
que els desfalquen per endur-se la 
bici.

•	 Els cadenats més segurs són els de 
tipus “U” rígids, sempre d’acer. Els 
de tipus “pitó” són fàcils de tallar. 
Val la pena gastar-nos diners en un 
bon cadenat, altrament el dia que 
ens robin la bici ho lamentarem.

•	 Es	poden	usar	cadenats	secundaris	
per lligar al quadre les parts de la 
bici desmuntables: el selló, la roda 
del davant, els portaequipatges... 
S’aconsellen els cables d’acer de 
tipus espiral, que pesen poc. Són 
fàcils de tallar, però sembla que 
els lladres ho solen fer (si a la bici 
hi ha un cadenat principal segur), i 
en canvi sí que es roben accessoris 
no lligats. Una altra opció és des-
collar-les i endur-nos-les nosaltres 
mateixos.

•	 Als garatges i als vestíbuls, lli-
guem-hi també la bici a algun ele-
ment fix.

REGiStRaR La biCi

La Red de Ciudades por la Bicicleta ha 
posat en marxa un BiciRegistre, que 
de moment funciona a diversos muni-
cipis i es té la intenció que evolucioni 
fins a ser un registre estatal. Tenir re-
gistrat el parc de bicis és un element 
dissuassori per als potencials lladres, 
dificulta la venda de les bicis robades i 
en facilita la recuperació.

Podem registrar la bici anant a bi-
ciregistre.cat, on també trobarem els 
passos a seguir. Acabarem amb el nú-
mero de registre i la identitat del pro-
pietari gravats de manera indeleble a 
la bicicleta, amb un adhesiu que el po-
tencial lladre podrà veure.

També en aquest web qualsevol ciu-
tadà pot consultar en línia les bicis de-
saparegudes i les localitzades.

http://arccoop.coop/
http://www.atlantis-seguros.es
http://www.atlantis-seguros.es
http://brumwell.com/
http://segurosbici.com/
http://segurabici.es/
http://biciregistro.es/cat/
http://biciregistro.es/cat/
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GUIA PRÀCTICA

A moltes poblacions hi ha força recur-
sos per a qui vulgui anar en bici. Aquí 
n’hem fet una selecció, i podeu trobar 
molta més cosa a la xarxa. Un parell de 
directoris força complets: bicicleta.es > 
Directorio, esciclismo.com > Directorio.

vull provar d’anar  
 en bici, com començo?

aquest Quadern diu que la senzilla bicicleta ens pot conduir a una certa revolució en la mobilitat i en els es-
pais urbans, i que fer aquest exercici quotidianament és excel·lent per a la salut. m’ho he cregut una mica, 
i m’han vingut ganes de provar-ho. Com ho puc fer?

REviStES

Ciclismo a Fondo, ciclismoafondo.es.
Ciclosfera, ciclosfera.com.
Bicimag, bicimag.com.

quE ELS Ja CiCLiStES 
t'aCOMPanyin

Si t’agradaria iniciar-te en la bici junta-
ment amb gent que ja hi tingui experi-
ència, pots acudir a alguna associació 
ciclista del teu municipi. Pots veure les 
que hi ha a Catalunya (que formin part 
de la Federació Catalana) a  ciclisme.cat.

Aquests col·lectius d’amants d’anar 
en bici solen muntar sortides per dis-
frutar-ne plegats, i també proposen 
rutes, organitzen xerrades, trobades i 
competicions ciclistes, donen assesso-
rament sobre normatives i asseguran-
ces, etc.

PER tRObaR iDEES  
DE RutES
Per ciutat ridethecity.com calcula 
el millor itinerari entre dos punts de 
Barcelona, Madrid, Sevilla, València i 
Zaragoza (i de ciutats d’altres països). 
Al mapa hi senyala els punts de lloguer 
i les botigues de bicis.

Pel territori El cicloturisme és una op-
ció de viatge en expansió, que aporta 
en silenci visitants a les zones rurals. 

A wikiloc.com hi podem conèi-
xer rutes per fer en diferents tipus de 
bici (i també per fer molts altres tipus 
d’excursions). És un web col·laboratiu 
en què podem explicar i comentar les 
rutes que fem. Té vora d’un milió de 
participants, que han compartit gai-
rebé dos milions de rutes. L’aplicació 
també es pot baixar al mòbil.

Les vies verdes són camins per fer a 
peu o en bici en antics traçats ferrovi-
aris (i per tant molt plans).

•	 Per	terres	gironines	i	fins	a	la	Cata-
lunya Nord: viesverdes.cat, pirine-
xus.cat.

•	 A	la	Terra	Alta:	tinyurl.com/viaVer-
daTerraAlta.

•	 Al	Vallès	Occidental:	camiverd.org.
•	 Al	 Berguedà:	 tinyurl.com/viaVer-

daLlobregat.
•	 A	la	Vall	Fosca:	tinyurl.com/viaVer-

daVallFosca.
•	 A	 tot	 l’Estat:	viasverdes.com, vias-

verdes.org.

PER aPREnDRE’n

Una oferta formativa molt completa a 
Barcelona l’ofereix Biciclot (biciclot.
net, vegeu el requadre de baix). 

Fa tallers i activitats per conèixer la 
bici, guanyar-hi destresa i circular-hi 
amb seguretat per a primària i secun-
dària, amb atenció especial per als 
alumnes discapacitats, per a casals 
d’estiu, i prepara cursos a mida per a 
municipis. 

El seu Espai Rebiciclem recupera 
residus de bicis i materials diversos, i 
els usa en els seus cursos:
•	 Per a tothom: tallers bàsic i avançat 

de mecànica, curs de reutilització 
(posant a punt una bici en desús), el 
Taller Obert (un taller amb eines i 
peces de segona mà on tu mateix re-
pares la bici i pots consultar dubtes a 
un expert), i tallers monogràfics.

•	 Per a joves en risc d’exclusió so-
cial: cursos de mecànica, taller 
prelaboral, cursos trimestrals per a 
alumnes de secundària de baix ren-
diment, i el curs d’Auxiliar en me-
cànica de vehicles lleugers especia-
litzat en bicicletes (una qualificació 
professional reconeguda).

