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Portaveu dels Amics de la Bici

El 15 de febrer de l’any passat vaig ini-
ciar el meu segon mandat com a Sín-
dica Municipal de Greuges de Ter-
rassa, que s’allargarà fins al 2023. 
Afronto amb la mateixa il·lusió, or-

gull i implicació ser al capdavant d’una Insti-
tució unipersonal, independent i objectiva 
que defensa els drets de tota la ciutadania. A 
diferència del primer mandat, l’inici d’aquesta 
segona etapa ve marcat per una problemàtica 
compartida per molts dels nostres conciuta-
dans, que fa referència a la vulneració de 
drets socials, com ara el dret a l’habitatge, el 
dret a uns ingressos mínims, el dret a una vida 
independent i a la inclusió, i el dret als submi-
nistraments. Drets pels quals ha de vetllar la 
Síndica en el cas que siguin vulnerats per l’Ad-
ministració, i és aquí on tinc l’autoritat per in-
tervenir i defensar-los.

Les bicicletes no són, com deia l’actor i 
dramaturg Fernando Fernán Gómez, 
només per a l’estiu: són un vehicle 
que utilitzem per desplaçar-nos du-
rant tot l’any, tant de dia com de nit. 

Així ho hem estat defensant des del 1981 
aquells que formem part de l’agrupació 
Amics de la Bici, que també ha posat molt 
d’èmfasi en el fet que els trajectes amb bici-
cleta s’han de poder fer sense que la vida del 
ciclista corri cap mena de perill. A la ciutat de 
Barcelona i a tota l’àrea metropolitana.
 Per això hi ha mesures que fa molts anys 
que reivindiquem: més aparcaments, car-
rils bici i vies ciclables segures –tant a dins de 
les poblacions com a fora, per permetre la 
connexió entre aquestes–, educació viària a 
les escoles, pacificació del trànsit motorit-
zat... Demanem, en definitiva, que la bici-
cleta esdevingui un vehicle respectat, com ja 
passa en alguns països avançats del centre i 
del nord d’Europa, on disposen d’infraestruc-
tures dignes i adequades, i no de carrils bici 
que es fan solament per justificar una subven-
ció, ubicats en voreres, sense connexió lineal 
o massa estrets per circular-hi bé.
 Aprofitant la tirada de les xarxes socials i 
amb un abast internacional, el moviment 30 

 Al llarg de l’any 2018, l’Oficina de la Sín-
dica Municipal de Greuges de Terrassa ha 
efectuat un total de 1.288 actuacions, que han 
generat 232 queixes presentades formalment 
amb expedient tramitat –dels quals 128 ad-
mesos a Terrassa i 104 derivats al Síndic de 
Catalunya– i sis actuacions d’ofici. També hem 
dut a terme set sessions formatives a diverses 
escoles de la ciutat, 13 xerrades sobre drets 
humans, 189 assistències a actes d’entitats de 
la ciutat i dos convenis de col·laboració.
 Davant d’això, cal seguir demanant que 
les problemàtiques detectades per aquesta 

Dies amb Bici va néixer fa anys amb l’objectiu 
de donar visibilitat a l’ús quotidià d’aquest 
mitjà de transport d’una manera ben senzilla. 
Es tracta, simplement, d’acceptar el repte de 
fer cada dia del mes d’abril una fotografia 
d’algun dels desplaçaments que es facin amb 
bicicleta i penjar-la a les xarxes socials amb 
alguna d’aquestes etiquetes: #30diesambbi-
cibcn, #30diasenbici i #30daysofbike. Hi ha 
qui diu que si una persona va amb bicicleta 
durant 21 dies seguits ja es pot considerar 
que és un ciclista habitual. Així que, a partir 
de l’abril, i un cop superada aquesta inicia-
tiva, el que toca és continuar pedalant i con-
solidar aquest hàbit com una forma habi-
tual de desplaçar-se.
 Tanmateix, per molt que nosaltres, les 
persones que ja som usuàries de la bicicleta, 
ens proposem utilitzar-la cada dia, és impres-
cindible que les Administracions ens garan-
teixin unes infraestructures adequades. I no 
és per caprici, que demanem això, sinó per 
seguretat i salut: en l’actualitat ens trobem en 
una situació límit, amb 3.500 morts pre-
matures anuals a l’àrea metropolitana de 
 Barcelona directament relacionades amb la 
contaminació generada pels vehicles de mo-
tor contaminants. Hem perdut molt de temps 
intentant compaginar l’ús de la bicicleta amb 
els vehicles sense rebaixar la seva suprema-
cia, i aquest no és el camí.
 És necessari un canvi de model: ja no hem 
de parlar només de carrils bici, sinó que s’ha 
de donar també l’espai suficient als carrils de 
mobilitat sostenible. El cotxe privat, encara 

