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0. Agraïments 

El present document recopila els principis resultats d’un projecte pilot que Col·lectiu Punt 6 
ha realitzat durant 2019 a la ciutat de Barcelona. L’objectiu d’aquest primer estudi era 
visibilitzar i obtenir dades quantitatives i qualitatives sobre l’ús de la bicicleta per part de les 
dones i persones no binàries a Barcelona, ja que a la ciutat i des de les institucions fins ara 
no s’han recollit dades substancials al respecte. 

Volem reconèixer i agrair el treball que moltes ciclistes porten fent fa anys en aquesta matèria 
tant com activistes, investigadores, tècniques i polítiques. Aquest projecte no hauria estat 
possible sense la col·laboració de la Yenifer Segovia, doctoranda de Pontificia Universidade 
Católica do Paraná – Brasil, que ha contribuït amb la seva experiència sobre ciclisme amb 
perspectiva de gènere a l’elaboració de l’enquesta, la seva anàlisi i l’elaboració d’aquest 
informe. També volem agrair a l’Esther Anaya, investigadora de l’Imperial que va revisar i 
contribuir a millorar l’enquesta. Agrair també al col·lectiu Cícliques pel seu suport i per 
convidar-nos a participar el mes d’abril en el “Encuentro estatal de Ciclistas Diversas” on 
vam poder començar a reflexionar amb ciclistes de tot l’Estat sobre quins impactes de gènere 
vivim les ciclistes urbanes. 

Finalment, agrair a totes les dones i persones no binàries que han participat i contribuït a 
aquest estudi, tant a través de l’enquesta (537 persones) com a través dels tallers 
participatius (32 dones), perquè són elles les expertes i les que han fet possible aquest estudi. 
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1. Introducció 

A l’Estat Espanyol segons el Barómetro de la Bicicleta de España, quatre de cada deu ciclistes 
són dones (39,1%) i l’edat mitjana de les persones usuàries de bicicleta és de 40 anys. 
Aquesta proporció de dones ciclistes es manté des del 2008. Però, el nombre de dones 
ciclistes augmenta a mesura que creix la dimensió del municipi de residència (GESOP, 2019). 

Catalunya està considerada la segona comunitat de l’Estat que més persones usuàries de 
bicicleta té en relació a la dimensió del municipi. Però el perfil de ciclistes continua sent 
majoritàriament masculí (62%) i més jove que la mitjana estatal amb 37 anys, amb més 
formació i ocupat (65%) (Barómetro de la Bicicleta de Catalunya, 2018) 

A Barcelona, segons les dades de l’EMEF, el 2% de les dones de la ciutat es mouen en 
bicicleta vers el 4,8% dels homes i és de les ciutats amb més persones usuàries de la bicicleta 
de l’Estat. La majoria de ciclistes són homes (65,5%) i les dones representen el 34,5% de les 
ciclistes (Lind, 2018).  

En general, la majoria d’estudis sobre l’ús de la bicicleta en el nostre territori no incorpora 
una perspectiva feminista i interseccional. Per tant, no hi ha estudis que permetin analitzar 
l’ús diferenciat de la bicicleta depenent de la identitat de gènere, ni saber quines són les 
necessites específiques de dones, homes i persones no binàries.  

La infraestructura ciclista de la ciutat de Barcelona s’ha desenvolupat sense aquesta 
perspectiva i per tant, respon a un model androcèntric, de masculinitat hegemònica i 
heteronormativa, sense tenir en compte les diferents esferes de la vida quotidiana, més enllà 
dels desplaçaments per feina. Per tant, la manca d’una perspectiva de gènere i interseccional 
en les polítiques ciclistes de la ciutat fa que la mobilitat ciclista de les dones i persones no 
binàries estigui marcada per les desigualtats de gènere que es viuen a la ciutat, vinculades 
als rols de gènere, les càrregues de cures així com l’assetjament sexual i per raó de gènere.  

Durant 2019, Col·lectiu Punt 6 ha realitzat un estudi pilot sobre la mobilitat ciclista de les 
dones i persones no binàries a Barcelona amb l’objectiu de visibilitzar temes de la mobilitat 
ciclista que no s’havien posat sobre la taula abans, com per exemple com impacta la cura de 
persones dependents o la por a l’assetjament en l’ús de la bicicleta per part de dones i 
persones no binàries a la ciutat.  
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2. Metodologia 

Per tal d’elaborar aquest estudi pilot s’ha realitzat una revisió bibliogràfica de treballs previs 
realitzats a la ciutat de Barcelona i s’ha recollit dades de dones i persones no binàries a través 
d’una enquesta en línia i de tres tallers participatius a la ciutat. També destacar com a 
antecedent a aquest estudi, els resultats del taller “Mapa Annie Londonderry” que Col·lectiu 
Punt 6 va dinamitzar juntament amb Yenifer Segovia a la IV Trobada de Ciclistes Diverses a 
l’abril de 2019, organitzada per Cícliques i on van participar al voltant de 25 ciclistes dones, 
bolleres i trans de tot l’Estat. 

Enquesta online 
L’enquesta online va estar disponible a través de la plataforma Survey Monkey durant tres 
setmanes del mes de novembre (veure Annex). L’enquesta estava dirigida a totes les dones 
i persones amb identitat no binària de la ciutat de Barcelona, tant ciclistes com no 
ciclistes. Aquesta és una de les aportacions d’aquest estudi, a diferència d’altres estudis 
sobre mobilitat ciclista, que tenia com a objectiu començar a recollir informació sobre les no 
ciclistes, per saber per què no utilitzen la bicicleta, però també si hi ha elements que les 
motivaria a utilitzar-la. 

Per altra banda, aquest estudi està elaborat a partir de la perspectiva de l’urbanisme 
feminista, que posa la vida quotidiana de les persones al centre, analitzant totes les activitats 
quotidianes que realitzen les persones, més enllà de l’esfera productiva de la feina, i 
visibilitzant i valorant l’esfera domèstica i de cures, on les dones continuen tenint una sobre 
representació. És per això que l’enquesta recull informació sobre la unitat de convivència, 
visibilitza a l’ocupació les tasques domèstiques i de cures per poder recollir dades sobre la 
doble i triple jornada de les dones i recull informació sobre persones dependents a càrrec 
(infants, gent gran, altres) i com aquestes responsabilitats de cura influeixen l’ús de la 
bicicleta. Per altra banda, analitzar la mobilitat ciclista des d’una perspectiva feminista també 
implica analitzar com la percepció d’(in)seguretat i els diferents tipus d’assetjament (vial, 
sexual i per raó de gènere) impacten en l’experiència de les dones i persones amb identitat 
no binària de la ciutat.  

 
537 dones i persones no binàries van contestar l’enquesta (97% dones cis, 3% s’identifiquen 
com a altres), representant una mostra representativa de la meitat de la població de 
Barcelona. En l’enquesta també es van recollir els contactes de totes aquelles persones que 
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volguessin continuar rebent informació sobre els resultats així com invitació per participar en 
els tallers.  

El 65% de les enquestades tenen entre 30 i 50 anys i viuen en un dels següents districtes en 
la seva majoria: Eixample (19%), Sants-Montjuïc (19%), Gràcia (15%), i Sant Martí (14%).  

 
El 14,6% de les ciclistes tenen més de 50 anys, tot i que es redueix el percentatge a partir 
dels 60 anys de manera considerable, cal prestar atenció a aquest grup que prefereix la bici 
en els seus desplaçaments. Sobretot tenint en compte que la  proporció de dones respecte 
als homes augmenta progressivament a la franja de 45-49 anys i es fa més evident a partir 
dels 65 anys. Per tant, cal també tenir en compte com la xarxa de mobilitat ciclista pot donar 
resposta a tots els grups d’edat, tot responent a la diversitat en les formes d’utilitzar la bici, 
la velocitat, les pors i les inseguretats, el disseny de les rutes d’acord amb les activitats 
quotidianes, entre d’altres.  

 

 
El 44% de les participants tenen persones a càrrec, sobretot infants i adolescents. Com es 
veurà en l’apartat de resultats, aquesta dada és important, ja que quasi la meitat tenen 
persones dependents, però un percentatge bastant més petit acompanya a infants en 
bicicleta. 
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La diversitat d’unitats de convivència a l’enquesta també és representativa del perfil d’unitats 
de convivència de la ciutat. El 34% viuen amb la parella i filles, seguides de les qui viuen en 
parella (21%) i amb persones sense vincle sanguini (19%). L’enquesta també recull dades 
sobre famílies monomarentals, que representen el 7% de les enquestades.  