Altres recursos formatius:
•	 Bici Escola d’Adults al Baix Llobre-

gat, escolabicibaix.blogspot.com.es
•	 A	 Barcelona:	 Lapedala, lapedala.

wordpress.com.
•	 A	 Sant	 Cugat	 del	 Vallès:	 cursos	 de	

mecànica i de circulació de la boti-
ga Vaic, que també ofereix lloguer i 
manteniment. vaic.com

•	 Granollers Pedala (granollerspe-
dala.cat) oferirà properament a les 
persones que comencen a fer els des-
plaçaments habituals en bici acom-
panyar-les durant uns quants dies, i 
trobant l’itinerari més adequat per a 
cadascú.
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http://bicicleta.es/
http://www.esciclismo.com
http://www.ciclismoafondo.es
http://www.ciclosfera.com
http://www.bicimag.com/
http://ciclisme.cat/
http://ridethecity.com/
http://es.wikiloc.com/
http://viesverdes.cat/
http://www.pirinexus.cat/
http://www.pirinexus.cat/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Via_verda_de_la_Terra_Alta
http://ca.wikipedia.org/wiki/Via_verda_de_la_Terra_Alta
http://www.camiverd.org/
http://www.dexcursio.net/viesverdes/via_verda_llobregat.html
http://www.dexcursio.net/viesverdes/via_verda_llobregat.html
http://www.dexcursio.net/viesverdes/via_verda_vall_fosca.html
http://www.dexcursio.net/viesverdes/via_verda_vall_fosca.html
http://www.viasverdes.com/
http://viasverdes.org/
http://viasverdes.org/
http://biciclot.net/
http://biciclot.net/
http://escolabicibaix.blogspot.com.es/
http://lapedala.wordpress.com/
http://lapedala.wordpress.com/
http://vaic.com/
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Promovent la bici amb tots els ets i uts
Biciclot és una cooperativa de treball barcelonina que ofereix una àmplia varie-
tat d’activitats i serveis per facilitar i educar en l’ús de la bicicleta. La bicicleta és 
per a nosaltres una eina per transformar l’entorn, i amb aquesta finalitat treballem.

Res més lluny d’una oferta incompleta de serveis: a Biciclot se les han pensat totes 
per promoure l'ús de la bicicleta sense fissures.

•	 T’agradaria incloure activitats amb bicis a la festa major, a l’aplec, a una celebració qualse
vol? Biciclot t’hi pot muntar gincames, o circuits per a infants, monitors i mecànics inclosos. 
Tems que qui no tingui bicicleta no hi podrà participar? Biciclot et presta la seva flota de bici
cletes, i te la porta fins al lloc de l’acte.

•	 Vols muntar una bicicletada popular? Biciclot t’ofereix una ITB prèvia per a les bicis dels partici-
pants, un cotxe escombra amb mecànic inclòs perquè tothom pugui tornar a casa amb la bici en 
bon estat...

•	 Vols una flota personalitzada a la teva empresa? Biciclot te la prepara i ven, fa manteniment post-
venda a domicili i dóna formació als destinataris de les bicis. Si cal, fins i tot t’instal·la un aparcament.

A banda d’oferir bicis en lloguer, i de vendre bicicletes de segona mà posades a punt per persones 
en risc d’exclusió social. Conegueu el seu Espai Rebiciclem a l’apartat Per aprendre’n. I encara ens 
deixem coses, que tot no hi cap.

Persones que voleu fer el cop de cap i convertir la bici en el vostre mitjà de transport principal, 
associacions, esplais, ajuntaments: biciclot.net, no us ho perdeu.

també se'ns poden fer serveis en bici!
Molts dels serveis que consisteixen a transportar coses per un nucli urbà es poden fer 
en bici.

Per exemple, el servei dels missatgers: ja fa 30 anys que es va fundar la primera bi-
cimissatgeria de l'Estat, la cooperativa Trèvol de Barcelona (trevol.com), i l'han seguit 
almenys una quinzena d'empreses més. També ofereixen servei de paqueteria, que 
sempre que és possible duen a terme amb un tricicle amb remolc.

També hi ha empreses de repartiment a domicili en bici, com Pachamama (pacha
mama.cat), que serveix a domicilis de Barcelona cistelles d'aliments ecològics culti-
vats al Baix Llobregat.

Alguna pizzeria i altres empreses de menjar ràpid també fan el repartiment a do-
micili en bici. També Correos té bicicletes elèctriques a la flota de repartiment, que 
faciliten als carters lliurar paquets a centres històrics per a vianants; sense bici, hi ac-
cedeixen a peu i carregats. I a Barcelona podem agafar un bicitaxi! trixi.com.

Hem publicat un directori més exhaustiu d'empreses de repartiment en bici a 
opcions.org/blog/repartimentsenbici.

biCi-EvEntS

A diverses ciutats del món es fa un cop 
al mes una Massa Crítica, un passeig 
col·lectiu en bici per reclamar els drets 
dels ciclistes i promoure ciutats més 
sostenibles. Per exemple a Barcelona: 
masacriticabcn.jimdo.com.

També organitza cicloevents el mo-
viment Cycle Chic, el “ciclisme amb es-
til”, que vol visualitzar que en bicicleta 
s’hi pot anar ben vestit. Per exemple a 
Girona: moutenbici.org/gcs.

Mariona - Sòcia i usuària d
e B

iciclot

A Biciclot, de la 

inexperiència inicial  

he arribat a tenir certa 

comoditat amb la 

mecànica de la bici, 

jo que no sóc gens 

“manetes”. 

bLOGS i PORtaLS
bici-vici.blogspot.com
www.ebproject.es
www.amigosdelciclismo.com 
www.ciclofilia.org
burricleta.com/ca (ecoturisme per l’en-
torn natural amb bicicleta elèctrica).
www.blogbtt.com
ecomovilidad.net (sobre bici i 
transports públics en general)

PROMOvEnt La biCi 
PLEGatS

Diverses entitats reuneixen associa-
cions o persones ciclistes i treballen 
activament per promoure la bici com 
a mitjà de transport i/o d’esbarjo. 
Fan campanyes de sensibilització, 
reclamen normatives i legislacions 
–participant en organismes públics i 
fent-hi de portaveu del món ciclista–, 
organitzen congressos i jornades...

•	 ConBici, Coordinadora en Defen-
sa de la Bici. conbici.org

•	 BACC, Bicicleta Club de Catalu-
nya. bacc.cat

•	 Amics de la Bici. amicsdelabici.
org

•	 Red de Ciudades por la Bicicleta, 
associació d’un centenar de ciu-
tats per ajudar-se a normalitzar la 
bici als medis urbans. ciudades-
porlabicicleta.org

•	 Mou-te en bici (comarques giro-
nines), moutenbici.org.

•	 Bicicamp (Camp de Tarragona), 
infobicicamp.org.

