Mobilitat • Octubre de 2014

Creix un 150% l’ús de la bici a la ciutat

• Un estudi estima que a Lleida es fan uns 5.500 desplaçaments amb bicicleta al dia
El circuit pont Vellavinguda del SegreBlondel i rambla de
Ferran és el més
utilitzat pels ciclistes

La bicicletada popular atrau cada any més lleidatans. © H. S.

E

n el marc de la Setmana
de la Mobilitat Sostenible i Segura, es va presentar un estudi sobre l’ús de
la bicicleta a la ciutat de Lleida fet per l’Ajuntament, en

8

què destaca el creixement de
la utilització de la bici en un
150% en els darrers 10 anys.
L’informe també posa en
relleu que és als trams amb
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presència de carril bici on hi
ha hagut un increment molt
més important d’usuaris.
El nombre de desplaçaments amb bicicleta a Lleida
s’estima en 5.500 al dia i els
punts de la ciutat amb més
pas de bicis són el pont Vellavinguda del Segre-Blondelrambla de Ferran (amb un
total de 640 viatges/dia i un
increment del 200% respecte a l’any 2003) i Balmes-Prat
de la Riba-Rovira Roure (que
ha tingut un increment me-

nor, del 92%, és a dir, 487
viatges/dia en els darrers 10
anys).
De l’estudi també es desprèn que el 79% dels usuaris de la bicicleta són homes
i que només un 12% dels
desplaçaments es fan per
esport, el 88% restant es fan
per feina o estudis (desplaçaments urbans).
Un dels objectius de l’Ajuntament és completar la xarxa
de carril bici bàsica per tal de
garantir que cada barri tingui
almenys una connexió contínua fins al centre de la ciutat.
Actualment, la xarxa té 35,2
km i està previst que entre
finals d’aquest any i principis
del vinent s’ampliï en 3,7 km
més. •••