 
L’enquesta ha volgut recollir també la diversitat de les ciclistes. El 19% són nascudes a 
l’estranger, majoritàriament a Amèrica Llatina, fet que pot ser representatiu també per la 
rellevància del ciclisme urbà en aquests territoris i el moviment en la darrera dècada per 
recuperar espais per al ciclisme a les ciutats llatinoamericanes.  
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També s’ha volgut recollir com el fet de ser una persona racialitzada pot influir en 
l’experiència ciclista. El 3% de les enquestades manifesta viure situacions de racisme 
quotidianament pel color de pell, el fenotip, l’accent o altres trets culturals. 

Tallers participatius 
Durant el mes de desembre de 2019 es van realitzar tres tallers a diferents ubicacions de 
Barcelona per tal de poder completar els resultats amb dades qualitatives.  

Cartells difusió tallers 

 
Els tallers es van realitzar a l’Espai Fontana del barri de la Vila de Gràcia, a la seu de Bicihub 
a Poblenou i a la Lleialtat Santsenca al barri de Sants. En total van participar 31 dones d’entre 
19 i 60 anys, i una participant va venir amb la seva filla de 8 anys, també ciclista.  

Espanya 81%

Amèrica Llatina 11%

UE 6% Altres 2%

País de naixement
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Les participants en els tallers representaven una diversitat àmplia de dones de la ciutat pel 
que fa a l'edat, identitat de gènere, origen, barri, ocupació i càrregues de dependència. Per 
tant, la informació d’aquests tallers es considera molt valuosa per la diversitat d’experiències 
quotidianes en relació a la bicicleta que es van poder recollir. 

En els tallers es van presentar els primers resultats preliminars de l’enquesta online, i després 
es va treballar sobre la xarxa quotidiana de les participants i quin paper tenia la bicicleta en 
els seus desplaçaments (veure Annex). Se’ls demanava quins aspectes favorables i 
desfavorables identificaven a l’hora de desplaçar-se en bicicleta per la ciutat.  

Després d’aquest exercici inicial individual i reflexiu, es compartia amb la resta de 
participants aquestes experiències  En tots els tallers, tal com es reflecteix en l’apartat de 
resultats, la percepció de seguretat i autonomia va ser un tema transversal, tant quan es 
parlava d’infraestructura (carrils bici, vies ciclables, ancoratges i aparcament), quan es parlava 
de relació i conflictes en la mobilitat tant amb vehicles motoritzats, amb altres ginys de 
mobilitat o amb altres bicis, com quan es parlava de les diferències i desigualtats de gènere 
que identificaven. A tots els tallers es va recollir informació sobre diferències de gènere pel 
que fa a l’ús de la bicicleta, i se’ls hi va preguntar per quin element era el que més els agrada 
i quin el que menys.  
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Fotos dels tallers participatius 

 
 
 

En resum, el perfil de persones participants en l’enquesta i en els tallers coincideixen, sent 
majoritàriament dones d’entre 30 i 50 anys, que viuen als districtes de Sants, Eixample, 
Gràcia i Sant Martí, i la meitat de les quals tenen persones dependents al seu càrrec 
(majoritàriament infants i adolescents) i amb diversitat d’origen, sobretot amb 
representació dones nascudes a l’estat i de dones llatinoamericanes.  
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3. Resultats  

Els resultats que aquí es presenten recullen la informació de les 569 persones participants 
tant a l’enquesta com als tallers participatius, combinant resultats quantitatius i qualitatius a 
la vegada.  

L’enquesta recull informació tant d’usuàries de bicicleta com de dones i persones no binàries 
que no l’utilitzen. De les 537 persones que van participar en aquesta, el 74% s’identifiquen 
com a ciclistes, mentre que el 26% de les enquestades no utilitzen la bicicleta en els seus 
desplaçaments quotidians.  

Entre les ciclistes, quasi la meitat fa més de 10 anys que van en bicicleta, i el 25% entre 5 i 
10 anys, per tant, el 75% de les ciclistes que han respost l’enquesta són ciclistes expertes.  

 
És important visibilitzar que el 13% de les ciclistes forma part d’alguna associació o 
col·lectiu ciclista. En particular, les enquestades participen a: BACC, Yachay, Red de 
investigadores y profesionales peruanos en Cataluña, Biciclot, Cícliques, Bicihub, Massa 
crítica, Club cicloturisme, Club Probike, Rutabike, Rueda-festival de cine y bicicleta, 
Barcelona by bike, Vadebici, CC Gràcia, Abril Bicis 1000, biciBCN, Brompton, Veni Vidi 
Cycling Culture, 8 Muyeres en Bici, Enbicisenseedat, Taller de autoreparació de bicis “Freno-
Pático” a Ateneu Rosa de Foc.  

El treball que realitza el teixit associatiu ciclista a la ciutat és indispensable per acompanyar 
a les persones ciclistes en la seva pràctica, però també com a entitats que contribueixen i 
pressionen a la millora de la xarxa ciclable a la ciutat.  

A part d’aquests grups més formals, les participants també comparteixen que han creat 
grups de whatsapp de ciclisme amb veïnat del barri, que participen en grups de triatló o en 
grups de ciclisme de carretera. 

Les NO Ciclistes 
El 26% de les participants no utilitzen la bicicleta. Més de la meitat de les dones que no 
utilitzen la bici (55%) diuen que prefereixen utilitzar altres mobilitats sostenibles: a peu o en 
transport públic. Això confirma les dades i els estudis de mobilitat del territori català i de 
Barcelona que mostren que les dones tenen patrons de mobilitat més sostenibles que els 
homes, ja que es mouen majoritàriament a peu i en transport públic.  
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Una de les contribucions que intenta fer aquest estudi és entendre perquè les dones no 
utilitzen la bicicleta i quines oportunitats existeixen per incrementar el seu ús entre les dones 
i persones amb identitat no binària a Barcelona.  

Per això en destacar que de la resta de dones que no utilitzen la bicicleta (45%) destaquen 
les següents raons: no tenen espai on guardar la bicicleta, fan desplaçaments més llargs 
de 5 km, no tenen bicicleta, i tenen por d’assetjament vial (per part d’altres persones 
conductores d’altres vehicles).  

Cal destacar que molt poques dones prefereixen altres mitjans motoritzats a la bici. I una 
dada que és rellevant és el 15% de dones tenen persones dependents al seu càrrec amb 
les que no poden fer desplaçaments en bici. Per tant, cal posar atenció, primer en com 
millorar l’estratègia de mobilitat ciclista perquè pugui acollir la diversitat de persones, entre 
elles persones dependents, tant infants, gent gran, o bé persones amb diversitat funcional. 
És molt important dotar de recursos a programes que fomentin aquestes mobilitats, com “En 
bici sense edat”, però es fa indispensable adequar la infraestructura perquè la diversitat de 
persones puguin circular de manera segura i en les condicions òptimes.  

Taula 1: Perquè no va utilitzen la bici 

Prefereixo caminar 28% 

Prefereixo transport públic 27% 

No tinc espai on guardar la bicicleta 25% 

Distància dels desplaçaments és molt llarga (més de 5 km) 21% 

No tinc bicicleta 20% 

Tinc por a assetjament vial  20% 

Manca de costum 17% 

No m’és possible perquè tinc persones a càrrec i no puc fer desplaçaments en bici amb elles 15% 

Altres 14% 

Distància desplaçaments és molt curta i no cal (menys d'un quilòmetre) 13% 

Manca de temps 11% 

L’orografia del territori no ho permet 11% 

El meu barri o ciutat no té infraestructura per la mobilitat en bicicleta 9% 

Prefereixo cotxe o moto 8% 

No ho trobo còmode 8% 

No hi sé anar 3% 

Problemes de salut física o mental 3% 

No m’agrada 2% 

No tinc recursos per utilitzar un servei de bicicleta compartida 2% 

No tinc recursos per comprar una bicicleta 1% 

Tinc por a agressions verbals o físiques sexuals o de gènere 1% 

Prefereixo altres ginys de mobilitat (ex. patinet) 0% 

Aptituds físiques i sensorials que em limiten l’ús de la bici 0% 
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Per tant, en el no ús de la bicicleta ja sorgeixen temes específics vinculats als rols de gènere: 
que les dones tot i no utilitzar la bicicleta, tenen una mobilitat sostenible (a peu o transport 
públic) com ja assenyalen altres estudis de mobilitat. Però també que les condicionen temes 
vinculats a la percepció de seguretat, com l’assetjament vial, així com les càrregues de cures.  

