
                                                                                    
 

ESTUDI SOBRE L’ÚS D’UN POSSIBLE CARRIL BICI A L’AVINGUDA DE ROMA 

PER PART DELS ALUMNES DE L’INS ANTONI POUS 

Context 

L’inici d’aquest estudi el situem en el marc del projecte Erasmus+ Highway to Health.  Dins de 

les activitats d’aquest projecte els alumnes de 3r d’ESO van fer un estudi sobre com l’alumnat 

de l’INS Antoni Pous es desplaça de casa seva cap a l’escola.  També es van anotar els possibles 

punts perillosos dins d’aquestes rutes i les mancances que van detectar en referència a la 

mobilitat. 

L’alumnat va coincidir en el fet que a Manlleu hi ha una manca de carrils bici per tal de 

desplaçar-se fins a l’institut.  A partir de diverses activitats de mobilitat sostenible que es van 

portar a terme en una trobada del projecte Erasmus a Bèlgica, l’alumnat va decidir fer una 

proposta de carril bici a l’Ajuntament de Manlleu. 

El present estudi vol reflectir la necessitat i viabilitat d’aquesta proposta des del punt de vista 

de l’institut. 

 

1. Enquestes als alumnes 

En aquest estudi s’han enquestat tots els alumnes d’ESO i BAT de l’INS Antoni Pous.  Per tal 

que l’estudi fos el més acurat possible es va respondre el qüestionari a les hores de tutoria i els 

alumnes van haver d’escriure el seu correu electrònic per contestar l’enquesta.  D’aquesta 

manera vam evitar respostes múltiples per part d’un usuari. 

Total d’alumnes enquestats:  

344 alumnes (de tots els nivells d’ESO i de BAT) 

 



                                                                                    
 

 

Tens bicicleta? 

Un 77,9 % dels alumnes (268) tenen bicicleta;  un 22,1 % (76) no en tenen.  Lògicament el fet 

de no tenir bicicleta condiciona les respostes posteriors respecte a l’ús del carril bici.  

 

 

 

Tens un patinet, un monopatí o un patinet elèctric? 

Un 54,1% dels alumnes (186) tenen algun d’aquests vehicles;  un 45,9% (158) no en tenen. 

 

 

 



                                                                                    
 

 

Utilitzes algun d’aquests mitjans per anar a l’institut? 

Actualment un 7,6% dels alumnes del centre (26) utilitzen en ocasions algun d’aquests mitjans 

per venir el centre 

 

 

Per què no s’utilitzen aquests mitjans?  

En aquest cas les respostes a la pregunta són obertes.  Les respostes més comuns són:  

● Visc molt a prop de l’institut 

● No és segur venir amb bicicleta / hi ha molt trànsit 

● Perquè ja em porten amb cotxe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    
 

 

Si hi hagués un carril bici a l’Avinguda de Roma l’utilitzaries? 

 

Un 51,7% dels alumnes (178) afirmen que utilitzarien aquest carril.  Un 48,3% (166) diuen que 

no el farien servir 

Entre les raons principals per utilitzar-lo apareix la seguretat: 

● Em sentiria més segur 

 

En alguns casos els alumnes expliquen que farien servir el carril en diverses activitats, com el 

cap de setmana en sortides familiars o bé per anar a jugar a bàsquet a Gràcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    
 

Utilitzaries aquest carril per venir a l’institut? 

 

 

Un 31,4% dels alumnes (108) afirmen que utilitzarien aquest carril per venir al centre.  Un 

68,6% (236) diuen que no el farien servir. 

Les respostes més habituals dels alumnes que no farien servir el carril bici són: 

● Visc molt a prop de l’institut 

● No tinc bici / no m’agrada anar amb bici 

● Ja m’agrada anar a peu 

● Fa fred (l’enquesta es va passar pel gener) 

● Ja em porten amb cotxe 

● Em fa por deixar la bicicleta al centre 

● No passo per l’Avinguda de Roma 

 

Altres consideracions 

No es va passar l’enquesta a l’alumnat de cicles formatius perquè molts són de fora de 

Manlleu.  De totes maneres el professorat d’aquests estudis ens van remarcar que seria 

important que el carril existís.  Ens van explicar el cas d’una alumne de Manlleu que ve amb 

una cadira de rodes i que en ocasions ha de baixar l’Avinguda per la carretera. 

 

 

 

 



                                                                                    
2.  Aparcament de bicicletes a l’institut 

L’institut aposta per la mobilitat sostenible i recentment s’han creat aparcament per a les 

bicicletes, tenint en compte que enguany els alumnes del cicle CAFEMN fan servir la bicicleta 

en sortides setmanals. 

En cas que es faci el carril bici a l’Avinguda de Roma el centre es compromet a crear més espais 

per  les bicicletes de manera que l’aparcament no sigui cap problema.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    
 

Conclusions 

L’enquesta deixa clar que un nombre significatiu d’alumnes utilitzaria el carril bici en cas que es 

portés a terme.  

El nombre d’alumnes que utilitzaria la bici o mitjans similars per venir a l’institut passaria d’un 

7,6% a un 31,4% (passaríem de vint-i-sis alumnes a més de cent). 

A més augmentaria la seguretat dels usuaris d’aquests transports. 

Més de la meitat dels alumnes (51,7% - 178)  farien servir el carril de l’avinguda en diversos 

contexts. 


