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La mobilitat és l’àmbit d’activitat que genera el major impacte ambiental a la UB, tal i com es posava de manifest en el 
càlcul de la petjada ecològica per components dut a terme a la diagnosi ambiental de la nostra institució. Així, el con-
sum d’energia associat al transport de la comunitat universitària des del seu lloc de residència fins al centre de treball o 
estudi triplica al consum d’energia dels edificis, o multiplica per 9 la petjada ecològica dels materials emprats en la seva 
construcció. 

Afortunadament, la mobilitat de la UB presenta una 
elevada proporció de desplaçaments en modes de 
transport sostenible. En l’estudi de mobilitat de les fa-
cultats de Filosofia i de Geografia i Història dut a terme 
amb motiu del trasllat al c/ de Montalegre es van obte-
nir els resultats que es mostren als gràfics adjunts. 
Extrapolant-los al conjunt de la UB, entre un 80 i un 
90% dels desplaçaments que fan els estudiants i treba-
lladors són en modes de transport sostenibles, 
majoritàriament en metro.  

Es detecta que els centres universitaris ubicats al cor de Barcelona, en entorns on l’aparcament en superfície és escàs o 
inexistent, els desplaçaments a peu o en bicicleta augmenten significativament, ja que la distància que han de recórrer 
des dels seus domicilis és menor. En canvi, al Campus de Diagonal, degut a la seva ubicació més perifèrica i a la dispo-
nibilitat d’espais d’aparcament en superfície, els desplaçaments en vehicle privat augmenten en detriment dels 
realitzats a peu o en bicicleta. El transport públic suma prop d’un 70% dels desplaçaments en totes dues ubicacions. 

Tot i que aquestes dades milloren significativament les del conjunt del municipi de Barcelona, encara existeix un marge 
de millora en aquest àmbit. Des de l’OSSMA, degut a que les actuacions de promoció de la mobilitat sostenible passen 
en bona mesura per l’existència d’infraestructures que excedeixen les competències tant d’aquesta unitat administrati-
va com de la pròpia UB, els esforços s’han concentrat en la realització d’accions per incrementar l’accés en bicicleta als 
edificis universitaris.  

 

Quan es va començar a treballar aquest tema, l’any 2003, es va detectar que el nombre d’accessos en bicicleta era 
escàs. Entre altres causes, degut al reduït nombre de places d’aparcament i a la seva inseguretat, ja que es tractava de 
models d’aparcament que només permetien lligar la bicicleta per una roda, el que facilita els robatoris. Des de llavors, el 
nombre d’aparcaments als centres de la UB ha passat de 291 a 940 el 2008, triplicant-ne la disponibilitat. A més s’han 
substituït els aparcaments menys segurs pel model en U invertida, que és l’estàndard a la ciutat de Barcelona. 

Aparcaments de bicicleta a les facultats de Medicina (esquerra) i Biologia (dreta) 

http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/perfil_ambiental_UB.pdf
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/estudi_mobilitat.pdf
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/estudi_mobilitat.pdf
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Aquesta acció continuada, en la que també ha participat l’Ajuntament de Barcelona instal·lant aparcaments a via públi-
ca en les proximitats dels centres de la UB, ha donat un resultat molt positiu possibilitant un increment de la utilització 
de la bicicleta per accedir a la Universitat. 

Simultàniament, la UB ha dut a terme accions de promoció de l’ús de la bici en col·laboració amb el BACC – Bicicleta 
Club de Catalunya, com per exemple les campanyes La bicicleta a la ciutat (2001), Mercat de la Bici d’Ocasió (2003), 
Dies de Bici (2004), Setmana Universitària de la Bicicleta (diverses edicions) o l’Operació Ring-Ring (diverses edicions). 

La col·laboració ha assolit el seu màxim exponent amb el programa Bici-
campus. Aquesta acció ha posat a disposició de la comunitat universitària 
de la UB i la UPC una flota de 200 bicicletes en préstec per a ús exclusiu al 
llarg del curs acadèmic, amb un servei d’assistència mecànica gratuïta per 
a tots els usuaris de bicicleta d’ambdues universitats, que rep el nom de 
Punt Bicicampus. 

Aquest programa es troba en funcionament des del curs 2006-2007, i ha 
esdevingut ja un servei universitari més. La gestió d’aquest projecte, que 
s’ha pogut engegar gràcies al suport de l’Obra Social la Caixa i el Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 
correspon al BACC. Des de les universitats s’ofereixen espais per a 
l’emmagatzematge de material i recursos humans per a les tasques de 
lliurament i recollida de les bicicletes i el seguiment del programa. 