L’enquesta també ha volgut recollir si hi hauria elements que motivarien a les no ciclistes a 
utilitzar la bici. Entre les dones i persones no binàries que no utilitzen la bici, el 63% afirmen 
que sí que hi ha elements que les motivaria anar en bici.  

Els principals elements que identifiquen és que utilitzarien la bici si: 

- Hi hagués una millor infraestructura de carrils bici segregats i segurs  a la ciutat, que 
tingués continuïtat, i que garantís la seguretat viària de les ciclistes, que a més estigués 
millor connectada amb les ciutats veïnes.  

- Es reduís el trànsit de vehicles motoritzats per augmentar la seguretat viària i disminuir 
la contaminació.  

- Hi hagués una millor infraestructura i segura d’aparcaments i de guardat de bicicletes 
i accessoris. 

- Que tot això a més acompanyés a les ciclistes amb infants, tant en temes de seguretat 
viària, com en relació amb el guardat de les bicicletes de càrrega d’infants.  

- Que millorés la xarxa de Bicing, amb millor disponibilitat, millor distribució d’estacions 
i que permetés ser utilitzada també als municipis de l’AMB com a part de la T-Mobilitat. 

Perfil de les ciclistes 
Entre les ciclistes que van contestar l’enquesta, el 70% utilitzen la bicicleta cada dia o 
gairebé per desplaçaments de feina i el 30% per motius d’estudi. Un terç de les ciclistes 
utilitzen la bici d’una a tres vegades per setmana per oci, per tasques de cura i tasques 
domèstiques 

El 44% recorren d’1 a 5 km i el 35% de 6 a 10 km. En relació als quilòmetres recorreguts, s’ha 
pogut fer una anàlisi per districte.  

 
Les ciclistes que pedalegen entre 1 i 5 km per dia viuen majoritàriament al districte de Gràcia, 
les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. Tot i que és un percentatge petit, les que pedalegen més de 
16 km viuen als districtes de Ciutat Vella, Eixample i Sant Martí. Sobretot en el grup d’1 a 5 
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km, per una banda, a districtes com Gràcia o Les Corts pot tenir a veure amb la diversitat de 
serveis i equipaments que donen resposta a la vida quotidiana de les persones i per la 
proximitat i la connexió amb carrils bici a zones d’activitat al centre i l’Eixample. Pel que fa a 
Sarrià-Sant Gervasi pot estar en relació amb la manca de continuïtat en la infraestructura de 
carrils bici i vies ciclables. 

Tipus de bicicleta 

El 83% van amb la seva bicicleta pròpia i el 25% utilitza el Bicing. El 8% porta una bicicleta 
amb accessoris per carregar infants.  

Pel que fa al servei públic de bicicleta compartida Bicing, per una banda, les ciclistes usuàries 
valoren en positiu les millores que s’han produït en el servei en relació a com funcionava en 
el passat.  

“Jo el Bicing no sé fa quant que funciona... però fa més de 10 anys que estic en el Bicing. I 
crec que les bicis han millorat molt de qualitat. És molt més fiable ara aquest model de bicis, 
més robusta i tal, que abans que moltíssimes vegades hi havia moltes bicis a les estacions 
que eren inutilitzables.” 

Per algunes ciclistes, el Bicing és l'única manera de moure’s en bicicleta, mentre que per 
altres, és una opció addicional a la seva bicicleta pròpia, per combinació sobretot quan et 
desplaces en zones amb pendent de la ciutat (tenir l’opció de pujar en transport públic i 
baixar en bicicleta). Però per aquesta opció hi ha l’inconvenient que moltes vegades les 
estacions de Bicing de les zones nord de Barcelona es queden sense bicis. 

“Las zonas altas se quedan vacías de bicicletas y las zonas bajas llenas, entonces la 
combinación que en teoría es la más cómoda… y las eléctricas suelen estar en las zonas 
altas que no sirven para nada…" 

”Jo tinc el carnet també. L’utilitzo quan no puc utilitzar la meva perquè he arribat al lloc de 
feina i es posa a ploure... haig d’anar en transport públic, però l’endemà, per anar a la feina, 
llavors agafo el Bicing. Quan m’he deixat la bici...” 

Tot i això, el Bicing és limitat en quant a la mobilitat interurbana, quan es pensa a nivell 
metropolità. Una usuària de Bicing ho viu quotidianament,  

“Això és un dels dèficits més bèsties. Jo no tinc bici pròpia, utilitzo el Bicing. I els meus 
pares o la meva germana, neboda... viuen a l’Hospitalet, i a mi em canviaria la vida que 
l’empresa pública de bicis fos la mateixa en la primera ciutat de Catalunya i en la segona, 
quan a més les fronteres totalment urbanes, és un continu de carrers que no hi ha cap mena 
de separació, no té cap sentit que jo només pugui utilitzar el Bicing fins a la darrera estació 
de Riera Blanca, i després una altra empresa de la qual ja no soc...” 

Moltes usuàries consideren que el Bicing hauria de ser metropolità, no municipal, i en 
concret hauria de ser part del sistema integrat de transport junt amb el sistema públic 
de bici de l’AMB, i per tant part de la T-Mobilitat, com passa en altres ciutats, per exemple, 
a Saragossa.  
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“Idealment, el que hauria d’haver és una targeta que et serveixi per metro, bus, bicing, 
tram... una T-Mobilitat. Jo sóc de Saragossa, i a Saragossa tens la Targeta Ciudadana, i allà 
t’entren tots els transports públics. La bici pública també.”  

En els tallers també es parla de la potencialitat de les bicis elèctriques a la ciutat. Però és 
una opció que encara no està a l’abast de tothom. Les bicis elèctriques són cares i a més cal 
poder guardar-les en un lloc segur perquè no te la robin. Les usuàries de bicis elèctriques 
tant pròpies com de Bicing reconeixen el potencial i valoren molt positivament aquesta 
opció. 

“Però jo sí crec que la bici elèctrica i el Bicing elèctric, si estigués ben regulat el tema de 
què hi ha a dalt i què hi ha a baix, sí que penso que és rellevant. A més penso que el tema 
que sigui elèctrica a mi em dóna una velocitat que ser competitiva a 30... vull dir que jo faig 
poc carril bici i faig moltíssima zona 30” 

“Jo crec que s’ha de millorar la redistribució de les bicis del Bicing, ...però ara que s’han 
introduït les elèctriques, el trajecte que jo més faig és Sants-Gràcia, i llavors fa pujada i si 
puc pillar una elèctrica a vegades, si n’hi ha, aquí a plaça de sants la pillo i pujo en elèctrica 
i guai... però després clar, per deixar-la a Fontana o Lesseps veus que les estacions estan 
buides, o sigui que... “ 

El debat de portar casc 

Entre les participants hi ha debat sobre el fet de portar casc. Hi ha aquelles que sempre 
porten casc o bé que són conscients de la importància de portar casc per prevenir impactes 
greus d’un accident, o bé per donar exemple a les criatures que acompanyen.  

“Jo quan porto a les nenes, per donar exemple.” 

“Jo vaig treballar de missatgera quasi 2 anys, i el vaig fer servir quan treballava. Però a l’estiu 
no. Per què? Per si de cas. Estàs més hores.. suposo que sí, vas més ràpid... però amb la 
meva bici no, no compensa.” 

“Jo tinc casc i ho faig perquè jo vaig tenir una caiguda, algú em va obrir la porta, a Londres, 
i em vaig espantar. I portava casc aquell dia..." 

Hi ha ciclistes que no porten casc com a mostra d’activisme, de conquerir l’espai públic i fer-
lo més segur per les bicicletes, mentre que pensen que portar casc és per protegir-se del 
trànsit motoritzat que és el que domina i portar casc seria cedir a aquesta dominació. 

Tant unes com altres no consideren que hauria de ser una obligació. 

