BAN SOBRE L’ÚS DE LES BICICLETES EN ELS ESPAIS PÚBLICS DE LA BISBAL
Els espais públics de la ciutat han de ser espais de convivència on imperi el civisme i el respecte per als
altres, per tal que aquests espais no es degradin i puguin ser gaudits per tothom per igual. També cal que
conductors, ciclistes i vianants circulem correctament, respectant normes i senyalitzacions.
L’increment de l’ús de la bicicleta té efectes positius sobre la mobilitat a la ciutat, sobre el medi ambient i la
pròpia salut dels seus usuaris. Però un mal ús d’aquest vehicle pot provocar accidents dels quals poden ser
víctimes tant els seus usuaris com els vianants, entre ells gent gran o amb mobilitat reduïda.
Darrerament han augmentat de forma important les queixes sobre les males pràctiques d’alguns ciclistes.
Per això, hem de recordar que les persones que circulen en bicicleta:
- No poden circular per la vorera.
- No es poden passar els semàfors amb vermell.
- No poden excedir els 10km/h en les zones compartides amb vianants.
- No poden travessar els passos de vianants sense baixar del vehicle.
- No poden circular en sentit contrari.
- No poden fer ús d’auriculars, parlar pel mòbil o circular sota la influència d’alcohol o drogues.
A més a més, amb la recent modificació dels codi de circulació, els menors de 16 anys han de circular amb
casc obligatori també dins el nucli urbà.
La Policia Local portarà terme durant aquest mes de novembre una campanya informativa sobre l’ús
correcte de la bicicleta i potenciarem les xerrades a les escoles sobre aquest tema. També establirem noves
rutes per a bicicletes i incrementarem el nombre d’aparcaments per a aquests vehicles en diferents punts
de la ciutat, especialment a l’entorn de les zones de vianants del nucli antic. Cal recordar que en aquestes
zones (pl. Major, pl. Llibertat, Germans Sitjar, Sta. Maria del Puig, etc.) o a les Voltes, no es pot circular amb
bicicleta (sí, evidentment, circular a peu amb la bicicleta).
Tanmateix, si algunes actituds poc respectuoses amb la resta de ciutadans es continuen mantenint, la
Policia aplicarà la normativa vigent (Codi de Circulació i Ordenança municipal de civisme) per sancionar
aquestes conductes incíviques, sempre com a últim recurs.
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