institució i les solucions proposades com a re-
comanacions siguin escoltades pel Consistori 
municipal, perquè això és el que espera la 
nostra ciutadania quan ha demanat l’empara 
de la Síndica. I també demano a l’Ajuntament 
de Terrassa més celeritat a l’hora de donar 
resposta a les recomanacions, així com en el 
trasllat de les informacions que la Síndica re-
quereix per resoldre els seus greuges.
 A més, amb la vista posada en el futur, cal 
tenir en compte les noves generacions. Per 
això, des de fa vuit anys, conjuntament amb 
la Comissió de Drets Humans de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Terrassa, el programa 
Educació en Valors vol sensibilitzar i activar 
la participació dels infants i els joves de la ciu-
tat, que poden proposar les seves reflexions i 
recomanacions personals davant dels greu-
ges plantejats per a la millora de la ciutat.

que sigui elèctric, és insostenible per l’espai 
públic que ocupa, tant a les carreteres com a 
l’interior de les poblacions. L’excusa que 
“aquí no hi cap un carril bici” s’ha d’acabar. El 
que no hi cap és un cotxe.
 La bicicleta pot circular de forma segura 
per la calçada si a les vies amb més d’un car-
ril de circulació reduïm l’espai dedicat als cot-
xes amb carrils bici, carrils de mobilitat sos-
tenible i carrils per al transport públic. A la 
resta de carrers, cal reduir la velocitat a 
30 quilòmetres per hora i amb mesures reals, 
no només amb pintura: cal optar pel model 
de vorera continua, on els passos de vianants 
siguin elevats, al mateix nivell que la vorera.
 L’arribada a les ciutats d’alguns ginys 
elèctrics, com per exemple els patinets, és im-
parable, i hem d’acceptar que aquests són 
un element més per reduir el nombre de cot-
xes als nostres carrers. El problema és que la 
tecnologia els permet circular a grans veloci-
tats, motiu pel qual no poden anar pels actu-
als carrils bici. Els ginys que superin els 25 ki-
lòmetres per hora han de desplaçar-se per la 
calçada, i se’ls han d’aplicar les mateixes con-
dicions que tenen els ciclomotors.
 Els problemes de convivència, però, no 
se solucionen només amb prohibicions. Ca-
len unes normatives amb discriminació posi-
tiva per als vehicles sostenibles, com les que 
ja tenen altres països del nostre entorn. I per 
canviar els hàbits és fonamental l’educació vi-
ària orientada a la promoció dels vehicles 
sostenibles. Una orientació que s’ha de donar 
a les autoescoles, però també a les escoles.

“Hem perdut molt 
de temps intentant 
compaginar l’ús de la 
bicicleta amb els vehicles 
sense rebaixar la seva 
supremacia, i aquest  
no és el camí. És necessari 
un canvi de model”

“Demano a l’Ajuntament 
més celeritat a l’hora de 
respondre als greuges”
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Seu dels Amics de la Bici, a Sants.
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ISABEL  
MARQUÈS I AMAT

Síndica Municipal  
de Greuges de Terrassa

El repte és continuar pedalant  
després d’anar 30 Dies amb Bici

A Terrassa 
seguim en crisi  
i cal respondre  
a les demandes