“es como que es un paliativo para que las políticas públicas no estén guiadas para crear 
vías que realmente te generen seguridad vial. Entonces, cuando te obligan el uso del casco, 
básicamente lo que están haciendo es tapando cosas que realmente son de fondo. … Aun 
así siempre surge una pregunta y es que, si me caigo, porque yo me caí, y no porque pasó 
un carro a 60 km/h, como que me caí, y también corro el riesgo de golpearme. Entonces 
como que se crea esta disyuntiva de sí, puedo caerme, me he caído en bicicleta, y me he 
caído con casco, pero también disfruto mucho de andar sin casco.” 
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Avantatges i dificultats de la mobilitat ciclista 
Quan es pregunta per quins avantatges troben de moure’s en bicicleta, 8 de cada 10 
ciclistes afirmen que la bicicleta els hi proporciona rapidesa en els desplaçaments, llibertat 
de moviment al no dependre d’horaris i altres serveis,  els hi dóna felicitat i senten que és 
una pràctica saludable.  

7 de cada 10 valoren que és més econòmic que anar amb altres tipus de transport.  

I la meitat de ciclistes, valoren que és una pràctica que, a més, permet estar en forma, dóna 
seguretat i autonomia i les permet enllaçar diferents activitats i tasques.  

En canvi, molt poques consideren que les permeti cuidar i respondre a les tasques de 
cura (16%) 

Taula 2: Avantatges d’anar en bici 

Em proporciona rapidesa en els desplaçaments 87% 

Em dona llibertat de moviment perquè no haig de dependre d’horaris i altres serveis 82% 

Sento que és una pràctica saludable 79% 

Em dona felicitat 76% 

És més econòmic que altres mitjans de transport 68% 

Em permet enllaçar diferents activitats i tasques 55% 

Em permet estar en forma 52% 

Em dona seguretat i autonomia 45% 

Em permet cuidar i respondre a les tasques de cura 16% 

Altra (especifica) 7% 

 

A nivell qualitatiu als tallers, les ciclistes destaquen que el que més els hi agrada d’anar en 
bici: felicitat, energia, independència, autonomia, rapidesa, plaer, ecologisme (no 
contaminació) 

“Em dóna molta energia, arribo sempre molt contenta a tot arreu” 

“Alegría entre mis piernas” 

“És una sensació de llibertat que m’aporta anar en bici, que no me la porta cap altre manera 
de moure’m. Llibertat i seguretat, per exemple de nit, de poder tornar quan vulgui, per on 
vulgui i com vulgui, per a mi això és súper important.” 

“Pots anar a tot arreu sense contaminar” 

“A mi m’agrada molt aquesta sensació de llibertat, que vas més ràpid, i sempre aquesta 
cosa de demostrar que una altra mobilitat és possible.” 

Quan es pregunta per les dificultats, 7 de cada 10 afirmen que l’impacte de la contaminació 
en la seva salut. 6 de cada 10 opinen que la manca de carrils bici segregats del trànsit i de 
carrils amb velocitat de trànsit moderada. La meitat tenen por a ser atropellades per un 
vehicle motoritzat, a què els robin la bici, i manifesten com a dificultat la manca 
d’aparcament en la ciutat.  
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Taula 3: Dificultats d’anar en bici 

Impacte de la contaminació en la meva salut 73% 

Manca de carrils bici segregats del trànsit 59% 

Manca de carrers tranquils, amb velocitat i trànsit moderat 58% 

Por a que em robin la bici 55% 

Por a patir un atropellament per part d'un vehicle motoritzat 48% 

Manca d’espais de guardat comunitaris o públics segurs per bicicletes i accessoris 47% 

Manca d’aparcaments al carrer 42% 

Por d'assetjament vial o violència vial  42% 

Manca de dutxes i guixetes a disposició de ciclistes en els llocs de feina/estudi 21% 

L’orografia dels territoris pels que circulo 16% 

Manca d'accés a serveis de reparació de les bicicletes (d'autoservei o de pagament) 15% 

Por d'assetjament sexual verbal 11% 

Dificultats per enllaçar diferents activitats i tasques de la meva vida quotidiana 11% 

Altra (especifica) 7% 

Por a caure o a no ser capaç de circular per la ciutat 5% 

Dificultats per desenvolupar tasques de cura de la que sóc responsable 3% 

Por a agressió sexual 3% 

 

En els tallers, els resultats a les enquestes es corroboren i les ciclistes manifesten que I el que 
menys els hi agrada és: 

- La conflictivitat, agressivitat i l’assetjament del trànsit motoritzat 
- La contaminació 
- El no respecte a les ciclistes i la criminalització de la bicicleta 

Aquests avantatges i dificultats estan relacionats amb tres grans temes que resulten de la 
diagnosi: Infraestructura i equipaments, Relacions i conflictes en la mobilitat, Construcció de 
Gènere 
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3.1 Infraestructura i equipaments 

Quins carrils i vies utilitzem? 
9 de cada 10 ciclistes utilitzen carril bici unidireccional segregat entre la  calçada i la vorera 
i/o per carril bici bidireccional segregat entre la  calçada i la vorera.  

Taula 4: Tipus de vies que utilitzen les ciclistes 

Per carril bici bidireccional segregat entre la  calçada i la vorera 93% 

Per carril bici unidireccional segregat entre la  calçada i la vorera 89% 

Per carrer de velocitat moderada (30 o 20 km/h) compartint amb vehicles motor 70% 

Per carril bici bidireccional al mig de la calcada 70% 

Per carril bici unidireccional  al mig de la calçada 64% 

Per calçada amb vehicles motoritzats a més de 30 km/h 48% 

Per vorera, sense via ciclista, compartint amb vianants 45% 

Altra (especifica) 5% 
 

Quan se’ls hi pregunta per quin es senten més segures, la resposta és rotunda: el 83 % 
afirma que per carril bici unidireccional segregat. Per tant, aquesta dada és essencial tenir-
la en compte si es vol apostar per una xarxa ciclista segura i on es promogui la mobilitat 
ciclista entre les dones i persones no binàries.  

Taula 5: Tipus de vies que prefereixen les ciclistes 

Per carril bici unidireccional segregat entre la  calçada i la vorera 83% 

Per carril bici bidireccional segregat entre la  calçada i la vorera 43% 

Per carril bici unidireccional al mig de la calçada 29% 

Per carril bici bidireccional al mig de la calcada 25% 

Per carrer de velocitat moderada (30 o 20 km/h), compartint amb vehicles motor 18% 

Per vorera, sense via ciclista, compartint amb vianants 6% 

Altra (especifica) 4% 

Per calçada amb vehicles motoritzats a més de 30 km/h 1% 
 

Hi ha ciclistes que valoren positivament l’augment de la xarxa de carril bici de Barcelona, que 
ha anat millorant i ampliant-se. A mida que s’ha anat ampliant també ha crescut l’ús i la 
demanda de la bicicleta.  

Però també hi ha crítiques en com s’ha fet, a trossos sense pensar en una xarxa on es posa 
la bici en una escala de prioritat a la ciutat. Això ha fet que hi hagi una gran diversitat de 
carrils i vies ciclables a la ciutat, la discontinuïtat de carrils, la manca de manteniment, etc. 
També ha portat a que no es reservés un espai per la bici a la xarxa de carrers com s’ha fet 
en altres ciutats com les holandeses o a Copenhagen, amb carrils bici segregats i protegits 
amb barreres físiques a cada cantó de carrer que impedeixen que el trànsit motoritzat 
envaeixi l’espai. A més de tota la infraestructura que acompanya (aparcaments segurs en 
estacions intermodals, accessibilitat a equipació per portar infants, etc.)  
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Per altra banda, l’expansió de la xarxa també consideren que depèn de qui governa i en 
quina prioritat posen la bicicleta vers els vehicles motoritzats. Per això, les ciclistes emfatitzen 
que cal fer carrils bici de tal manera que sigui una infraestructura difícil d’eliminar si entren 
colors polítics que estan en contra de la bici.  

En particular i referent a la infraestructura de carrils bici i vies ciclables les participants 
destaquen quatre aspectes:  

- Hi ha una saturació dels carrils bici, fet que proporciona sensació d’inseguretat per 
avançament de patinets que no es senten, sobretot en carrils de doble sentit al costat de 
vorera o per la manca d’espai per circular a diferents velocitats i fer avançaments.  

- Manca de continuïtat i mala connexió entre llocs: s’acaba el carril bici sense senyalització 
prèvia que avisi, hi ha moltes zones de Barcelona que el carril bici directe encara no 
existeix (p.ex. Sant Gervasi, Horta-Guinardó) o a grans vies ràpides com Gran Via on 
desapareix el carril bici en alguns trams o la discontinuïtat del carril bici de Diagonal.  