•	 Me Moc en Bici (Terres de l’Ebre): 
memocenbici.blogspot.com.es.

•	 Al	Baix	Llobregat:	La Saboga (lasa-
boga.org) i BiciBaix (sites.google.
com/site/bicibaixa).

•	 Plataforma Empresarial de la Bici-
cleta, agrupació d’empreses de tots 
els sectors vinculats al món de la 
bici. pebici.org

PERÒ,  
I “LA” BICI????

QUIN TIPUS DE BICI 

NECESSITO jO?  

EN PUC TROBAR DE SEGONA 

MÀ? SE’N FABRIQUEN,  

EN AQUEST PAÍS? 

leS reSPOSteS, al  

PrOPer númerO.

http://biciclot.net/
http://masacriticabcn.jimdo.com/
http://moutenbici.org/gcs/
http://bici-vici.blogspot.com/
http://www.ebproject.es
http://www.amigosdelciclismo.com
http://www.ciclofilia.org/
http://burricleta.com/ca
http://www.blogbtt.com
http://www.conbici.org/
http://bacc.cat/
http://www.amicsdelabici.org/
http://www.amicsdelabici.org/
http://www.ciudadesporlabicicleta.org/
http://www.ciudadesporlabicicleta.org/
http://moutenbici.org/
http://www.infobicicamp.org/
http://memocenbici.blogspot.com.es/
www.pebici.org
www.opcions.org/blog/repartiments�en�bici
www.trixi.com
www.pachamama.cat
www.trevol.com
www.pachamama.cat
www.sites.google.com/site/bicibaixa
www.sites.google.com/site/bicibaixa
www.lasaboga.org
www.lasaboga.org


trobes que a la nostra societat hi ha realitats que seria molt positiu de canviar, i penses que difícilment es farà 
si no hi ha una demanda social? Una manera de donar veu a aquesta demanda és a través d'una campanya de 
mobilització. Però, no és fàcil organitzar una campanya amb unes certes garanties d'èxit, i fracassar en l'intent 
ens porta decepció i cansament per l'energia esmerçada en va. en aquest article, i en d'altres de posteriors, hi 
trobarem recomanacions per orientar les forces cap als punts clau de cara a dissenyar una campanya exitosa.

RUBEN SURIñACH PADILLA

Explorant claus de l’èxit  
de mobilitzacions i campanyes

Que sonin
les campanyes!

La imatge de 
la campanya 
ha de ser 
coherent, i ha 
de comunicar 
idees 
senzilles però 
colpidores

Explicàvem al Quadern Central del número 
anterior l’interessant i necessari diàleg i retro-
alimentació entre les experiències col·lectives 
basades en la construcció d’alternatives i les 
experiències més centrades en la reivindicació 
i resistència per incidir sobre les institucions i 
estructures de poder. A la secció d’El Poder de 
la Comunitat ens hem centrat generalment en 
les primeres, i en aquest número encetem una 
línia d’articles dedicats a reflexionar i donar 
idees inspiradores per a les mobilitzacions i 
campanyes que busquen una incidència polí-
tica més directa.   

Aquesta idea ens ha sorgit en part arran del 
dossier Que sonin les campanyes! Guia metodo-
lògica per al plantejament de campanyes cap al 
Residu Zero que hem fet per a la xarxa d’entitats 
de l’Estratègia Catalana Residu Zero.1 En aquest 
dossier hem analitzat diverses campanyes 
en el camp dels residus a Catalunya i Euska-
di, i n’hem extret unes idees i recomanacions 
que són aplicables a campanyes d’incidència 
política d’àmbits diversos. A través d’aquesta 
sèrie d’articles a Opcions compartirem i com-
plementarem les claus dels èxits de les campa-
nyes, així com les lliçons que podem treure dels 
objectius incomplerts. 

COM ANALITZEM LES CAMPANYES?
Es poden analitzar de moltes maneres. Nosal-
tres hem usat una metodologia desenvolupada 
per la Societat Catalana d’Educació Ambiental, 
i que s’exposa a la guia 3,2,1,... Acció! 2

Aquesta guia vol ser una eina a la que pro-
motors de campanyes i programes de sensibi-
lització i educació ambiental puguin agafar-se 
per maximitzar les probabilitats d’èxit dels 

seus processos. Proporciona uns criteris i in-
dicadors de qualitat d’una campanya, molt 
específics i desglossats.  Resumint-los i agru-
pant-los, obtenim les set grans característi-
ques clau d’una campanya, decisives per al 
seu èxit o fracàs. Les tenim al requadre. Partint 
d’aquest esquema hem desenvolupat un qües-
tionari per als promotors de les campanyes 
que analitzem, i del qual extraiem les idees 
més inspiradores i útils.

LA CAMPANYA  
CATALUNYA LLIURE DE BOSSES

Com a cas d’estudi per a aquest article, hem 
aprofitat la recent col·laboració amb l’Estra-
tègia Catalana Residu Zero que mencionàvem 
per enfocar-nos en una de les campanyes més 
sonades en el camp dels residus: Catalunya 
Lliure de Bosses.3

Aquesta campanya la va impulsar la Funda-
ció Catalana per la Prevenció dels Residus i el 
Consum Responsable (FPRC) a tota Catalunya a 
partir del 2007. L’objectiu general era que admi-
nistracions, entitats, ciutadania, institucions i 
agents econòmics prenguessin consciència per 
aconseguir una reducció efectiva de les bosses 
de plàstic i prevenir les problemàtiques que 
acompanyen la producció i el consum d’aquest 
envàs d’un sol ús. Per fer-ho es van plantejar 
aquests objectius específics:
•	 Aconseguir el màxim suport a la campanya 

entre els diferents agents, així com compro-
misos específics per a cada col·lectiu.

•	 Induir l’aplicació de normativa específica o 
l’aplicació d’un gravamen ecològic a les bos-
ses de plàstic per l’inici del 2009.

•	 Declarar	el	Dia Lliure de Bosses el 3 de juliol.

1. Disponible en pdf a 
estrategiaresiduzero.
cat.

2. Disponible en pdf a 
tinyurl.com/321accio.

3. residusiconsum.
org/catlliurebosses. 
L’hem analitzat amb 
la col·laboració de la 
Rosa Garcia Segura.

4. Agència de Residus 
de Catalunya: Estudi 
sobre el consum de 
bosses de plàstic a 
Catalunya l’any 2011, 
febrer 2013.

