
errassa té l’honor de ser 
una ciutat capdavante-
ra en l’ús de la bicicleta 
com a mitjà de trans-
port. Fins i tot té una 

plaça pròpia, situada a la rotonda 
on conflueixen el passeig del Vint-
i-dos de Juliol, la carretera de Re-
llinars i el passeig de les Lletres. In-
augurada el 28 de març és una de 
les poques que hi ha a l’Estat.  

Les entitats, les administraci-
ons i els particulars s’han esforçat 
per tirar endavant propostes per 
fer-la viable com a mitjà de trans-
port eficient, net, saludable i sos-
tenible. Un exemple: Terrassa va 
ser la segona ciutat catalana a po-
sar en marxa el servei de lloguer 
de bicis públiques Ambicia’t, que 
va funcionar del 2007 al 2010. Una 
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experiència que va visualitzar-la 
com a mitjà de transport. Una 
proposta que es va traslladar als 
instituts el 2012. “Són cursos de 
formació adreçats a alumnes de 
12 i 13 anys. Fan pràctiques de cir-
culació pel carrer en grups redu-
ïts i amb monitors per aprendre a 
circular amb l’objectiu que perdin 
la por”, comenten des de l’àrea de 
Mobilitat de l’Ajuntament. El 2014 
es van fer 23 cursos a dotze cen-
tres educatius i aquest any se’n li-
citaran 24 de nous. 

 
El treball i la inversió feta aquests 
darrers anys veuen ara els seus 
fruits amb l’augment d’usuaris 
que la utilitzen per anar a la feina, 
per portar els nens a l’escola o, 
senzillament, per passejar seguint 
els itineraris que proposa la guia 
editada el 2014 pel Consistori, que 

contempla els carrils-bici i els cir-
cuits que cohabiten amb els car-
rers.  

A més, el nivell d’accidentalitat 
no és gaire elevat. Segons el darrer 
informe de la Policia Municipal 
que recull dades del 2013, aquest 
any es van produir 58 sinistres i els 
mesos de maig i juliol van ser els 
de més col·lisions. L’estudi recull 
que la major accidentalitat es va 
produir a les 19h, majoritàriament 
de dia, que el 41% van ser per en-
vestida i que en un 67% hi havia 
un vehicle implicat. Un 89% van 
ser homes (els grups d’edat majo-
ritaris eren d’entre 11 i 15 anys; 16 
i 20, i a partir de 50) i en un 68% 
dels casos les lesions van ser lleus.  

Canviar els hàbits en un tres i 
no res no és gens fàcil. Cal conèi-
xer les rutes i les seves connexions 
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amb les calçades, els aparcaments, 
les senyalitzacions i unes mínimes 
normes de seguretat.  

Per facilitar aquesta tasca, l’As-
sociació BiciTerrassa (BiTer) orga-
nitza cursos de circulació indivi-
duals perquè els futurs usuaris tin-
guin una formació prèvia i cada 
dijous es troben al pati de la Casa 
Baumann per fer una pedalada 
col·lectiva d’hora i mitja (de 20 a 
21.30 h) per circular i descobrir la 
ciutat des d’un altre punt de vista.  

Hi ha la percepció que Terras-
sa té una orografia accidentada. 
No obstant això, només el 18% de 
la vialitat urbana té un pendent 
superior al 15%. Els desnivells més 
importants es localitzen als eixos 
perpendiculars a l’avinguda de 
Barcelona i en les urbanitzacions 
perifèriques. El 82% restant fa que 

conscients que encara la bicicleta 
representa una petita part. La clau 
és mantenir que la gent camini. 
Com a ciclistes, preferim que una 
persona no vagi en bici a que ho 
faci per la vorera”, comenta l’Ha-
ritz Ferrando, dinamitzador de Bi-
Ter. 

Certament hi ha molta feina 
feta, però també queda molt per 
fer. Una de les reivindicacions és 
enllaçar amb altres localitats.  

A Matadepera, fent un itinera-
ri des de la plaça de l’Aigua, i a Sa-
badell, a través de la N-150 i pas-
sant per davant de l’Hospital. Una 
tercera és enllaçar la carretera de 
Castellar fins a la Torre Mossèn 
Homs i, si s’escau, anar fins a Ma-
tadepera. 

En aquest cas, la crisi ha fet més 
bé que mal. La bicicleta s’ha con-
vertit en l’alternativa a l’abast de 
tothom. Una moda que ha coinci-
dit amb la tendència a l’alça de les 
bicis elèctriques i les plegables, 
adaptades als interessos dels usu-
aris. Les primeres perquè perme-
ten fer quilòmetres amb el mínim 
esforç i les segones perquè són fà-
cils de transportar i es guarden en 
el mínim espai possible. Dues op-
cions que guanyen adeptes. //

Vostès van ser alumnes de la Bici-
Escola que s’organitza cada di-
jous al parc de Vallparadís. Per 
què s’hi van inscriure? 
Ens hi vàrem apuntar perquè la 
Maribel va veure el curs anunciat 
i ens va engrescar. Nosaltres sem-
pre havíem tingut moltes ganes 
d’aprendre’n. El nostre pare, que 
havia estat ciclista semiprofessio-
nal, ens va ensenyar a nedar, pati-
nar i jugar a bàsquet, però mai a 
anar en bici. Era un tema pendent. 
És cert que havíem fet algun in-
tent, però sense continuïtat. Ara fa 
un anys que vam acabar el curs. 
Estem molt agraïdes al BiTer. Sen-
se saber-ne gairebé gens, ara ja po-
dem moure’ns per la ciutat i fer al-
guna excursió.  