- Carrers que no tenen carril bici i a més són de pujada: és incòmode, les assetgen els 
vehicles motoritzats perquè les volen avançar, les motos avancen sense respectar 
distàncies i normativa, independentment de si les ciclistes van pel mig de la calçada.  

- Encreuaments d’illa on hi ha carrils bici bidireccionals de l’Eixample els cotxes que 
circulen en unidireccional és perillós perquè hi ha accidents amb vehicles motoritzats i 
amb vianants que no són conscients de la doble direccionalitat del carril bici. 

La manca de continuïtat dels carrils bici es fa encara més palesa quan es vol fer mobilitat 
interurbana en bicicleta. Tot i la continuat urbana i les oportunitats per moure’s en bicicleta 
per l’àrea metropolitana i els municipis adjacents, existeixen barreres físiques que dificulten 
i fan a vegades inviable aquest tipus de mobilitat.  

“La mobilitat interurbana, amb Badalona, Sant Adrià... la gent pensa que no s’utilitzarà, i 
quan s’ha construït aquesta infraestructura, de cop hi ha fronteres... les infraestructures dels 
cotxes generen fronteres, que després hi ha un espai per al vianant o per a la persona 
usuària de la bicicleta, i són ocupats.” 

“... fora de Barcelona, per exemple, fins a Castelldefels... una cosa que es pot fer en 
bicicleta, sempre hi ha punts que no està ben... pots estar a Sant Boi i tenir un carril bici 
fantàstic que et connecta amb el Prat de Llobregat, però quan tornes, sempre hi ha un 
moment que te la jugues. I el moment que falla la comunicació, és a dir, aquests carrils i 
vies verdes s’han d’estendre i hi ha de ser...” 

En general, les participants parlen de que cal treure els carrils bici de les voreres per no 
ocupar espai de vianants, evitar conflictes amb les persones que van a peu. Però sí que hi 
ha alguns supòsits on es fa ús de la vorera: 

- Acompanyant a infants, tal i com diu la normativa.  

“jo puc acompanyar als meus fills en bicicleta per la vorera, és l’únic cas. I reconec que faig 
ús de voreres per ells. He estat en zones 30 amb ells on hem rebut assetjament, i jo vull 
evitar aquestes situacions.” 
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- En llocs on s’acaba el carril bici i per enllaçar amb el següent carril bici, per por a 
compartir algunes vies ràpides amb trànsit motoritzat (Aragó), es fa trajecte curt per 
vorera majoritàriament baixant de la bici i caminant.  

- En llocs amb pendent o pujada amb carril únic per no sentir la pressió i l’assetjament 
de busos i cotxes que venen darrere (Montjuïc, algunes parts que connecten amb Sant 
Gervasi o Sarrià) 

- En el cas d’utilitzar el Bicing quan a l’estació no arriba el carril bici i ets sents obligada 
a fer un tros per vorera, per por al trànsit motoritzat 

Moltes de les participants manifesten que en carrers Zones 30 pateixen assetjament per 
part de conductors de vehicles motoritzats privats i taxis, tot i les bicis tenir prioritat per 
circular i anar pel mig del carrer. Les ciclistes expliquen que en aquí noten com la construcció 
de gènere influeix, ja que són més assetjades pel fet de ser dones ciclistes per part d’homes 
conductors. Una ciclista explica:  

“... pel carrer Olzinelles, jo pujava, i un taxista, o sigui, fins que vam arribar a la Lleialtat, 
m’anava apretant, pitant, cridant... jo anava parant i dient que no el deixaria passar... i fins 
que no va arribar un home que passava pel carrer, va aturar el taxista, i li va dir ’això és un 
carril 30, ella té preferència’, no va deixar d’assetjar-me. O sigui, fins que no va haver un 
altre home que es va posar pel mig, jo vaig estar amargada, que gairebé plorava ... I va 
haver un moment que vaig parar i el cotxe em va tocar la bici... va ser súper violent. crec 
que hi ha aquest punt de gènere... que veuen que ets una noia i et criden més.” 

“Jo vaig viure també una situació similar en aquest carrer, amb el meu fil de 6 anys, i ens 
vam haver d’apartar.” 

L’ordenança municipal prohibeix a les bicicletes circular pel carril bus-taxi, a menys que hi 
hagi senyalització específica que marqui el contrari. Per tant, en carrers on no hi ha carril 
bici, i hi ha carril bus-taxi, les ciclistes manifesten tenir por i alhora viure assetjament per 
part de cotxes, taxis i busos.  

Les ciclistes opten per no utilitzar alguns carrers on la comunicació seria directa, però no hi 
ha carril bici, com Balmes i Muntaner, però també per ocupar el carril bus-taxi per una qüestió 
de seguretat.  

“Jo utilitzo molt la Via Laietana, perquè l’haig de baixar, i és horrorós, perquè no hi ha cap 
carril bici.  Jo al principi deia, bueno, aniré pel dels cotxes. Però llavors el cotxe de la dreta 
et trobes que quedes com un entrepà entre els cotxes i els taxis i busos. I vaig dir, és més 
segur anar pel carril bus. Llavors, et venen els taxis, que t’han d’avançar, òbviament, però 
no t’avancen com si fossis un cotxe, t’avancen i deixen un pam... que per mi això també és 
assetjament, del pal, et vaig a fotre i et vaig a fer un susto. Que passen molt arran.” 

“Jo crec que la situació és més complicada quan només hi ha dos carrils. És a dir, que només 
hi ha carril bus i un altre de circulació. Perquè llavors tots els vehicles han de passar pel teu 
carril, llavors l’assetjament és molt més heavy. Si hi ha un tercer carril utilitzen aquell carril, 
però si només i hi ha dos és pitjor.” 

Aquests testimonis, sumats a les percepcions respecte als carrils bici que ja s’han exposat, 
corrobora les crítiques que s’han fet a la proposta de mobilitat ciclista per Via Laietana. Cal 
construir carrils bici segregats per assegurar que les dones (el 53% de la població de 
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Barcelona i quasi el 40% de les ciclistes de la ciutat) no veuen limitada la seva mobilitat 
per la por a l’assetjament viari i a tenir accidents.  

Intermodalitat 
En quant a la intermodalitat, només el 27% de les ciclistes combinen la bicicleta amb altres 
mitjans de transport, sobretot metro, a peu i en bus. Aquest baix ús de la intermodalitat es 
pot donar per la distància de desplaçaments que és curta, o bé, per la dificultat de practicar 
la intermodalitat quan hi ha una manca d’aparcaments i que siguin segurs, i quan l’espai al 
transport públic sigui limitat per a la bicicleta.  

La intermodalitat augmenta amb l’edat de les ciclistes. Mentre les ciclistes entre 25 i 39 fan 
ús pràcticament exclusiu de la bicicleta en els seus desplaçaments, les ciclistes entre 40 i 49 
anys combinen en major mesura la bici amb altes mitjans de transport.   

A l'hora de pensar el transport públic també caldria pensar en dotar més espai per a la bici, 
ja que hi ha persones que necessiten la bici per desplaçar-se des del transport públic al destí 
final. Però si no hi ha espai suficient en el transport públic i a més s’entra en conflicte 
d’ocupació d’espai amb altres necessitats com les persones amb mobilitat reduïda o cotxets 
(com passa als trens de Rodalies o FGC), això pot ser una manca d’incentiu per utilitzar-la en 
favor de vehicles contaminants.  

Orientació, senyalització i semàfors 
Hi ha una manca de senyalització de la xarxa ciclista tant horitzontal, com de planificació 
a través de mapes de la xarxa. Això dificulta molt poder orientar-se en zones que alguna 
usuària no conegui o utilitzi de manera sovint. En molts casos s’acaba el carril bici i no hi ha 
senyalització horitzontal o al paviment que indica per on continuar circulant de manera 
segura. O la pintura de senyalització s’ha esborrat i no s’ha fet manteniment.   

En general, es valora que no existeix un bon manual de la xarxa ciclista de Barcelona. Es 
considera que la informació a Google maps no és fiable i no sempre et dóna la millor opció 
o la més directa. El mapa interactiu de la web de l’Ajuntament no té direccionalitat dels 
carrils bici i això és un problema a l’hora de planificar la ruta. Cal descarregar el mapa en pdf 
de la web per poder veure direccions.  

Aquesta manca de senyalització contribueix a la percepció d’inseguretat a l’hora de moure’s 
per algunes zones de la ciutat.   