El poder de la
comunitat
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http://estrategiaresiduzero.cat/
http://estrategiaresiduzero.cat/
http://www.scea.cat/documents/3,2,1...accio/3,2,1 AccioTOT_web.pdf
http://residusiconsum.org/catlliurebosses
http://residusiconsum.org/catlliurebosses


PREGuntES CLau a FERnOS PERquÈ  
una CaMPanya DOni FRuitS 

1. Resposta clara a necessitats
 Respon la campanya de manera clara a una necessitat social i/o ambiental?

2. Capacitació i legitimitat dels promotors
 Quin reconeixement social i capacitat té l’equip o grup promotor de la cam-

panya?

3. Abast i estructura de la campanya
 Té la campanya uns objectius realistes i clarament definits, així com un pla 

d’actuacions concret i clar?

4. Disseny i realització adequats 
 Són els mètodes i accions utilitzades les més adients per aconseguir mobi-

litzar o interpel·lar el públic objectiu de la campanya?

5. Recursos utilitzats
 Es té un pla per aconseguir els recursos necessaris, i per utilitzar-los de la millor 

manera possible?

6. Avaluació i retorn de resultats
 S’ha contemplat un pla d’avaluació i de retorn de resultats al públic objectiu, 

així com una estratègia per donar continuïtat a la campanya?

I per aconseguir-los es van desenvolupar les se-
güents accions:
•	 Disseny d’una campanya de comunicació i 

elaboració de materials accessibles per tots 
els sectors, descarregables des de la pàgina 
web de la campanya (encara es poden descar-
regar: residusiconsum.org/catlliurebosses). 

•	 Difusió	del	manifest Catalunya Lliure de Bosses 
i foment d’adhesions a la campanya, fent se-
guiment i difusió de les noves incorporacions. 

•	 Contactes	amb	personatges públics de l’àm-
bit de la cultura, la recerca i l’esport per do-
nar a conèixer el seu suport a través de la seva 
fotografia amb la bossa de la campanya.

•	 Organització	de	grups de suport amb repre-
sentants de les administracions, comerç i en-
titats.

•	 Organització	d’accions per la celebració del 
Dia Lliure de Bosses a cada demarcació.

Èxits assolits
En general es considera una campanya amb 
molt d’èxit, ja que va tenir molta participació 
i adhesions de tots els sectors implicats. A més 
es va obrir el debat sobre la necessitat de reduir 
els envasos d’un sol ús a Catalunya, i sobre el 
paper que pot jugar el comerç en avançar cap a 
una societat eficient en l’ús dels recursos. Més 
concretament:
•	 Es	 van	 aconseguir 1.000 signatures indivi-

duals, 100 adhesions d’entitats, l’aprovació 
de mocions per part de 70 ajuntaments i con-
sells comarcals, 2 cadenes de supermercats i 
5 gremis de comerç adherits. I es va lliurar tot 
a la Generalitat de Catalunya i al Parlament.

•	 Es	va	declarar	el	Dia	Lliure	de	Bosses	el	3	de	
juliol, i, sense haver-ho previst així, va esde-

venir-ne el Dia Internacional, degut a la re-
percussió de la campanya i a la suma d’en-
titats d’arreu del món gràcies al suport de la 
Zero Waste International Alliance (Europa, 
Àsia, Amèrica del Nord i Amèrica Llatina).

•	 A	 partir	 d’una	 resolució	 del	 Parlament	 de	
Catalunya per regular la distribució gratuïta 
de les bosses de plàstic es va crear una Co-
missió de Treball del Govern. L’ambició era 
arribar a una llei que gravés econòmicament 
l’ús de les bosses, però com veurem això no 
es va aconseguir.

•	 A	més	d’aquests	èxits,	es	va	aconseguir	un	re-
sultat inesperat: la campanya va arribar a in-
fluenciar a nivell estatal a altres associacions 
i al Ministeri de Medi Ambient, que arran de 
la campanya va incloure a la Llei de Residus 
i Sòls Contaminats objectius calendaritzats 
de substitució de les bosses (malaurada-
ment, el govern espanyol posterior va dero-
gar aquest calendari).

Objectius incomplerts
Com dèiem, la campanya volia aconseguir que 
es gravés per llei la distribució de bosses als 
comerços per tal de reduir-la dràsticament, 
seguint l’exemple de països com Irlanda, on 
l’entrada en vigor d’un gravamen va derivar en 
una reducció immediata del 90% de les bosses 
comercials. El Departament de Medi Ambient 
i Habitatge, però, va cedir a la pressió del sec-
tor de la distribució i dels fabricants de bosses 
i, finalment, es va optar per un acord voluntari 
amb la gran distribució (grans superfícies, su-
permercats...) denominat Pacte per la Bossa. 
L’acord establia l’objectiu de reduir l’ús de bos-
ses de plàstic en un 30% pel 2009, i en un 50% 
pel 2012, respecte al 2007. El 2011 s’havia reduït 
en un 43%, i encara no hi ha dades per al 2012.4 
Tot i que els objectius de reducció són inferiors 
als que s’aconseguirien mitjançant un grava-
men, el Pacte es pot considerar un èxit parcial 
de la campanya, ja que sense ella no s’hauria 
arribat ni al 43% del 2011.

En planificar  
la campanya 

cal que 
estudiem 

quines 
estructures 

de poder 
“tocarem”, 

i com farem 
front als 

arguments  
que els 

opositors 
previsiblement 

utilitzaran
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és rellevant plantejar diferents objectius, 
per assegurar que almenys algun el podrem 
assolir i perquè puguem tenir la percepció 
d’eficàcia durant el procés 

CLAUS DELS ÈXITS I DELS INCOMPLIMENTS  
DE LA CAMPANYA CATALUNYA LLIURE DE BOSSES

Característiques clau Accions decisives per a l’èxit

Respon clara  
a unes necessitats

La necessitat de reduir les bosses de plàstic és difícil de rebatre, perquè 
la proliferació innecessària de bosses és evident i molt propera a la 
ciutadania.

Els promotors havien fet un estudi pioner1 que mesurava el consum de 
bosses de Catalunya i analitzava les mesures que s’havien pres en altres 
regions i països. Oferia doncs una diagnosi i una contextualització 
clara per a la campanya.

Objectius realistes  
i clarament definits

Es van definir uns objectius molt concrets i mesurables, que van 
permetre saber en tot moment en quin punt es trobava la campanya 
respecte als plantejaments inicials.

També es va definir un pla d’actuacions concret per a cadascun dels 
sectors objectiu, amb un calendari que s’anava revisant de forma regular.