Per a nosaltres, fins fa poc, això 

sigui fàcil desplaçar-se per la ciu-
tat. Els eixos amb més demanda 
són els vials que disposen de car-
rils-bici o bé permeten una coha-
bitació fàcil amb altres vehicles.  

 
Segons el Pla de Mobilitat Urbana 
2015-2020 els vianants fan el 
50,2% dels desplaçaments que es 
fan diàriament a Terrassa, tot i te-
nir només el 33,8% de la superfí-
cie disponible del teixit urbà. “Som 

era impossible... I ara, fins i tot, ja 
tenim bici! 

És el mitjà de transport habitual 
per desplaçar-vos per la ciutat? 
Tot sovint ho és. Esperem agafar 
més confiança de mica en mica i 
utilitzar-la encara més.  

Què han descobert anant en bi-
cicleta? 
Bàsicament, una altra manera de 
viure. És ràpida, econòmica, eco-
lògica, fas salut, és divertida i et 
dóna moltes satisfaccions... Què 
més se li pot demanar a un mitjà 
de transport? 

Terrassa és una ciutat concebu-
da per circular amb aquest mitjà 
de transport? 
Pensem que cal més sensibilitza-
ció. Tenim un bon traçat de carril-
bici, però hi ha trams que caldria 
senyalitzar. A més, els existents, no 
es respecten prou.  

Un desig? 
Mai és tard per aprendre a anar en 
bici. Val la pena anar al curs del Bi-
Ter. //



Sempre ha fet servir la bici?  
Sí, des dels 16 anys.  

És el seu mitjà de transport habi-
tual?  
En els trajectes urbans, sí. Els 
meus fills, en Pau, de 7 anys, i 
l’Anna, de 3, també van en bici si 
anem a l’escola, a alguna extraes-
colar o a per la ciutat. En Pau va 
amb la seva pròpia des dels 5 anys 
i l’Anna encara va a la cadireta. 

Es considera una “excepció” o hi 
ha molts pares com vostè?  
Hi ha altres famílies que també ho 
fan, tot i que no és tan habitual fer-
ho durant l’any, inclòs l’hivern o 
els dies en què plou una mica. 
Quan això passa no ens trobem 
ningú més pel carrer. 
 
 Creu que Terrassa té una bona 
infraestructura? 
Nosaltres anem pel carril-bici del 
passeig del Vint-i-dos de Juliol. Tot 
i ser molt millorable, és un dels 
més segurs, pensant en els nens. 
La resta de Terrassa té uns carrils-
bici molt precaris i per moure-s’hi 

amb infants és fins i tot perillós. 

Hi ha respecte pels ciclistes per 
part de vianants i conductors? 
Alguns vianants estan cansats de 
les bicicletes, però si et mous amb 
respecte no tenen cap motiu de 
queixa. Moure’s per la vorera 
(quan no hi ha més opció) és una 
bona oportunitat per mostrar als 
nens que ells són els més vulnera-
bles i que tenen la prioritat.  

Pel que fa als vehicles, no acos-
tumen a respectar-te gaire i a so-
bre semblen molestos amb les bi-
cicletes... Jo sempre penso allò que 
la meva no és “una bici més, sinó 

un cotxe menys”. Si ho veiessin així 
potser no els farien nosa les bici-
cletes. 
 
Què diria a la gent que encara té 
dubtes? 
Jo ho tinc tan incorporat que se’m 
fa molt estrany convèncer algú. A 
més, amb el boom de les bicis 
elèctriques, és força difícil trobar 
arguments per dir “no” a la bici.  

Un desig?  
Que millorin les infrastructures per-
què, si comença a ser un mitjà de 
transport més estès, les actuals no 
podran assumir-ne l’increment. //

 

Des de quan es desplaça en bici 
per anar a la feina? 
Fa tres anys. Hi vaig quatre dies 
per setmana. L’altre vaig a peu. 

És una ciutat fàcil per circular? 
Penso que encara ha de millorar 
molt pel que fa a la facilitat a l’hora 
de circular. S’han de pacificar més 
zones, han d’haver-hi més carrils-
bici i millor senyalitzats... 

A banda de ser un mitjà econò-
mic i sostenible, què li aporta a 
nivell personal? 
És un mitjà de transport que em 
permet “palpar i olorar el que pas-
sa pel carrer”, sentir-me més inte-
grada a la ciutat, gaudir molt més 
que amb qualsevol altre del pai-
satge urbà. També em permet 
mantenir-me en forma sense ne-
cessitat d’anar a un gimnàs. 

Animaria més gent que agafi 
aquesta opció? 
I tant! És força accessible per a tot-

hom, agradable, democràtic i 
atractiu. És saludable no només 
per al ciclista sinó també per a l’al-
tra gent i per a l’entorn. 

Ha pensat alguna vegada a com-
prar-se una bicicleta plegable o 
una d’elèctrica?  
L’elèctrica és una molt bona opció 
per a una ciutat com Terrassa en 
què hi ha força desnivell entre els 
diferents barris. Et permet ade-
quar el pedaleig als diferents graus 
de forma física i tens una ajuda 
per als moments en què les teves 
forces minven. Les plegables són 
molt versàtils perquè et faciliten 

anar i entrar a quasi qualsevol lloc 
i no haver-la de deixar al carrer. En 
el meu cas concret en vaig com-
prar una plegable quan em van ro-
bar la de passeig. 

Com veu el futur? 
Una ciutat plena de bicis és més 
humana i habitable. Hem d’acon-
seguir pacificar-la per gaudir-la 
amb seguretat, rebaixant l’ús del 
vehicle privat i potenciant altres 
alternatives, com anar a peu, en 
bicicleta o en transport públic. En 
aquest sentit, penso que ara 
l’Ajuntament està fent una apos-
ta seriosa i decidida. //
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