La temporalitat dels semàfors de bicis, igual que passa amb els de vianants, està pensada 
per la velocitat del cotxe. Tot i que hi ha diferents ritmes d’anar en bicicleta, hi ha vies amb 
carril bici on és lent avançar perquè a gairebé cada intersecció et pots trobar els semàfors 
en vermell. Això condiciona que les ciclistes es saltin més els semàfors, sobretot en rutes 
quotidianes on es coneixen les dinàmiques de circulació. 

“A vegades et saltes el semàfor abans, quan ja veus que parpelleja el dels vianants, ... això 
si ho fan els cotxes és terrible, però en canvi per un ciclista és més segur iniciar el trajecte 
abans... et veuen... si passes abans et veuran, en el seu moment no...” 
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Guardat i aparcament 
El 50% de les ciclistes guarden la bicicleta a l’habitatge, ja sigui a l’interior o bé a l’entrada 
o portal. El 29% l’aparquen al carrer, majoritàriament a punts d’ancoratge de bici.  

Taula 6: On guarden la bicicleta quan arriben a casa 

A l'interior de l’habitatge 37% 

Al carrer en un aparcament específic per a bicicletes 21% 

Al portal o a l'entrada de l’habitatge 13% 

No tinc bicicleta pròpia, sóc membre d'un servei de bici compartida 13% 

Al carrer lligada a un suport no destinat a bicicletes: senyal, barana, etc. 8% 

Garatge o pàrking privat 7% 

Traster 5% 

Pati, terrassa, jardí 5% 

Al balcó del pis 3% 

Altra (especifica) 3% 

Aparcament bici municipal segur (Aparcament municipal Barcelona o similar) 3% 
 

Quan es desplacen per la ciutat, les ciclistes aparquen en punts d’ancoratge (62%) i lligada 
a un suport no destinat a bicicletes (40%). 3 de cada 10 ciclistes aparquen al lloc de feina. 

Taula 7: On l’aparquen al desplaçar-se per la ciutat 

Al carrer en un aparcament específic per a bicicletes 62% 

Al carrer lligada a un suport no destinat a bicicletes: senyal, barana, etc 41% 

A l’oficina 29% 

Sóc membre d'un servei de bici compartida 19% 

Altra (especifica) 7% 

A l’escola 5% 

Aparcaments subterranis de pagament 1% 

Aparcament subterranis públics 1% 

 

Hi ha un acord rotund en el fet que falten punts d’ancoratge a la ciutat i que no hi ha 
aparcaments segurs públics. La manca i la saturació dels punts d’ancoratge s’aguditza amb 
la privatització d’aquests aparcaments per part de companyies privades de patinets i bicis 
compartides que ocupen aquests espais. Moltes ciclistes han d’acabar lligant la seva bici a 
pals o faroles del carrer, amb la por a que la Guàrdia Urbana s’endugui la seva bicicleta al 
dipòsit de bicis.  

“A mí me ha pasado dos veces, que me saquen la bici por tener el parquing lleno y tener 
que aparcar al lado de una farola; en la farola no se puede, viene la grúa y la tienes que ir a 
buscar al depósito” 

Per altra banda, no hi ha ni una comptabilització ni un mapatge exhaustiu dels punts 
d’ancoratge i aparcament, ja que el mapa disponible a la web està fet amb Open Data i les 
dades són aproximades.  
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En definitiva, no hi ha una planificació d’on i com s’ubiquen en relació a espais, equipaments 
i serveis de la vida quotidiana i en relació a densitat per barri. Per exemple, és difícil trobar 
espai per aparcar la bici a districtes com Ciutat Vella, en part per l’abandonament de bicis i 
en part per la privatització d’aquest espai per empreses de lloguer de bici i patinets, donada 
per la turistització que viu el districte. Però en canvi, hi ha zones de la ciutat amb molts 
aparcaments buits.  

Una veïna de Ciutat Vella explica 

“Yo que compro en el mercado de Santa Caterina y voy en bici, al lado del mercado hay 
dos [aparcament] enanas entre una farola… y no se puede.” 

Mentre que una veïna de Sarrià apunta, 

“Jo que visc a Sarrià, hi ha molts aparcaments, i molts buits. O sigui, és una cosa... fa molta 
pujada... però és una cosa que... jo faig trajecte Can Carelleu, Gràcia, Passeig de Sant 
Joan... i clar, hi ha una diferència de densitat.. clar, jo a Gràcia m’he llogat un pàrquing per 
deixar la bici, perquè no vull cada matí haver de fer la ruta del bacalao per a trobar un 
pàrquing. Però es que a més a més, està mal distribuït, o sigui, no és que hi hagi una manca 
generalitzada... “ 

També es considera que no hi ha prou difusió del que es fa amb les bicis abandonades que 
l’ajuntament treu dels aparcaments, quan Biciclot té un programa fa temps que les recicla, 
però molta de la població ciclista no ho coneix.  

A la manca de punts d’ancoratge se li suma la por a que et robin la bici, moltes de les 
participants manifesten que els hi ha robat la bici alguna vegada. 

“A mi me n’han robat moltes” 

Hi ha alguna prova pilot d’aparcaments segurs de bici amb casc, com el que està a l’entrada 
del campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, però hi ha desconeixement general 
de com funciona i de si és una cosa puntual o si això es pot estendre a altres indrets.  

Finalment hi ha una demanda generalitzada per aparcaments segurs de bici en grans 
intercanviadors de transport públic que permetin una intermodalitat més fàcil i sostenible. 
Perquè pot ser una barrera a l'hora d’utilitzar transport públic com Rodalies o FGC si no hi 
ha aparcaments segurs, ja que és difícil poder portar-la als trens, amb el poc espai del que 
es disposa. La manca d’aparcaments segurs pot desincentivar l’ús del transport públic en pro 
del cotxe o la moto.  
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3.2 Impactes de Gènere  

En general, les ciclistes participants consideren que existeixen diferències de gènere a l’hora 
d’anar en bici, en part, pel procés de socialització i rols assignats de cura 

“Si al final las mujeres somos las que hacemos todos los trayectos de cura diaria, y los 
hombres van a piñón, a enseñar músculo o a decir, mira voy super rápido. Para mí no tiene 
nada que ver, yo conozco pocos hombres que usan la bici como hacemos nosotras.” 

“jo la diferencia que veig entre els homes i les dones, es que les bicicletes de les dones son 
normalment les que porten més cistelles, compres... aquest tema de cures i tasques... que 
cada cop hi ha més homes, però crec que les bicis dels homes són més esportives, i les 
dones... en proporció eh.” 

Les ciclistes participants consideren que els homes són més agressius anant en bicicleta i a 
més adopten actituds condescendents o fan mansplaining, pel procés de socialització 
diferenciat entre dones i homes, però també perquè el ciclisme històricament s’ha visibilitzat 
com una pràctica masculina.  

“yo he sido mensajera en bici de dos empresas desde comida hasta transporte de 
mensajería. El 99% de mensajeros eran chicos, yo era casi la única mujer, es muy raro ver 
una mujer que haga reparto en bicicleta. Y bueno, conocí a muchos chicos que hacían 
reparto, y yo soy muy prudente, y me ponen nerviosa. No sé cómo no hay más accidentes, 
no lo entiendo. Se saltan muchos semáforos, les da igual, … tienen más peleas con los 
coches… la personalidad de ellos, que son más agresivos …” 

 “la conducció masculina, en general, és més agressiva, com la de qualsevol vehicle, i en 
bici també. O sigui, la velocitat, la demostració de força, etc...” 

Algunes comenten que quan pugen a la bicicleta es contagien per l’entorn hostil del trànsit 
i es transformen, perquè has d’estar hipervigilant per a no tenir un accident i també per no 
rebre agressions o assetjament.  

La reparació de bicicletes també ha sigut tradicionalment una tasca molt masculinitzada, que 
genera inseguretat quan no en saps prou. 

“Jo el que sí que he detectat és que els homes a vegades et donen com consells... 
mansplaining sobre com aparcar la bici, canviar els pinyons...” 

Maternitats  
Algunes ciclistes parlen com la bicicleta ha format part de tot el cicle de vida, quan anaven 
soles, embarassades i després amb criatures.  