Disseny i realització 
adequats

Pel que fa a la imatge i comunicació externa de la campanya:

– Els materials gràfics contenien missatges molt concrets. Molts 
materials de difusió estaven disponibles al web de la campanya per 
a tots els sectors i persones que volguessin participar-hi.

– Es van escollir les bosses reutilitzables com a element identificatiu 
de la campanya.

– El Dia Lliure de Bosses va ser un dia de reivindicació i celebració 
obert a la participació de tots els sectors.

– Es va buscar el suport de celebritats (artistes de cinema, televisió, 
científics, esportistes....), que es van fer fotos amb bosses reu ti lit
zables.

– Es va fer difusió de la campanya a través de la televisió, en programes 
d’entreteniment i a la sèrie Vent del Pla, on també van sortir les 
bosses reutilitzables. La gran difusió va animar la ciutadania i va 
incidir decisivament sobre el comerç i els polítics.

Avaluació i retorn  
de resultats

El retorn de resultats a tots els sectors implicats va ser permanent a 
través del web, els debats i la difusió a través dels mitjans de comunicació.

 

Característiques clau  Factors decisius per als incompliments

Resposta clara a unes 
necessitats

La campanya es va trobar que cadenes de supermercats i alguns comerços 
petits estaven totalment oposats a establir acords de reducció vinculants, 
ja que ho percebien com a contrari als seus interessos.

Recursos utilitzats Es va sentir la limitació de no poder aconseguir més recursos econòmics 
i poder fer actuacions amb més repercussió, més recursos educatius i de 
comunicació, teixir més fermament la xarxa d’entitats per la reducció 
de les bosses...
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1. tinyurl.com/estudiBossesFPRC.
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quinES RECOManaCiOnS GEnERaLS PODEM EXtREuRE 
D'aquESta CaMPanya?

La gran difusió de la campanya 
Catalunya Lliure de bosses va animar 

la ciutadania i va incidir decisivament 
sobre el comerç i els polítics

• Un objectiu impossible de negar Quan obrim un debat públic sobre una problemàtica social i/o 
ambiental, hi poden haver sectors que neguin que hi hagi tal problemàtica (per exemple, encara 
hi ha qui nega l’existència del canvi climàtic). Si ataquem una problemàtica innegable, ja tenim 
molt de guanyat a l’hora d’interpel·lar la gent.

• Estudis i informació d’impacte L’estudi que va elaborar la campanya Catalunya Lliure de Bosses 
contextualitzava amb rigor la situació, i oferia a la ciutadania una informació nova, objectiva i 
d’alt impacte mediàtic. És un punt de partida òptim per aspirar a l’èxit.

• Objectius clars i realistes Han de ser específics i assolibles en el període de temps establert per 
la campanya. És especialment rellevant plantejar diferents tipus d’objectius, per assegurar-nos 
que almenys alguns els podrem assolir amb certa facilitat, ja que és important que durant el 
procés tinguem la percepció d’eficàcia, de que s’estan aconseguint resultats concrets. També cal 
assegurar-se que tots els agents implicats estan al corrent i entenen aquests objectius.

• Pla d’accions ben definit Establir un full de ruta amb actuacions concretes i ben calendaritzades, i 
que aquesta planificació es doni a conèixer i sigui revisada per tots els implicats en el procés.

• Una bona imatge segueix sent imprescindible Malgrat totes les possibilitats que ofereixen les 
noves tecnologies a nivell de comunicació i viralitat social, hi ha coses que no canvien: és impor-
tant que la campanya tingui una imatge atractiva. Ha de ser coherent i clara –si hi ha diversos 
impulsors, tots han de tenir els mateixos materials de difusió i d’imatge–, i ha de comunicar idees 
senzilles però colpidores. La FPRC va rebre l’assessorament de la Fundació Quepo, especialista 
en comunicació social.

• Un famós sempre té efecte Comptar amb el suport públic de personatges famosos és “un 
puntàs” per a l’èxit d’una campanya. Però, com l’aconseguim? La FPRC va arribar als personatges 
televisius gràcies a la col·laboració de la Fundació Quepo, que en coneixia directament alguns. En 
general el contacte amb personatges famosos va ser possible gràcies a contactes personals.

• La teva implicació ha donat fruits És important anar recollint dades de contacte de tothom que 
participi a la campanya, per tal d’anar-los donant retorns sobre els resultats que s’estan acon-
seguint gràcies al seu suport; això els animarà a participar en futures campanyes. Aquesta idea 
hauria d’integrar-se en l’estratègia comunicativa ja des del començament.

• A quins interessos ens enfrontem? La lluita d’interessos contraposats és, en certa mesura, un 
fenomen sa, ja que forma part de tot procés democràtic de presa de decisions. Però, si els interes-
sos que estan en joc són molt elevats, els sectors que se senten amenaçats dedicaran molts 
recursos a impedir que la campanya tingui èxit. En planificar-la cal que estudiem quines estruc
tures de poder “tocarem”, i que ens cobrim les espatlles per fer front als arguments o recursos 
que preveiem que seran utilitzats pels opositors.

• Si hi ha diners tot és més fàcil No cal dir-ho. Avui és difícil que es destinin gaires diners públics 
a subvencionar campanyes. Entre les alternatives hi tenim per exemple l’opció del finançament 
col·lectiu (crowdfunding), que també podem usar com una primera prova per veure fins a quin 
punt tenim una comunitat al darrere disposada a recolzar la campanya. A més, per a l’èxit del 
finançament col·lectiu és clau treballar en xarxa per buscar suports, de manera que recórrer-hi 
pot ser també un catalitzador per impulsar ja d’entrada la campanya des de diversos col·lectius.
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ÁLVARO PORRO

El poder de
les regles  
del joc

AJUSTOS CECS I POBRESA ENERGÈTICA

La crisi genera situacions paradoxals, però que 
ens aporten una informació interessant sobre 
la realitat que habitem. Una d’aquestes és que 
per primera vegada sembla que Espanya està 
en disposició de complir els objectius compro-
mesos al Protocol de Kyoto –no superar en més 
d’un 15% les emissions de CO2 del 1990; actual-
ment les supera en un 23%, però va arribar a es-
tar un 50% per sobre. Aquest resultat és degut 
en part a la compra de drets d’emissió a altres 
països (gairebé 800 milions d’euros), però so-
bretot a aquest efecte de contracció econòmica 
per la crisi. Podríem alegrar-nos dels efectes 
positius ambientals que està tenint la crisi, 
ja que alguns indicadors per primera vegada 
mostren descensos (producció de ciment, con-
sum de gasolina, generació de residus, compra 
de vehicles privats...). No obstant, això té un 
sabor agredolç, perquè aquestes disminucions 
d’emissions i consums energètics es fan, en 
part, a costa de greus conseqüències socials 
no equitatives. Per una banda, disminució de 
l’activitat productiva, amb fortes repercus-
sions sobre l’atur; per una altra, retallada en 
l’activitat pública, amb greus conseqüències 
per als serveis públics; i también disminució 
del consum de les llars, en alguns casos dei-
xant de cobrir necessitats bàsiques i de manera 
molt inequitativa.

