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A FINALS DE MARÇ |OSONA

Vic posarà en marxa un Bicing gairebé gratuït amb 18 bicicletes
PERE PRATDESABA
VIC
L’Ajuntament de Vic implementarà a finals del mes de març l’evolució del
BiciVic, un servei públic de lloguer de bicicletes semblant al Bicing de
Barcelona. De moment, la iniciativa començarà amb cinc estacions, amb sis
places d’aparcament de bicis cada una, situades en zones blaves per aprofitar
els parquímetres perquè els usuaris puguin alliberar una bicicleta. En total, hi
haurà 18 vehicles disponibles, i està previst augmentar l’oferta més endavant.
Fins ara, des del setembre passat ja funcionava un BiciVic en què es prestaven
bicicletes en sis punts concrets de la ciutat, com l’oficina de turisme, la
comissaria de la Guàrdia Urbana o la piscina municipal.
Les bicicletes que es faran servir són més rígides que les convencionals, aptes
per a trams curts i sense necessitat de manteniment. Funcionen sense cadena i
les rodes no pateixen punxades, segons l’ajuntament. A més a més, les seves
peces són úniques i no es poden utilitzar per a altres bicicletes, de manera que
disminueix el risc de petits furts.
El preu serà molt assequible, gairebé arribarà a la gratuïtat, amb tarifes
pràcticament nul·les durant la primera hora i mitja d’utilització del servei. Els
usuaris solament hauran de pagar un abonament inicial de 30 euros, com una
fiança. El servei està subvencionat pel Ministeri de Foment i la Diputació de
Barcelona.
POTENCIAR-NE L’ÚS/ Mercè Vidal, regidora de Medi Ambient (PSC), destaca
la capacitat de la ciutat per impulsar el servei, amb més de 25 quilòmetres de
carril bici que ja estan disponibles en aquests moments. El consistori iniciarà
d’aquí a poc temps una campanya per donar a conèixer el BiciVic i potenciar
l’ús de la bicicleta, «tant públic com privat», assenyala la regidora.
El servei estarà lligat als horaris comercials de la ciutat, ja que funcionarà de
les 7 a les 21 hores, de dilluns a divendres, i de 9 a 14 hores els dissabtes. Els
diumenges i festius, les bicicletes no estaran disponibles. Les estacions estaran
situades a la rambla Hospital, el passeig de la Generalitat i a les places Divina
Pastora, Santa Clara i Estació.