El 25% de les ciclistes que contesten a l’enquesta carreguen o acompanyen infants. La 
pràctica totalitat d’aquest grup manifesta inseguretat viària en relació als vehicles 
motoritzats i a altres ginys de mobilitat com els patinets. En conseqüència, el 40% de les 
ciclistes que acompanyen infants circulen per la vorera. Per tant, aquí s’alineen les 
dificultats tant de les ciclistes que carreguen infants com les de les no ciclistes que no van en 
bici per aquesta dificultat.   
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Taula 8: Inseguretats vials acompanyant a infants 

Inseguretat vial en relació a la velocitat de vehicles motoritzats 91% 

Inseguretat vial en relació a altres ginys 75% 

Circulo per vorera 39% 
Manca d’infraestructura que acompanyi l’aparcament de bicicletes amb cadiretes, 
accessoris o carros 31% 

Inseguretat vial en relació a altres ciclistes 23% 

Altra (especifica) 6% 

Manca d’habilitats 2% 
 

Les ciclistes que carreguen infants o que acompanyen a altres infants en bicicleta per una 
banda assenyalen la importància d’anar en bici i les coses positives que això transmet tant a 
elles com a les criatures, de viure i experimentar la ciutat d’una altra manera i fomentar el 
valor d’una mobilitat més sostenible.  

“Para mí era una experiencia bastante mágica, porque lo llevas aquí, tienes tiempo de 
hablar, comentar las cosas, … para mí el momento bici los dos.” 

“Quan vam començar encara no hi havia tants carrils bici i anàvem molt per la vorera, la qual 
cosa feia que nosaltres haguéssim de parar molt i que ens miressin malament... fèiem 
sistema búnquer, un dels pares davant i l’altre darrere, tancant la fila... sobretot quan eren 
petits i començaven.” 

Però alhora assenyalen percepcions d’inseguretat quan circulen per la infraestructura 
existent. Moltes de les ciclistes manifesten no sentir-se segures anant amb les criatures ni 
pels carrils bici ni pels carrers de zona 30, i es torna a confirmar l’assetjament viari que reben 
les ciclistes en aquests carrers sobretot per homes conductors. 

“Quan vaig amb ells, moltes vegades hi ha infraestructura en carrers molt amples, i a mi no 
m’agrada perquè hi ha més cotxes també, i això vol dir més soroll, més contaminació,  
menys trajecte verbal amb ells, de gaudir... i l’altre opció és anar per zones 30, que també 
súper hostils i podem tenir experiències molt negatives. Llavors, he de pensar molt bé el 
trajecte que faig amb ells.”  

Parlen de no sentir-se segures d’anar amb canalla per la por a accidents o bé per la 
contaminació en algunes zones. Algunes expliquen la necessitat d’acostumar a circular als 
infants en aquest entorn, perquè és el que de moment hi ha.  

Altres parlen de com modifiquen els hàbits o la ruta si van soles o si van amb fills o filles.  

“Quan m’he convertit en mare, és que la meva programació del trajecte és diferent quan 
em moc sola o vaig a la feina, que quan vaig a portar els nens a l’escola, o quan sortim en 
família. Van en bici, el meu gran ja va amb al seva bici, i el petit va amb la cadira. Tenen 3 i 
6 ...Però la mobilitat canvia en funció de com és el grup familiar o si em moc sola, i els 
criteris són diferents, també, per escollir el trajecte.” 
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Assetjament viari i assetjament sexual 
Un tema molt preocupant, però que alhora és reflex de les violències masclistes que 
continuem vivint les dones en els espais, és l’assetjament viari, sexual i per raó de gènere 
que viuen les ciclistes.  

El 42%  de les participants a l’enquesta manifesten por d'assetjament viari o violència 
viària (abusos contra la seguretat vial infligits per persones conductores d'altres vehicles). 
Aquesta por correspon exactament amb el 42% de dones que manifesten haver viscut una 
situació d’assetjament verbal o físic de caràcter sexual o de gènere anant en bici.  

 
Les ciclistes entre 25 i 29 anys són el grup d’edat que més assetjament identifiquen en els 
seus desplaçaments, mentre que el grup de 40 a 49 anys, el que menys. Alguns dels 
exemples de l’assetjament rebut que les dones participants en l’enquesta manifesten són:  

- Increpacions verbals de vianants 
- Assetjament sexual, relacionat amb l’aspecte físic i de connotació sexual, mirades 

lascives, xiulades (per part de conductors de vehicles motoritzats, d’altres ciclistes, 
patinets, vianants) 

- Assetjament de gènere i homòfobs per vehicles motoritzats en vies de 30 per a que 
t’apartis, insults, crits 

- Invasió de carrils per part de motos o avançaments que tanquen el pas per part de cotxes 
i busos 

- Taxis, busos i cotxes que toquen clàxon, acceleren 

“He rebut diversos comentaris i "brometes" masclistes i sexistes pel fet de ser dona i anar 
en bicicleta” 

“Comentaris com el de malfollada, porque eres una mujer que sino te pegaba una ostia, 
llevas la falda muy corta o mejor vete a hacerle la comida a tu marido” 

No 58%

Sí 42%

Has viscut alguna situació d’assetjament verbal o físic de caràcter sexual o de 
gènere anant en bici?
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“Un home, vianant, em va cridar que "ojalá te mueras" al creuar un semàfor en àmbar” 

“Farta de que per ser dona la gent faci bronques, doncs és més facil cridar a una dona que 
a un home.” 

“Sovint depen de la roba que dugui, he hagut d’aguantar comentaris i mirades 
desagradables i incòmodes.” 

“Esperant a que es posi verd el semàfor, en vies en que el carril bici i la calçada 
comparteixen semàfor, en vàries ocasions he viscut situacions en que els conductors dels 
vehicles motoritzats treien el cap per la finestra i feien algun comentari o senyal 
desagradables.” 

Moltes de les ciclistes consideren que l’assetjament viari que reben també es dóna pel fet 
de ser dones, que hi ha homes conductors tant de vehicles motoritzats i d’altres vehicles 
que les assetgen per una qüestió de gènere i que aquests no assetgen de la mateixa manera 
al ciclistes homes.  

En els tallers una mare explica com l’experiència en bici del seu fill respecte de la seva filla 
està condicionada pel gènere 

“El meu fill home, totes les experiències dolentes que ha tingut en bicicleta són relacionades 
amb caure o tenir accidents. La meva filla amb assetjaments” 

Per altra banda, la bici dóna llibertat, seguretat i autonomia a les dones, i en moltes 
ocasions la veuen com una eina d’autodefensa feminista, en especial a la nit. 

“Per a mi, com a mínim, sobretot quan era joveneta, va ser com una eina de... en relació a 
l’assetjament callejero... empoderament, autodefensa.” 

“per sortir de nit fantàstic perquè no depens del metro ni dels busos ni de res, a la nit és 
súper agradable...” 

“La meva filla quant surt de nit agafa el Bicing, quan surt de nit li és còmode. Per la nit 
també se sent més segura, perquè va porta a porta, i suposo que també que hi ha menys 
transit.  

“Nunca me sentí tan segura de regresar a casa sola, en bicicleta… y si es algo que no se si 
agradecen todos los días, pero yo sí lo agradezco.” 

“el hecho de poder salir del cine, coger tu bici e irte a casa, o tener que ir a la parada de 
bus y esperarte, a ver quién te vas a encontrar en la parada de bus, o caminar hasta casa 
qué te puedas encontrar… creo que es distinto si eres mujer u hombre el cómo lo 
percibes… estábamos hablando del hecho de quizás utilizar el Bicing, o tener tu bici, que 
entras hasta casa y tal, que quizás incluso eso genera diferentes niveles de seguridad. El 
hecho de pensar: voy no sé dónde y me tengo que buscar una parada de Bicing, a ver si 
me encuentro el Bicing, y tal, a mí no me genera una sensación de 100% seguridad… si me 
encuentro con algún comentario chungo todo eso… 
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3.3 Relacions i conflictes entre models de mobilitat 

Hi ha dificultats identificades que estan directament relacionades amb les experiències 
viscudes anant en bici. Per exemple, la meitat de ciclistes manifesten haver viscut un 
accident en bici. En l’accident va ser per caiguda sense intervenció de cap vehicle o 
persona en el 38%, va estar implicat un cotxe en el 32% dels accidents, dels casos, o un/a 
vianant en el 20% dels casos. 

Per edat, les dones entre 25 i 39 anys han patit més accidents que les dones entre 40 i 49 
anys. Això pot venir donat per la diferent percepció del risc a mesura que ens fem grans.  

Pel que fa als conflictes, les ciclistes identifiquen conflictes per nivell de conflicte, primer amb 
vehicles motoritzats, seguit de conflictes amb patinets i amb tricicles de transport de turistes.  