Per exemple, i segons l’Asociación de Cien-
cias Ambientales, aquest hivern més de dos 
milions de famílies no podran encendre la ca-
lefacció perquè no podran pagar-la, ja que amb 
les últimes pujades l’electricitat val un 80% 
més que fa 10 anys. Aquest fenomen és el que 
s’ha anomenat pobresa energètica, és a dir, la 

incapacitat d’una llar de satisfer una quantitat 
mínima de serveis de l’energia per a les seves 
necessitats bàsiques, com mantenir l’habitatge 
en unes condicions de climatització adequades 
per a la salut (18 a 20ºC a l’hivern i 25ºC a l’es-
tiu). Segons un estudi, a Espanya el 10% de la 
població pateix pobresa energètica, i això es 
relaciona amb les majors taxes de mort prema-
tura a l’hivern (entre 2.300 i 9.000 morts l’any, 
segons quin percentatge de morts addicionals 
d’hivern s’atribueixin a la pobresa energètica, 
enfront de per exemple les 1.480 morts per ac-
cidents de trànsit en carretera el 2011).1

Per tant, sembla que els mercats tendeixen 
a ajustar-se davant les crisis d’una manera que 
té conseqüències ambientals positives, però 
que és socialment indiscriminada. És a dir, que 
els que menys contribueixen a generar la crisi 
són els que paguen les conseqüències d’aquest 
ajustament. Encara que ha estat una crisi d’ori-
gen essencialment financer, aquest fenomen 
ens pot servir d’exemple sobre la mecànica 
d’ajus tament davant desequilibris de les crisis, 
tinguin l’origen que tinguin. Quan es materia-
litzin les conseqüències econòmiques de la 
crisi ecològica, sobretot en forma d’escassetat 
de recursos naturals, això provocarà un “ajus-
tament” en el mercat en forma d’augments ex-
ponencials del preu de consums bàsics per al 
benestar i la vida: energia per veure’ns-hi, mou-
re’ns, escalfar-nos, conservar els aliments..., 
aigua sana per beure, cuinar, rentar-nos..., etc.

Tendim a sentir discursos pro ambientals 
en termes de conservació del planeta, però el 
planeta sobreviurà. El que no sobreviurà al 
nostre impacte són ecosistemes prou sans com 

Elecció individual i procomú  
en la crisi ecològica

Consumim
tots igual?

en aquests temps abunden els comentaris sobre el fet que els que més han contribuït a generar la crisi 
financera i econòmica que vivim no són els que més la pateixen, i viceversa. en la crisi ecològica que se'ns 
tira a sobre, passarà el mateix si no organitzem una transició equitativa cap a una societat sostenible. 
inevitablement hem de trobar un equilibri entre la llibertat d’elecció individual i la sostenibilitat dels 
recursos comuns.

Les polítiques 
que intentin 
plantar cara 
a la crisi 
ecològica 
han de tenir 
en compte 
la dimensió 
de justícia 
ambiental

1. Asociación de Ciencias 
Ambientales: Estudio 
de Pobreza Energética. 
Potencial de generación 
de empleo derivado 
de la rehabilitación 
energética de viviendas, 
2012. Disponible amb 
sol·licitud a www.cien-
ciasambientales.org.es.

2. Observatori del Deute 
en la Globalització: 
Deute ecològic, 2003.

3. M. Ortega: Justícia 
ambiental a Catalunya: 
anàlisi i propostes 
d’actuació per a 
l’administració públi-
ca. Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals 
(Univ. Autònoma de 
Barcelona), 2011.
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Grup 1

Ingressos més baixos
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Ingressos més alts

Grups de llars segons els seus ingressos anuals

12.168 13.564 14.589 15.714 16.017 17.010
18,813

25.096

20.591

Les emisions de CO2 de les llars augmenten amb el seu nivell d'ingressos 
els ingressos de les llars s'han classificat segons la seva quantia: el 10% d'ingressos familiars més baixos, el 
10% d'ingressos immediatament superiors, i així fins al 10% d'ingressos familiars més alts. els grups de llars a 
l'eix horitzontal són els corresponents a aquesta classificació.

Font: M. Serrano: Emisiones de gases de efecto invernadero y estructuras de consumo en España, Univ. de Barcelona 2005.
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per continuar proveint-nos els recursos natu-
rals que necessitem per al benestar, o fins i tot 
per a la vida. Si no organitzem la transició cap 
a escenaris sostenibles de manera democrà-
tica i equitativa, l’ajust que faran els mercats 
serà cec, és a dir, de forma molt més abrupta i 
desigual. Un fenomen com el que explicàvem 
de la creixent pobresa energètica, però molt 
més accentuat. I, de nou, precisament aquests 
sectors socials que quedaran exclosos no són 
els que estan contribuint més per cap a la crisi 
ecològica, i no obstant seran els que la patiran 
primer, i amb més intensitat.

CONSUMIM I IMPACTEM TOTS IGUAL?
Quan manegem dades sobre consum, i especial-
ment dades d’impacte ambiental, solem treba-
llar amb mitjanes, de manera que estem con-
siderant la societat com una entitat uniforme; i 
això presenta greus limitacions. Les diferències 
d’impactes entre uns i altres grups socials s’han 
estudiat i denunciat en les relacions Nord-Sud 
global: el deute ecològic ens mostra com els pa-
ïsos empobrits, sense ser els principals causants 
dels impactes ambientals, sí que en pateixen a 
la seva geografia una part considerable.2 Frases 
com els catalans consumeixen de mitjana tants 
litres d’aigua més que una etíop, o els nord-ame-
ricans emeten de mitjana tantes vegades més que 
un bangladeshià... Però, entre els catalans ma-
teixos, o els nord-americans o els etíops i ban-
gladeshians, no hi ha diferències significatives?

