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Tres mil bicicletes de lloguer per desplaçarse per Barcelona el 2007
Hi haurà 260 punts de recollida i lloguer, situats sobretot al costat
de les estacions de metro
Costaran 1 euro l'hora
C.S.
Barcelona disposarà de 260 punts de lloguer de bicicletes a partir del primer trimestre del
2007. El nou sistema de transport públic individualitzat es finançarà amb els "excedents" del
cobrament de l'àrea verda d'aparcament, van explicar ahir l'alcalde, Joan Clos, i el tinent
d'alcalde i president de la Comissió Cívica de la Bicicleta, Jordi Portabella, sense detallar-ne
el cost.
El pla presentat ahir inclou la compra de 3.000 bicicletes, que podran llogar-se a 1 euro
l'hora. La primera mitja hora serà gratuïta. Prèviament al lloguer, els usuaris hauran de ferse (per 5 euros) un carnet en què figurin les seves dades. La targeta els permetrà agafar o
deixar la bicicleta als aparcaments automatitzats. Els aparcaments tindran capacitat per a 12
bicicletes. L'Ajuntament elabora el mapa d'aparcaments, que sempre seran al costat
d'estacions de metro, en places, als campus universitaris, en pàrquings municipals o en illes
d'equipaments i altres espais públics
Primer, al centre
El projecte s'implantarà progressivament. El 2007 a l'Eixample, Ciutat Vella i la franja litoral
de les platges, "els espais més plans de la ciutat", va avançar Clos. Posteriorment caldrà
habilitar-ne més.
Durant la nit, a banda de fer treballs de manteniment de les bicicletes, caldrà redistribuir-les,
per evitar que es concentrin allà on els usuaris les deixin. Els primers mesos serviran per
estudiar els trajectes amb més demanda, per tal de repartir les bicicletes segons les
necessitats. Es preveu més demanda en direcció muntanya-mar. Hi haurà abonaments
mensuals i setmanals.
Una empresa concessionària gestionarà el servei, i les bicicletes podran dur publicitat.
Portabella vincula la iniciativa, "pensada no per a turistes sinó per als barcelonins que
combinen transport col· lectiu i bicicleta", al nou marc normatiu de la bicicleta. A la tardor
s'aprovarà la nova ordenança específica d'ús. Xavier Trias va acusar Clos de "copiar" la seva
proposta, avançada el juny passat.
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