© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.

35

DIMARTS
21 DE MARÇ DEL 2017

EL PROJECTE

Sant Feliu
Gavà
Sant Joan
Despí

23

Sant Boi

Castelldefels

24

22

27
25

NOMBRE
D’ESTACIONS

27

21
28

El Prat

25

Sant Just
Desvern

Barcelona

Esplugues

Cornellà

Viladecans

Montcada i Reixac

23

L’Hospitalet

48

21
Santa Coloma
de Gramenet
Badalona

103.832

Tiana

32

USUARIS

495

ESTACIONS
(2017)

Els fons no arriben
a 17 ciutats

Sant Adrià
de Besòs

21

45

18
Montgat

18

RAMON CURTO

230 pàrquings. Ho van anomenar
Bicibox i avui ofereix un total de
1.700 places i està present en municipis com Castelldefels, Cornellà,
Sant Boi, Viladecans, Sant Feliu,
Sant Just, Esplugues, Molins de Rei
(Baix Llobregat), l’Hospitalet (Barcelonès) Sant Cugat, Cerdanyola o
Ripollet (Vallès Occidental). Curiosament, a la ciutat de Barcelona no
se’n troba ni un.
Un canvi de model sorprenent,
perquè de promocionar la bici pública, per a rutes curtes de tres a
set quilòmetres, es va passar a la
particular, que hi té a veure però
transcendeix el discurs del transport públic, la intermodalitat o la
unificació tarifària. «Amb molts
menys recursos també hem impulsat un sistema de mobilitat sostenible molt útil per a les ciutats de
l’entorn metropolità», conclou Poveda.
L’opció de l’AMB és a un altre nivell. Econòmic, en especial, i d’estratègia. Petites accions en infraestructura i en bicis, com les 2.000
elèctriques subvencionades en tres
anys amb un cost de tres milions.
La bici, millor a foc lent. H

Tot estava a punt. Els ajuntaments
a favor, el projecte sobre el paper,
la ciutadania a l’espera (no sense
un cert debat, com sempre, sobre
l’ús ciclista de les voreres). Però faltaven els diners. Un total de 17 municipis es van alinear per copiar el
model del Bicing. Instal·larien 440
estacions i col·locarien 3.500 bicicletes a partir de març del 2010.
S’esperaven 100.000 usuaris. Però
el concurs públic va quedar desert:
cap empresa va creure que allò fos
viable.

