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La capital d Osona, Vic, estrena aquesta setmana 18 bicicletes públiques. Es
tracta d un intent d emular, a petita escala, una experiència que ja s ha posat
en pràctica en capitals europees com Viena. Aprofitant que l orografia ho
permet, l Ajuntament vol animar els vigatans a deixar el cotxe a casa i a
utilitzar aquest mitjà de transport sostenible i alhora saludable.
Aquest dilluns es va presentar oficialment BiciVic, una iniciativa impulsada des de
l’àrea de Medi Ambient municipal que vol promoure la mobilitat sostenible i, en
concret, l’ús de la bicicleta. D’aquesta manera es vol reduir el trànsit de vehicles per
la ciutat. Per aconseguir-ho, l’Ajuntament s’ha fet amb una flota de 18 bicis que
posarà a disposició de tots els ciutadans.
Inicialment, les bicicletes estaran aparcades en un punt de recollida a la plaça
Major, on els interessats ja poden omplir des d’aquesta setmana les butlletes
d’inscripcióper començar a utilitzar els vehicles. L’únic requisit per inscriure’s eI poder
utilitzar el servei és pagar una fiança de 30 euros. Un cop apuntats, poden agafar
les bicis i deixar-les en qualsevol dels altres punts senyalitzats que hi ha repartits
arreu de la ciutat. Es troben al Sucre, la carretera de Roda, l oficina de turisme, la
piscina municipal, la Universitat de Vic, el barri del Remei i davant la Guàrdia
Urbana.
Aquesta mesura vol servir per multiplicar l ús de la bici a la ciutat, ja que amb uns
pocs vehicles se’n poden beneficiar multitud de ciutadans. L’orografia de Vic és
apta per a fer moure els pedals. A més, en els darrers anys han proliferat els carrils
bici, amb una xarxa que supera els 20 quilòmetres i que seguirà creixent.
L'entrada en servei de la iniciativa BiciVic serà el punt fort de la celebració, a la
ciutat, de la Setmana de la Mobilitat Sostenible. Començarà el proper dijous.