L’Ajuntament de Barcelona va manifestar, ja des de l’inici d’aquest projecte, 
la seva voluntat a participar-hi. Aquesta opció va ser plantejada com una 
alternativa a la implantació del servei de Bicing al Campus de la Diagonal – 
Portal del Coneixement, que l’Ajuntament no considera viable atès que 
l’accés massiu d’usuaris a aquest espai a primera hora del matí podria dis-
torsionar el funcionament del sistema al conjunt de la ciutat. En qualsevol cas, el Campus disposa d’estacions perifèri-
ques a l’Av. Diagonal, al costat de les facultats de Dret i Farmàcia, i al c/ Josep Samitier, al costat del Parc Científic. Un 
bon nombre d’estudiants i treballadors d’aquests centres poden accedir al Campus en Bicing, sense que el sistema hagi 
quedat afectat. 

Per finalitzar l’àmbit de la bicicleta, l’OSSMA li ha dedicat diversos espais de difusió i sensibilització, com l’Espai UBici 
(apartat de la web de medi ambient que conté una senzilla aplicació per trobar recorreguts fins als centres 
d’estudi/treball de la UB, documents i contactes d’interès) i les fitxes d’ecoconsells (recurs d’informació en format digital 
a disposició de tota la comunitat universitària on s’han dedicat diversos números a la bicicleta, a difondre els avantatges 
que proporciona usar-la i a recomanacions bàsiques de seguretat contra robatoris). 

Tot i que la pròpia UB té contractats pocs serveis de mobilitat també s’han fet algunes intervencions, com ara 
l’obligatorietat d’ús de biocombustible (biodièsel) en el servei de transport d'autobús per a l’ús dels estudiants i personal 
del Campus Mundet. 

Finalment, deixar constància que la UB es troba afectada pel Decret 226/2006, on s’estableix l’obligació de redactar un 
pla de mobilitat en aquells centres de treball amb més de 500 treballadors o més de 500 visitants diaris. Des de 
l’OSSMA es va engegar a partir de setembre de 2009 la realització d’enquestes de mobilitat que serveixin com a diag-
nosi per a l’elaboració del pla corresponent al Campus de la Diagonal, tot i que aquest només tindrà sentit si les 
administracions públiques amb competències en mobilitat i els operadors de transport públic participen en aquest pro-
cés. 

Bicicletes del programa Bicicampus a l’Atri Solar 
de les facultats de Física i de Química

http://www.bicicampus.info/cat/inici/inici.html
http://www.bicicampus.info/cat/inici/inici.html
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La UB ja compta amb experiència en la realització d’estudis 
de mobilitat, ja que tal i com s’esmentava anteriorment el 
2006 se’n va dur a terme un amb motiu del trasllat de les 
facultats de Filosofia i de Geografia i Història des del Cam-
pus de la Diagonal al Campus d’humanitats (c/ de 
Montalegre). L’estudi va culminar amb un pla d’acció per 
promoure la mobilitat sostenible en aquesta nova ubicació, 
amb accions d’informació i sensibilització com ara un tríptic 
i un pòster, una exposició amb els resultats de l’estudi de 
mobilitat, un punt informatiu amb ordinador per conèixer la 
millor alternativa d’accés en transport públic al nou edifici o 
la cursa dels transports. 

Aquesta activitat va consistir en la realització de diversos recorreguts des de diferents 
punts de Barcelona i l’àrea metropolitana que els participants completaven en diferents modes de transport (bicicleta, 
transport públic, taxi, cotxe, motocicleta i a peu) per tal de comparar el temps que es triga en completar-los i els costos 
econòmics i ambientals associats. El còmput de les catorze curses va donar com a guanyador el transport públic. 

 
De cara al futur, mesures ja previstes com ara l’arribada de les línies L9 i L10, la pacificació del trànsit en els vials prin-
cipals, la transformació dels vials secundaris en zones de vianants, la delimitació i restricció d’espais d’aparcament en 
superfície, la creació d’un carril BUS-VAO a l’accés de la Diagonal o la construcció de l’estació intermodal de Zona Uni-
versitària, i altres que es puguin assolir com la implantació d’un portal de mobilitat universitària o la consolidació del 
programa Bicicampus, poden donar sentit a aquest pla de mobilitat i contribuir a una major i millor integració del Cam-
pus de la Diagonal en l’entorn urbà. 
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