La UVic posarà en marxa un nou sistema de bicis
de lloguer
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L’Ajuntament de Vic cedeix 12 bicicletes i el setembre se
n’incorporaran 40 més.

Les bicicletes cedides per l’Ajuntament de Vic a la UVic, amb Mercè Vidal i Josep Tarradellas.

L’Ajuntament de Vic, a través de la seva àrea de Medi Ambient, ha cedit les
bicicletes del sistema antic del biciVic a la Universitat de Vic i a l’alberg juvenil.
Aquest dimecres s’ha visualitzat la donació entre la regidora de Medi Ambient,
Mercè Vidal, i el secretari general de la UVic, Josep Tarradellas.
Durant la presentació, el secretari general de la UVic, Josep Tarradellas, ha
destacat que a partir d’ara la universitat posa en marxa un sistema de bicicletes
de lloguer pels estudiants. De moment tindran a disposició les 12 que
l’Ajuntament els hi ha cedit però serà el pròxim mes de setembre quan es
posaran al servei dels alumnes de la UVic 40 bicicletes més.
Recordem que l’Ajuntament de Vic va posar en marxa el passat juny de 2010 el
nou sistema automàtic de bicicletes de lloguer, La Vicky, i com a tal el sistema
antic quedava en desús. És per aquest mateix motiu, i seguint la política de la
promoció de la mobilitat sostenible, s’ha decidit donar les bicicletes antigues a
aquestes dues organitzacions.

D’aquesta manera hi ha la voluntat de continuar treballant per una millora i
augment de l’ús del transport no contaminant i facilitar als estudiants de Vic una
alternativa en els seus desplaçaments; disminuir la contaminació produïda pels
vehicles privats; millorar la circulació i la utilització de l’espai urbà; promoure
l’ús de la bicicleta com a transport públic i a la vegada disminuir la contaminació
acústica
i
atmosfèrica.
Com funcionarà el lloguer?
Les bicicletes es llogaran per tot el curs a estudiants de fora que resideixen
durant tota la setmana a Vic. Es fixarà un preu de lloguer, assequible tot i que
encarà està per fixar, que inclourà les despeses d’ús del servei i la fiança. Les
sol•licituds es podran fer a través del Campus Virtual, tot i que el sistema de
lloguer no entrarà en funcionament fins d’aquí a uns dies.