Quant i com consumim, i per tant l’impacte 
ambiental individual, està molt influït per di-
verses característiques –edat, lloc de residèn-
cia, nivell cultural, professió, hàbits... El nivell 
de renda sembla ser una variable determinant 
per entendre els patrons de consum dels grups 

socials. Si les diferències econòmiques són 
cada vegada més grans, els nostres consums i 
impactes en principi també tendiran a ser-ho.

Per al cas del nostre país, hem trobat pocs 
estudis que analitzin en alguna mesura la re-
lació entre renda i taxes de consum, i les seves 
diferents responsabilitats sobre els impactes 
ambientals. Un estudi apunta que, a Catalunya 
i el 2002, a més renda familiar més generació 
de residus,3 tot i que també asesenyala la influ-
ència d’altres factors sociodemogràfics, com la 
densitat de població, el turisme a la zona, el ni-
vell d’ocupació i el nombre de persones per ha-
bitatge. Aquesta influència es manifesta també 
en altres consums, com el de l’aigua,4 i altres 
estudis la relacionen amb altres variables, com 
les característiques socioeconòmiques del 
barri o municipi.5

Així, sembla que podríem parlar de perfils 
socioeconòmics més demandants, i per tant 
més impactants, per a alguns consums. Aques-
tes diferències també poden veure’s reflectides 
en les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
(GEH). Aquest fet està altament documentat 
per comparar els consums per cap entre pa-
ïsos, i està totalment demostrat que la major 
renda per càpita està associada amb més emis-
sions de CO2.6 Però també dintre dels països, 
comparant entre diferents grups de població 
s’observa que les emissions augmenten a me-
sura que augmenten els ingressos de la llar (ve-
geu la gràfica). De mitjana, quan la despesa per 
família creix en un percentatge determinat, les 
emissions pugen pràcticament en la mateixa 
proporció.7 Dit en altres paraules: si comparem 
unes llars que gasten el doble que unes altres, 
de mitjana les primeres generaran aproxima-
dament el doble d’emissions.

4. E. Tello: “Eliminar” 
residus o gestionar 
materials. Deure o 
conveniència? Revista 
Medi Ambient, Tecno-
logia i Cultura n. 29, 
2001.

5. I. Muñiz i D. Calatayud: 
Sostenibilidad, ciudad 
compacta y dispersa, 
2009.

6. E. Padilla i A. Serrano: 
Inequality in CO2 emis-
sions across countries 
and its relationship 
with income inequa-
lity. A distributive ap-
proach, Energy Policy 
n. 34 , 2006.

7. V. Alcántara i altres: 
La emisión de gases 
de efecto invernadero. 
La responsabilidad de 
España en el calenta-
miento global, Ed. La 
Catarata i Fuhem-
Ecosocial 2013.
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individuals i col·lectius. Fins a quin punt és 
acceptable que algú pugui ser sancionat per uti-
litzar més energia? Què és més democràtic: que 
cadascú consumeixi recursos en funció de la seva 
capacitat de despesa i llibertat individual, o que 
s’estableixin llindars col·lectius que limitin les 
decisions individuals tot cercant un repartiment 
més equitatiu de l’impacte? Qui i com s’estableix 
el llindar del que és “necessari”? La pregunta se-
ria si estem en una situació en la qual resulta 
legítim establir restriccions significatives a les 
decisions individuals, que actualment es consi-
deren com a part de l’esfera personal, dintre de 
la sobirania del consumidor, i per tant inqües-
tionables des de l’àmbit col·lectiu.

En la història recent hi tenim exemples il-
lustratius que estableixen límits a la sobirania 
individual del consumidor per interessos col-
lectius. Per exemple, durant la crisi del petroli 
del 1973 a Alemanya es va prohibir circular els 
diumenges, i a Suècia es va racionar la gasoli-
na i el combustible per a calefacció mitjançant 
cartilles. Actualment algunes ciutats han pres 
mesures d’aquest tipus amb l’objectiu de plan-
tar cara a la contaminació atmosfèrica local o 

a la congestió vial, ja siguin aplicades només a 
centres històrics (com a Florència o Bolonya) o 
a tota la ciutat (São Paulo o Mèxic DF). Durant 
els Jocs Olímpics, Pequín va restringir a la mei-
tat la flota de vehicles privats en circulació mit-
jançant la numeració de les matrícules, i es va 
comprovar que amb un terç menys de vehicles 
les emissions disminuïen en un 40%. L’èxit va 
ser tal que s’ha establert una norma permanent 
que restringeix la flota circulant en un 20% de 
dilluns a divendres.8 

A casa nostra s’havia restringit la velocitat a les 
vies ràpides de l’entorn de Barcelona a 80 km/h, 
per reduir la contaminació i per seguretat vial. 
Malgrat els bons resultats, la mesura va ser víc-
tima d’una campanya mediàtica en contra, i en 
el posterior canvi de govern de la Generalitat 
es va derogar. Un cas similar el tenim amb la 
mesura d’estalvi energètic i econòmic que es va 
prendre a nivell estatal reduint a 110 km/h la 
velocitat màxima a les autopistes, que malgrat 
els bons resultats també ha estat eliminada. 

Per tant, és clau que les propostes, diagnòs-
tics, discursos i per descomptat les polítiques 
que mirin de plantar cara a la crisi ecològica 
tinguin en compte aquesta dimensió que po-
dríem anomenar de justícia ambiental, no no-
més Nord-Sud sinó dintre de les societats na-
cionals. Això seria important tant per donar 
una resposta equitativa al problema com per 
efectivitat, ja que, per exemple des del punt de 
vista de la demanda final, el consum privat que 
fan les llars és, sens dubte, el principal respon-
sable, directament o indirecta, de les emissions 
de GEH. Que vénen de les emissions directes 
provocades per la despesa familiar en determi-
nats béns (com per exemple gasolina, gasoil o 
gas natural), però sobretot de les emissions ne-
cessàries per produir els béns i serveis que les 
llars adquireixen per al seu consum.

La GEStió DELS COMMOnS natuRaLS
Que les polítiques ambientals i les polítiques 
socials estiguin deslligades no és casualitat. I és 
que, entre altres coses, el discurs ambientalista 
tendeix a estar molt basat en la responsabilitat 
i l’educació, marginant el fet que el problema 
ambiental també és conseqüència de relaci-
ons socials i econòmiques injustes.

