
Att. President de la Federació Catalana de Ciclisme
President de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya
Oficina d'atenció als clubs
Secretaria General de l'Esport
Regidor d'Esports Ajuntament de Barcelona

Benvolguts/des,

Els clubs ciclistes de la comarca del Barcelonès i en relació a les restriccions de mobilitat que es
van adoptar per les autoritats sanitàries el passat 5 de febrer on es recorda que el perímetre de
mobilitat per a la pràctica esportiva  es limita a la  comarca  de residència, volem expressar la
nostra proposta per a que la traslladin a les autoritats competents.

EXPOSEM
 La comarca del  Barcelonès  és  la  més  poblada i  industrialitzada de  Catalunya,  amb una

densitat de població de més de 15000 habitants per Km quadrat (2.250.000 persones per 148
Km quadrats).

 Ens trobem tots els ciclistes, federats o no en unes poques carreteres, generalment amb força
pendent,  semàfors i  tràfic  rodat,  que hem de compartir  amb altres  usuaris  i  també amb
vehicles a motor

 La disposició actual encara afavoreix més la concentració de moltes persones en poc espai,
cosa que és clarament perjudicial per a la salut en una situació de pandèmia, a més que pot
provocar  accidents  per  la  concentració  de  usuaris  a  les  vies,  amb  diferents  habilitats  i
objectius.

 El canvi de les restriccions al passar de confinament municipal a comarcal el passat dia 5 de
febrer, enlloc de servir per a relaxar el confinament, com era la intenció prevista en la resta
de  Catalunya,  encara  és  més  restrictiva  per  als  habitants  de  la  nostra  comarca  ja  que
disminueix el recorregut per on podem circular.

 Som més de 70 clubs ciclistes al Barcelonès i aquesta problemàtica no és només nostra sinó
que  també  és  pot  donar  en  altres  comarques  petites  com  el  Garraf,  Tarragonès,  Baix
Penedès, etc

DEMANEM: 
Que se'ns  permeti la mobilitat dintre de la Regió Sanitària de Barcelona (Àmbit Metropolità
Nord,  Àmbit  Metropolità  Sud i  Barcelona  Ciutat)  on,  en  una  situació  de  normalitat,  la  pròpia
dispersió dels ciclistes  faria  que la  distància  entre  nosaltres  fos  més gran,  reduint-se el  risc  de
contagi i alguns accidents que es produeixen per l'acumulació de practicants en pocs Km.

Rebeu una cordial salutació. 
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