Relació i conflictes amb vehicles motoritzats i altres rodats 
- Els carrils bici acostumen a estar en relació a carrers amb molt de trànsit motoritzat i això 

va acompanyat amb més contaminació, més percepció d’inseguretat i més conflictes.  
- Invasió del carril bici per taxis, motos i vianants: les motos envaeixen el carril bici en 

moments del dia on hi ha molt de trànsit, tant per circular com quan estan parades al 
semàfor, per arrancar més ràpid 

- Els tricicles, en els carrils de doble sentit envaeixen el carril contrari i és un perill per tu, 
per les altres bicicletes, per nosaltres mateixes. 

- Els patinets que no se senten també representen un perill, quan no senyalitzen ni 
indiquen una maniobra o un avançament.  

- Perill d’accidents amb cotxes en encreuaments (sobretot de l’Eixample) on els cotxes no 
estan acostumats a mirar a les cruïlles si hi ha bicicletes quan giren 

- Vehicles parats i zones de càrrega i descàrrega, si vas en bici i has d'anar pel carril de la 
dreta, has d'anar esquivant tots els obstacles 

- Obertura de les portes dels cotxes. Majoria d'accidents són d'això 

Relació i conflictes amb vianants  
Moltes de les ciclistes assenyalen actituds de rebuig i hostils entre ciclistes i vianants i que es 
donen per com es va dissenyar la infraestructura de bici, reduint l’espai de vianants o 
construint carrils bici per vorera, en conflicte amb parades de bus, en comptes de traient 
espai als vehicles motoritzats.  

“No puedes culpar a las bicis, creo que hay que culpar a quien diseñó eso donde los 
peatones.” 

“Yo creo que es mejor en el espacio ser competencia de coches que ser competencia de 
peatones” 

Algunes pensen que s’ha creat una situació hostil de cara a les bicicletes quan hi ha molt poc 
criticisme al comportament de motos i vehicles motoritzats, castigant a la mobilitat sostenible 
en comptes de qüestionar la mobilitat més contaminant.  
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“Yo aquí tengo que decir que es una campaña en contra de las bicicletas… cómo es posible 
que se quejen de la inseguridad de los ciclistas, y no los motoristas o coches, que son 
vehículos que realmente te pueden matar.” 

Aquesta situació de rebuig a la bicicleta per part de vianants ve donada moltes vegades per 
la percepció d’inseguretat que provoca, quan aquesta envaeix espais de vianants, sobretot 
entre la gent gran, perquè és un grup de població que se sent més vulnerable per la velocitat 
de bicis o patinets. Les bicis espanten, i inclús quan toques el timbre de la bici també 
s’espanta.  

En tot cas, moltes ciclistes manifesten haver viscut episodis on les han increpat o agredit 
verbalment per anar en bicicleta. 

“Per part de vianants que critiquen quan vaig per la vorera a 5km/h amb el meu fill a la 
cadireta del darrera; conductors quan vaig per la calçada, un dia amb un conductor 
d'autobús que em va avançar i tancar el pas quan anava a parar a una parada, quan vaig 
per carrer pacificat on els cotxes han d'anar a 10km/h i no tenen pas prioritari però continuen 
creient-se que el carril és seu quan hi ha plataforma única. Sento que cap lloc em pertany 
excepte els carrils bici i no n'hi ha gaires. N'hi hauria d'haver un a tots els carrers” 

Relació i conflictes amb altres bicicletes 
També es produeixen conflictes amb altres bicicletes, en part perquè la infraestructura 
ciclable no és apropiada per al volum i la intensitat d’ús.  

- Hi ha manca de costum per indicar els avançaments pel mateix carril, i a més molts carrils 
bici són estrets i no permeten els avançaments segurs i amplis 

- Manca consciència de diversitat de ritmes anant en bici. Respectar tant qui vol anar més 
ràpid, com més lent 

- En carrils unidireccionals, hi ha ciclistes que per no allargar el trajecte es fiquen a contra 
direcció, justificant que és un carril bici 

- Grups turístics en bici, que van en bloc sense tenir en compte les normes col·lectives i no 
deixen passar, i representen un perill per a la resta de ciclistes 

 
  



 

Plànol resum de resultats 

  



 

4. Recomanacions per millorar l’estratègia de la bicicleta 

1. Revisar l'estratègia de la bicicleta de forma participativa amb una perspectiva de 
gènere interseccional, que doni resposta a tots els desplaçaments i diversitat de 
necessitats i activitats de la vida quotidiana.  

2. Visibilitzar i donar suport a iniciatives feministes i per a la promoció de la bicicleta 
entre les dones i identitats dissidents 

3. Ampliació, millora, connexió i manteniment de la xarxa de bicicleta: Carrils bici 
unidireccionals, segregats i a la calçada, no a les voreres amb vianants. Ampliació 
dimensions carril bici. Habilitar carrils bici ràpids i d'avançament a carrils/trajectes centrals 
molt saturats. Millorar manteniment de paviment de carrils bici, clavegueres o tapes. 
Millor il·luminació. Revisar les fases dels semàfors bici. Reforçar i millorar la senyalització 
horitzontal. Millorar la visibilitat als xamfrans, en particular de l’Eixample i millorar 
senyalització sortida i entrada vehicles parkings 

4. Completar i millorar la connexió interurbana: carrils bici interurbans amb connectivitat, 
relació d'aparcaments segurs en grans estacions intermodals. 

5. Reduir espai i velocitat de cotxes per reduir contaminació i incrementar seguretat 
6. Ampliar xarxa d’aparcaments. Col·locar els aparcaments en llocs freqüentats, visibles i 

ben il·luminats Més aparcaments de bici al carrer. Incentivar que als baixos dels edificis 
hi hagi aparcaments de bici. Més aparcaments segurs o mesures per evitar robatoris de 
bicis o peces. La subvenció d'aparcaments dins d'oficines, espais comunitaris, escoles... 

7. Millores per l’autonomia ciclista per a persones dependents (infants, gent gran o 
persones amb discapacitat), pensant la infraestructura ciclista també des de la 
perspectiva de les diversitats tot fomentant la seguretat i l’autonomia. 

8. Mesures d’abordatge de l’assetjament vial i sexual, a través de campanyes de 
sensibilització i prevenció, però també incorporant-ho a protocols d’abordatge de 
violències masclistes en el sistema de mobilitat i transport, i fent sancions a assetjadors.  

9. Ampliació i millora del servei públic de bici compartida. Integrar el servei de bici 
compartida (Bicing i AMB) dins de la T-Mobilitat per ser un servei metropolità. Ampliar 
la flota de bicicletes elèctriques del Bicing. 

10. Regular sistemes de bicis i patinets compartits. Regulació els sistemes de bicicletes 
compartides privades, limitant les llicències de botigues de lloguer de patinets i 
bicicletes. Prohibir que aparquin patinets de lloguer en aparcaments de bici. Regulacions 
pels grups de turistes en bici Limitar el grup de lloguer de bicis de 15 a 7 persones. La 
segregació d'aparcaments per a empreses de lloguer de bicicletes. Prohibició de 
circulació de tricicles turístics pel carril bici. 

11. Incrementar la sensibilització i l’educació ciclista. Més campanyes educatives per 
incentivar l’ús de la bici per reduir contaminació. Més publicitat para incentivar a les 
dones a utilitzar la bicicleta. Ajudar a persones racialitzades i persones de baixos recursos 
a accedir a la bici. Tallers  gratuïts on aprendre arreglar la teva bici. Tallers autogestionats 
per arreglar les bicis. Educació ciclista a les escoles 

12. Regular la convivència amb altres ginys de mobilitat sostenible. Regular la velocitat 
dels vehicles elèctrics i patinets. Regular normes viàries (pel que fa a semàfors etc.) dels 
patinets elèctrics.  
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13. Recomanacions específiques per territori 
- Ampliar de la xarxa de carrils bici a Nou Barris, Sant Andreu, Carmel,  Horta- Guinardó i 

Sarrià-Sant Gervasi  
- Treure carrils de cotxes en carrers molt transitats i contaminants (Balmes, Gran Via, Aragó) 
- Completar i millorar la xarxa de carrils bici d’accés a grans centres com Pl. Catalunya, Pl. 

Espanya, Urquinaona, Glòries, entre d’altres i en grans encreuaments com Diagonal amb 
Passeig de Sant Joan i Diagonal amb Francesc Macià.  
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6. Annex 

Xarxes quotidianes 
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