
 

 

 

 

 

MOCIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE L’ÚS DE LA BICICLETA COM A VEHICLE DE 

MOBILITAT PERSONAL EN l’ÀMBIT MUNICIPAL I SUPRAMUNICIPAL 

 

“La pandèmia del coronavirus redueix les emissions de CO₂ al Maresme al voltant del 

30%”, és el títol d’un article escrit per Joan Bonet, Tècnic en Canvi Climàtic del CCM, 

publicat pel Consell Comarcal del Maresme. Aquestes dades es deuen a una reducció 

dràstica de la mobilitat local, reducció del consum d’energia elèctrica, reducció del 

consum, i una reducció dràstica de la mobilitat aèria. En concret, pel que fa a la mobilitat 

local, la principal empresa d'emmagatzematge i distribució de productes petrolífers a 

Espanya (CLH), ha calculat una baixada del consum del voltant del 70%. Sabem que el 

28% de les emissions de CO₂ a Catalunya procedeixen del transport. Al Maresme 

aquesta xifra s'eleva al 30 % al no tenir en el seu territori grans emissors com podrien 

ser cimenteres, refineries o indústria  pesant. Si tenim en compte que aquesta situació 

de reducció de la mobilitat durarà 3 mesos aproximadament (2 mesos de confinament + 

2 mesos de recuperació progressiva), podem calcular que la reducció de les emissions 

serà d’un 21% en aquest període i serà d’entre un 4-5% del total en còmput anual. 

 

El desconfinament ha de servir per fer evident que la bicicleta és un mitjà de mobilitat 

personal ideal per poder desplaçar-se, no només per dins de Premià de Mar, sinó també 

per desplaçaments de curt radi, siguin per anar a treballar, fer gestions, escolars, lleure, 

...   

 

Les vies ciclistes temporals són una solució senzilla i adequada per permetre als ciclistes 

desplaçar-se amb seguretat creant nous carrils per a bicicletes i ampliant les vies 

ciclistes existents. Cal promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport (entre els 

ciclistes no habituals), no només pels beneficis de la salut en si mateixa, sinó també per 

fer una aposta clara per una mobilitat més sostenible, sense emissions contaminants.   

 



És per tot ho anteriorment exposat i per tal d’oferir les condicions més atractives i 

segures per als usuaris que sol·licitem al Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar els 

següents acords: 

 

1. Desenvolupar una xarxa de vies ciclistes per a desplaçaments segurs, carrils bici 

reals i vies on les bicicletes tinguin una prioritat real. 

2. Desenvolupar una proposta mancomunada amb els municipis del nostre entorn 

per implementar sistemes de bicicletes públics en xarxa, així com iniciar un 

estudi de viabilitat i de mobilitat d’un servei de bicicleta compartida que contempli 

els municipis de Premià de Mar, Premià de Dalt, El Masnou, Teià, Vilassar de 

Mar, Vilassar de Dalt i Cabrera. 

3. Iniciar converses amb l’Ajuntament de Premià de Dalt, Vilassar de Dalt, Vilassar 

de Mar, El Masnou i Teià per a desenvolupar conjuntament vies d’ús prioritari de 

bicicletes per la circulació cap al lloc de treball i altres vies d’ús prioritari 

permanents per la connectivitat urbana entre totes les ciutats del nostre entorn, 

ampliable a altres municipis, creant d’aquesta manera una gran xarxa de 

mobilitat en tot el Baix Maresme. 

4. Reforçar la seguretat dels escolars en bicicleta mitjançat desenvolupament de 

vies ciclistes temporals. 

5. Implementar aquesta proposta en sessions formatives d’1 a 2 hores gratuïtes 

amb un instructor experimentat, per a usuaris, individualment o en petit grup, per 

aprendre a circular  amb seguretat, seguretat viària, manteniment bàsic de la 

bicicleta, etc. 

6. Des de l’Ajuntament, fer tot el possible per garantir que els usuaris de bicicletes 

i altres vehicles de mobilitat personal motoritzats (scooters i patins elèctrics) 

puguin circular de manera segura, assegurant la convivència i la seguretat viària 

dels vianants, ciclistes i altres vehicles de mobilitat personal motoritzats i 

automòbils.  (Mesura que serà complementaria a la Moció aprovada per aquest 

Ajuntament en referència a fer una ordenança sobre vehicles de mobilitat 

personal) 

7. Instal·lació, ampliació o revisió d’aparcaments segurs a prop de l’estació de tren, 

centres escolars, equipaments municipals, parcs i jardins i equipaments culturals 

de tot el municipi. 
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