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Exposició de motius  

En els darrers anys s’estan produint canvis substancials en la necessitat d’un canvi en la 

jerarquia dels actors que participen en la mobilitat de les ciutats. En aquest cas l’exemple més 

clar és la importància creixent de la utilització de les bicicletes en les ciutats europees.  

Durant el mandat passat Sabadell va experimentar canvis substancials en la manera com la seva 

societat es desplaça internament dins la ciutat. L’aparició de noves maneres de transport, com 

podria ser el patinet o les bicicletes elèctriques, i l’augment de l’ús de la bicicleta, han fet 

necessari repensar la distribució de l’espai, pronominalment ocupat pel cotxe.  

Ja durant el mandat passat el consistori va aprovar el Pla de la Bicicleta, una eina molt important 

que mostra el camí a seguir per fer més amigable la circulació per ciclistes amb la construcció 

de nous itineraris. Aquest any també, el govern municipal, ha decidit emprendre mesures per 

promoure l’ús compartit de l’espai que tradicionalment ha ocupat el cotxe, espais en els que 

habitualment l'assetjament a ciclistes s’incrementa (quan la bici no té espai exclusiu);  

Aquests canvis han comportat que es disparin els casos on el ciclista ha hagut de patir conductes 

impròpies per part de conductors i conductores, que fins i tot han pogut arribar a l’assetjament. 

Aquest increment fa encara més necessari establir mesures que s’anticipin a aquest assetjament 

i protegeixin als ciclistes. . 

La convivència pacífica és l’element clau que ha de prevaldre en la utilització de l’espai públic, 

els problemes de convivència s’accentuen quan es comparteixen les xarxes viàries.  

La convivència es construeix a partir d’eines, com la proposta del protocol, per minimitzar els 

casos d’assetjament cap als i les ciclistes a través de la pedagogia, ja implantades en altres 

municipis propers.  

Donat que la bicicleta és un mitjà de transport més sostenible i vulnerable, ha de ser prioritari 

respecte al de la circulació de cotxes i per tant. Considerem que s’ha de protegir la gent que 



utilitza la bicicleta en aquests espais compartits. Donat que tant els organismes internacionals 

com la Unió Europea recomanen la protecció de les formes de mobilitat més vulnerables i també 

les que ajudin a reduir la contaminació.  

Per tot això proposem:  

1. Que l’Ajuntament de Sabadell elabori un protocol contra l’assetjament a ciclistes que 

tingui com a objectiu millorar les pautes de conducció dels vehicles motoritzats i el 

compliment de la normativa per tal de millorar així la seguretat dels i les ciclistes, 

comptant amb la participació i l'expertesa dels col·lectius implicats.  

2. Que aquest protocol atorgui eines a ciclistes per poder actuar en cas d’assetjament 

garantint la simplificació del tràmit i l’anonimat en la denúncia del comportament dels 

conductors i conductores.  

3. Que l’Ajuntament de Sabadell enviï aquest protocol a totes les llars, centres educatius i 

autoescoles de Sabadell on es conscienciï, de manera gràfica, a tota la ciutadania que 

s’ha de protegir els i les ciclistes que circulen per carrers i carreteres, s’informi als 

usuaris de la bicicleta dels seus drets i deures i declarar les voreres segures per a 

vianants. 

4. Que la policia municipal incorpori aquest protocol en la seva tasca de prevenció i 

control de la seguretat viària, n’informi del seu funcionament als i 

a les ciclistes i que es posi en contacte amb l'agressor/a i informi sobre normativa de 

circulació pertinent (distància lateral, etc.), conscienciant de manera pedagògica sobre 

la vulnerabilitat dels usuaris de la bicicleta en la via pública.  

5. Que s’incorporin referències al Protocol en les Ordenances de convivència i de 

circulació.  

No obstant, la junta de portaveus resoldrà.  
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