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En els darrers anys la bicicleta ha incrementat notablement el seu ús a Barcelona, i el Campus de la Diagonal no és una 
excepció. En aquest entorn universitari, i considerant que resulta competitiu un desplaçament de 20 minuts de trajecte, 
el radi de cobertura de la bicicleta es situa al voltant de 4-5 km, que inclouen els següents espais al seu entorn: 

• tot el Districte de les Corts, 
• la meitat nord del Districte de Sants-Montjuïc, 
• la meitat oest dels districtes de l’Eixample i de Gràcia, 
• pràcticament tot el Districte de Sarrià-Sant Gervasi (aquest últim i el nord de Gràcia són els únics districtes penalit-

zats per pendents superiors al 4%), 
• la totalitat dels municipis d’Esplugues de Llobregat i de Sant Just Desvern, i 
• pràcticament tot l’Hospitalet de Llobregat, arribant fins part de Cornellà de Llobregat i de Sant Feliu de Llobregat. 

Aquesta cobertura teòrica de la bicicleta es troba matisada a la baixa per la realitat viària. Així, els principals problemes 
al que s’enfronten els ciclistes de Barcelona per aprofitar al màxim aquest mode de transport són la falta d’una xarxa 

continua de carrils bici o rutes segures. Per accedir al Cam-
pus només hi ha carrils bici perifèrics, el de la Diagonal fins a 
l’avinguda de Pedralbes i el de l’avinguda de Xile, ambdós 
per vorera, i el del carrer de Jordi Girona al Campus Nord, 
aquest segregat sobre calçada. 

L’Ajuntament de Barcelona ha proposat la instal·lació de 
més carrils bici perifèrics al Campus Sud, a les avingudes de 
Joan XXIII i del Doctor Marañón. Aquests nous carrils, junt 
amb els que hi ha previstos a Travessera de les Corts, avin-
guda de Madrid, etc., permetrien millorar la seguretat en 
l’accés en bicicleta al Campus i ajudarien a incrementar la 
utilització d’aquest mode de transport. 

Aparcament de bicicletes a la Facultat de Biologia 
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Circular en bicicleta per l’interior del Campus era fins fa poc temps una tasca més complicada i insegura, ja que molts 
vials eren espais d’estacionament. La urbanització de carrers com Baldiri Reixac, Pascual i Vila o Martí i Franquès ha 
corregit aquesta situació, amb l’ordenació i reducció de l’estacionament, l’augment de amplada de vorera i la creació de 
vials amb zona 30 o de plataforma única. 

Els ciclistes de fora de Barcelona, a més de no disposar 
d’una xarxa que connecti els seus municipis amb el Campus, 
han de creuar grans vies de comunicació, que configuren 
grans barreres a la circulació segura en bicicleta. Hi ha 
projectes per crear itineraris en bicicleta que permetin 
connectar Barcelona amb l’Hospitalet, però encara sense 
executar. 

Els accidents amb bicicleta implicada són poc nombrosos, i 
es concentren pràcticament tots a l’avinguda de la Diagonal. 
En canvi, no se’n produeix cap als vials perifèrics del Campus 
Sud, atès que la perillositat de circular pels mateixos fa que 
els ciclistes ni s’hi acostin. Als vials interiors del Campus 
només hi ha algun accident puntual, destacant el carrer de 
Pau Gargallo. Els principals punts negres per al ciclista són la 
Plaça de Pius XII i la cantonada de la Diagonal amb el carrer 
de Martí i Franquès. 

En quant als aparcaments de bicicleta, la UB i l’Ajuntament 
de Barcelona han reforçat els darrers anys el nombre de 
places disponibles. Els edificis de la UB al Campus de la 
Diagonal compten amb 659 places d’aparcament per a bicis, 
la majoria ubicades a l’aire lliure (84%), tot i que predominen 
les instal·lades a l’interior dels edificis o al recinte de la UB 
(80%). El 20% restant es troben a via pública i són 
responsabilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

