
Organitzen:  

Jornada en línia 

La    icicleta  
en temps  

de pandèmia  
 

Divendres, 12 de març de 2021 
De 10 a 13h 



El nostre dia a dia, va començar a canviar a mitjans del 
mes de març de 2020 amb el  confinament domiciliari a 
tot el país fruit de la pandèmia sanitària.  

El “lock down” va obligar a replantejar‐nos els nostres 
hàbits  de  treball  i  de  desplaçaments  com mai  s’havia 
fet fins ara. 

La nova situació obligava a repensar la ciutat prioritzant 
els desplaçaments a peu i en bicicleta.  

Per una banda, els urbanistes van afanyar‐se a aplicar 
receptes ja existents com la de l’urbanisme tàc c i per 
l’altra els  fabricants de bicicletes no donaven  l’abast a 
l’hora  d’atendre  les  pe cions  de  bicicletes  de  la          
ciutadania  que  aposta  per  la  bicicleta  com  a mitjà  de 
transport. 

En  el  primer  aniversari  de  l’esclat  de  la  pandèmia       
arreu,  cal  una  reflexió  sobre  com  han  reaccionat  les 
ciutats  i pobles per adaptar el  seu urbanisme a escala 
més sostenible i com, la bicicleta ha demana pas per a 
fer  una  ciutat  més  amable  amb  menys  fums,  menys 
cotxes i més bicicletes. 

La Bicicleta  
en temps de pandèmia  
Jornada en línia del Grup de treball de qualitat de 
l’aire, soroll i mobilitat sostenible de la Xarxa de 
Ciutats i   Pobles cap a la Sostenibilitat 

Sessió virtual via Zoom .  
Oberta als membres de la Xarxa. 

             Inscripcions: xarxasost@diba.cat  
 



            Programa 

10:00    Benvinguda,  a  càrrec  d’Inma  Pruna.       

Gerent de Serveis de Medi Ambient de la Diputació 
de Barcelona 

10:10    La bicicleta en temps de pandèmia 
Salvador  Fuentes. Tècnic de la Gerència de Serveis 
de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.    
Ambaixador de la bicicleta de la Red de Ciudades 
por la Bicicleta 2020 

10:30  L’Urbanisme tàc c. Catàleg de 
propostes. Jaume  Carné.  Arquitecte jubilat.      
Ciclista ac u. Soci fundador de BICI Cultura BCN 

10:50  Mesures urgents aplicades a    
municipis mitjans. Pau Vilaplana. Ajuntament 
de Granollers 
 

11:10  Pausa 

11:20      Suport al personal sanitari en el 
“lock down”. Xavier  Prat.  Soci fundador de       
Biciclot 

11:40    Ciudades para ciclar en empos e 
pandèmia. Manu González  Baragaña. Director 
técnico del Observatorio de la Sostenibilidad y Cam-
bio Climá co. Donos a-San Sebas án 

12:00   Experiències Internacionals. El cas 
de París. Sílvia Casorrán. Tècnica de mobilitat  
sostenible 

12:20  Debat. Respostes a les preguntes del xat 
per part dels ponents 

13:00  Cloenda 
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