Els recursos i sistemes naturals són part 
d’uns “comuns” globals i locals dels quals tots 
depenem; l’apropiació o destrucció despropor-
cionada per part d’uns quants ens afecta a tots. 
Igual que en molts problemes socioambientals, 
les decisions privades del productor sobre 
com vol fabricar/vendre el seu producte, o del 
consumidor sobre com vol consumir, acaben 
repercutint sobre l’àmbit col·lectiu. Si com a 
productor poso molt empaquetat innecessari 
al meu producte, aquest impacte, tant ambien-
tal com econòmic, el patirem tots. I el mateix 
passa si com a consumidor decideixo tenir un 
tot-terreny, o no reciclar els residus. Per tant, 
cal un marc més coherent entre decisions pri-
vades i conseqüències col·lectives.

De fet, posar aquest element en primera lí-
nia en conformar les polítiques ambientals 
seria no només un acte de justícia, sinó un pas 
necessari cap a l’acceptabilitat social, la conso-
lidació i l’extensió d’aquestes polítiques. Pro-
bablement molta més gent estaria disposada a 
donar-los suport, promoure-les o acceptar-les 
si tenen una dimensió de repartiment just d’es-
forços i conseqüències.

Tanmateix això no serà fàcil, perquè la gestió 
que com a societat fem de la incompatibilitat 
entre unes necessitats creixents i els límits bio-
físics del planeta planteja preguntes rotundes, 
que generalment s’eviten, sobre el repartiment 
dels recursos naturals i dels impactes ambien-
tals, així com sobre l’equilibri entre els drets 

La gestió  
de la incompatibilitat  

entre unes necessitats creixents 
i els límits biofísics del planeta 

planteja preguntes rotundes 
sobre l’equilibri  

entre els drets individuals  
i els drets col·lectius
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Aquests dos exemples recents de tímides políti-
ques de restricció de decisions individuals ens 
donen una idea del poder mediàtic dels sectors 
que s’hi oposen, i del debat social que generen.9

L’hegemònica teoria política liberal ha legiti-
mat, a les democràcies occidentals, la sanció o 
prohibició de determinats comportaments in-
dividuals, mitjançant el denominat Principi del 
Perjudici, de John Stuart Mill.10 Segons aquest 
principi, cada individu té dret a actuar d’acord 
amb la seva pròpia voluntat, però sempre que 
les seves accions no perjudiquin o danyin les al-
tres persones. El dilema de l’ús de recursos i im-
pactes que planteja la crisi ecosocial sembla en-
trar de ple en aquest principi, per evitar el dany 
a tercers –incloses les futures generacions.11

Afrontar el dilema planteja una sèrie de 
riscos morals associats a aquestes qüestions: 
qui decideix quan el dany a tercers és suficient 
com per legitimar una restricció? Però, malgrat 
els riscos, encarar el dilema és fonamental, i 
l’única manera de gestionar el risc d’arbitra-
rietat moral és mitjançant la creació de proces-
sos i marcs de consens democràtics. Per tant, 
plantar cara a la crisi ambiental en termes de 
justícia també requereix, com hem comentat 
en diverses ocasions, regeneració democràtica.

En qualsevol cas, no afrontar el repte és di-
ficultar la situació, perquè, a mesura que l’es-
cassetat de recursos s’intensifiqui per la crisi 
ecològica, previsiblement aquests debats i pro-
cessos democràtics es faran més complicats, 
per la situació d’urgència, i probablement les 
respostes seran més salomòniques i precipita-
des, i per tant menys democràtiques. És a dir, 
estaran més condicionades pels desequilibris 
de forces de les nostres societats.

ALGUNES PROPOSTES

Hi ha propostes de polítiques socioambientals 
que integren en certa mesura les dimensions 
social i ambiental, alhora que efectivitat, que 
poden servir-nos d’exemple. Una proposta, que 
ja funciona en el cas de l’aigua, tot i que tímida-
ment i parcialment, seria l’ús de tarifes progres-
sives: una tarifa per la qual el preu per unitat (li-
tre, kw...) d’alguns subministraments augmenta 
a mesura que el consum s’allunya de la cobertura 
de la necessitat bàsica. Aquest disseny de tarifes 
ha de promoure que tothom tendeixi a ocupar un 
espai ambiental sostenible independentment 
de la seva capacitat econòmica, és a dir: que es 
garanteixi un mínim vital assequible a tots, i que 
s’estableixi un sostre màxim que impedeixi el 
malbaratament insostenible, determinant un es-
pai intermedi on cadascú esculli la seva pauta de 
consum, però sempre sota l’estímul efectiu, eco-
nòmic i cultural, cap a conductes sostenibles.12 
Just el contrari de com va fer la penúltima pujada 
de la llum el govern espanyol, el juliol passat, que 
la va centrar en la part fixa del rebut, és a dir la 
que no depèn de quant gastes. Recentment hem 
sentit molt a parlar de l’última pujada de la tarifa 
elèctrica (el desembre i per a aquest trimestre), 
en aquest cas sobre la part variable del rebut (el 
consum), que segons molts era excessiva inicial-
ment (després el govern la va rebaixar). Valorar 
si una tarifa elèctrica és “cara” o “adequada” és 
una qüestió complexa, perquè hi intervenen 
molts factors: circumstàncies climàtiques, mal-
barataments, hàbits, polítiques de gestió de tot el 
sistema... i, entre encara d’altres factors, necessi-
tats bàsiques i necessitats “de luxe”; en això últim 
s’enfoca la idea de l’espai vital sostenible. Potser 
dedicarem un article a aquesta complexa valora-
ció en números posteriors.

Un altre exemple més integral, i per ara sen-
se aplicació real, serien les quotes personals de 
carboni. Bàsicament consisteixen en l’assigna-
ció d’una quantitat d’emissions de carboni per 
persona en un període de temps. Cada vegada 
que una persona comprés carburant o electrici-
tat, per exemple, pagaria el seu preu en diners, i 
també una quantitat d’unitats de la seva assig-
nació personal de carboni. D’aquesta manera 
existiria un limitant igual per a tothom, inde-
pendent del nivell de renda que tinguis. La pro-
posta no és fàcil d’implementar, però existeix 
una xarxa que en promou l’estudi i la discussió.13

Parlarem amb més detall d’aquestes i altres 
propostes concretes en propers números, i si en 
coneixeu alguna no dubteu a fer-nos-la arribar. 
Aquest equilibri social, ambiental i democràtic 
necessita creativitat i intel·ligència col·lectiva, 
però ten im al nostre favor el fet que, moltes ve-
gades, la consecució d’equilibri en aquests tres 
àmbits es retroalimenta mútuament.
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