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La xarxa central de carrils bici ja és completa
El proper 8 de juny comença la vuitena edició de la setmana de la bicicleta
LAIA CREUS
Pocs dies abans que comenci la setmana de la bicicleta, la xarxa central de
carrils bici de Barcelona es pot considerar finalitzada, i el servei públic de
l'Oficina de la Bicicleta funciona a ple rendiment. Enguany la vuitena edició
d'aquesta setmana comença el 8 de juny i s'allarga fins el dia 14.

Aj. Bcn
Cada vegada més persones utilitzen la bici per moure's per la ciutat

A hores d'ara es pot afirmar que la xarxa central de carrils bici de la ciutat de
Barcelona ja és completa i que tots els carrils del centre de la ciutat estan
connectats. Durant els primers mesos de 2009, s'han habilitat 17 quilòmetres
més de carril bici, que se sumen als 129 amb que ja comptava la ciutat. A més,
es preveu que quan acabi el 2009, la ciutat de Barcelona tindrà fins 156
quilòmetres de carril bici, deu més que a l'actualitat.

Alguns d'aquests carrils són de doble sentit, com el del carrer Compte Urgell,
que va des de l'avinguda Paral·lel fins a la plaça Francesc Macià, mentre que
d'altres són unidireccionals, com el que recorre el carrer Consell de cent durant
800 metres, entre el carrer Vilamarí i Comte Urgell.

Set dies farcits d'activitats
La bicicleta serà el mitjà de transport protagonista a Barcelona del 8 al 14 de
juny, durant la setmana de la bibicleta, organitzada per la Comissió Cívica de la
Bicicleta i l'Ajuntament. Al llarg d'aquesta setmana, els usuaris habituals de
bicicletes podran participar en les diverses activitats i serveis que s'organitzen.

Per exemple, una revisió mecànica gratuïta, una biciteràpia, un circuit infantil de
bicicletes o bicicletades nocturnes.
A més, els que ho vulguin podran anar amb bicicleta fins al cinema o al teatre,
que es farà en una carpa que muntarà l'entitat Amics de la Bici. Una altra
iniciativa és la que tindrà lloc el dijous 11 de juny: en diversos punts de la ciutat
es convidarà a esmorzar, premsa i una bossa de regals a tots els que puguin
demostrar que van a la feina amb bicicleta.
Però la setmana de la bicicleta també està pensada pels que no la fan servir
tant. Durant els 7 dies hi haurà un préstec gratuït de bicicletes des de les 10 del
matí fins les 7 de la tarda, gràcies a l'associació Un Cotxe Menys. A més, el
Bicicleta Club de Catalunya farà diversos cursos d'iniciació a la bicicleta al parc
de la Barceloneta.
L'Institut Barcelona Esports també participarà en aquesta setmana amb
diverses activitats organitzades al Fòrum. El dissabte 13 de juny es farà un Bike
Show, mentre que diumenge tindrà lloc la festa de la bici i els patins al mateix
emplaçament.
Cada cop més
El nombre de persones que utilitzen la bicicleta per moure's per la ciutat
augmenta dia a dia. Es calcula que cada dia es fan uns 90.000 desplaçaments
amb aquest mitjà de transport, i a hores d'ara Barcelona ja compta amb gairebé
200.000 usuaris del Bicing.
Un dels fet que demostra la implantació de la bicicleta a la ciutat de Barcelona
és la consolidació de l'Oficina de la Bicicleta, que va obrir el mes de febrer a la
plaça Carles Pi i Sunyer, 8-10. Es tracta d'una oficina on, ja sigui per correu
electrònic, per telèfon o en persona, els usuaris resolen dubtes, fan
suggeriments o fan les seves queixes sobre circulació.
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