A més de les infraestructures d’aparcament, la UB ha 
col·laborat en el desenvolupament del projecte Bicicampus 
per promoure la bicicleta com a mode de transport 
sostenible i saludable. Aquest projecte, gestionat pel 
Bicicleta Club de Catalunya, compta amb un servei de 
prèstec de bicicletes a la comunitat universitària i amb el 
Punt Bici, que ofereix serveis de reparació gratuïta i venda 
de petits accessoris, informació de rutes d’accés a la 
universitat i ubicació de pàrquings de bicicleta al Campus, 
assessorament de sistemes de seguretat, explicació de la 
normativa municipal sobre l’ús de la bici, etc. El Punt Bici 
està obert tant als usuaris de Bicicampus com a qualsevol 
membre de la comunitat universitària, que pot reparar la 
seva bicicleta amb mà d’obra gratuïta i pagant només el cost 
de les peces i accessoris. 

El ventall d’opcions d’accés en bicicleta al Campus de la 
Diagonal es completa amb el servei públic de bicicletes de 

Aparcament de bicicletes a la Facultat de Dret 

Detall d’una bicicleta del projecte Bicicampus 

Estació de Bicing número 310 al carrer de Josep Samitier 

Bicicleta del projecte Bicicampus 

http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/medi_ubici_troba.htm
http://www.bicicampus.info
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Barcelona, conegut com Bicing, tot i que només els usuaris de les facultats de Dret, Farmàcia i Belles Arts, i el personal 
que treballa al Pavelló Rosa, disposen d’estacions properes per accedir directament en aquest mode de transport. 

La bicicleta suma un 4,5% dels accessos al Campus, proporció que augmenta al 7,3% entre els residents a Barcelona. 
Dues terceres parts d’aquests desplaçaments són en bicicleta pròpia, i el terç restant en Bicing. Els districtes des d’on 
més s’accedeix al Campus en bicicleta són Sants-
Montjuïc (12% dels desplaçaments) i l’Eixample 
(11% del total). 

Com a vehicle privat, la bicicleta tendeix a ser d’ús 
exclusiu sense combinació (50% dels casos), però 
en tenir un radi de cobertura limitat es presta a la 
intermodalitat amb altres modes de transport 
públic, principalment el metro (19,4% dels casos). 
El Bicing, en canvi, és el mode que presenta una 
menor proporció de recorreguts sense combinació 
per accedir al Campus (6%), i el que més es 
combina amb l’autobús (64% dels casos). La 
majoria de combinacions del Bicing quan aquest 
mode no és el que s’ha utilitzat per accedir al 
Campus es donen amb el desplaçament a peu 
(53% dels casos), degut a la llunyania de les 
estacions on s’ha de deixar la bicicleta. 

Gairebé un 70% dels enquestats al Campus valoren bastant o molt interessant dur a terme mesures de promoció de la 
mobilitat en bicicleta, assolint el major grau d’acceptació entre els becaris de recerca i els estudiants de postgrau (més 
del 80%) i el menor entre el PDI i els treballadors d’empresa externa (63%).  

Les mesures més ben valorades serien reforçar la seguretat disposant d’aparcaments segurs, tant a la feina (72,8% 
molt o bastant d’acord) com a casa (69%), reforçar la seguretat durant els trajectes amb rutes segures per transitar 
(67,9%), i disposar de Bicing al Campus (68,8%). Les menys valorades són fer un curs per aprendre a circular de manera 
més segura, que rep un 58,6% de respostes negatives (poc o gens d’acord) i disposar de dutxes i vestuaris per canviar-
se, amb només el 36% de respostes a favor (molt o bastant d’acord). Finalment, un 46,3% dels enquestats estaria dis-
posat a utilitzar el Bicing per accedir al seu centre de treball o estudi si aquest sistema estigués implantat al Campus. 

Entre les infraestructures de mobilitat previstes en un futur al Campus no n’hi ha cap específica relacionada amb la bici-
cleta, tot i que sí incidiria positivament el projecte d’establiment de vials per a ús exclusiu dels vianants que preveu el 
Pla de millora urbana del sub-àmbit ponent del Campus Sud, ja que crearia espais més segurs per al ciclista i facilitaria 
l’accés als edificis en aquest mode de transport. 

OSSMA.01072011 

Estacions de Bicing més properes al Campus de la Diagonal Portal del Coneixement 

http://www.bicing.cat
http://www.bicing.cat/pfw_files/tpl/mapa/mapabicing.jpg

