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El RACC, l’Ajuntament de
Girona i Cimalsa (l’empre-
sa pública que gestiona
l’estació d’autobusos de
Girona) van presentar
ahir al matí el primer Punt
Bici de les comarques giro-
nines. Es tracta d’un pro-
jecte del RACC basat en la
creació d’uns espais equi-
pats amb les eines neces-

saris perquè els usuaris
puguin fer petites repara-
cions i tasques de mante-
niment a la seva bicicleta,
com ara inflar les rodes,
collar cargols, ajustar els
frens, reparar una punxa-
da i canviar les rodes. Són
d’accés lliure i gratuït.
L’inaugurat a l’estació de
busos de Girona –al costat
de les andanes 25 i 26, en
la banda propera a les ta-
quilles– és l’onzè que
s’obre a Catalunya.

El president del RACC,
Josep Mateu, va destacar
que estan passant de ser
“d’un club de conductors a
un club de la mobilitat”

perquè aquesta cada cop
més es basa en mitjans
sostenibles com la bicicle-
ta i la intermodalitat. És
per això que el primer
Punt Bici de la demarcació
de Girona s’ha situat a l’es-
tació de busos –com en al-
tres ciutats s’ha situat en
estacions de ferrocarril–
per afavorir la interconne-
xió entre els mitjans de
transport públic i la bici-
cleta. També el president
de Cimalsa, Enric Ticó, va
destacar la intermodalitat
com una de les tres políti-
ques principals que defen-
sen, junt amb la intenció
d’anar oferint més serveis

per potenciar l’estació i
també la cerca d’ingressos
per fer-la sostenible.

En la presentació d’ahir
es va remarcar que la ins-
tal·lació donarà servei
tant als passatgers de les
estacions de busos i el
TAV, que reben cada dia
més de 15.000 persones

de mitjana, com als usua-
ris de la bicicleta de Giro-
na. L’alcaldessa, Marta
Madrenas, va destacar
que a la ciutat cada dia es
fan més de 5.300 despla-
çaments en bici. Tant ella
com Mateu van destacar
l’aposta de Girona per la
bicicleta. En aquest sentit,

Madrenas es va compro-
metre a continuar am-
pliant tant la xarxa cicla-
ble com les estacions de la
Girocleta.

El conveni signat pel
RACC i Cimalsa que ha
permès la instal·lació del
Punt Bici tindrà una dura-
da de cinc anys. ■

a És gratuït, forma
part d’un projecte del
RACC i és el primer a
la demarcació
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Creen un punt a l’estació
de busos de Girona per
reparar i mantenir bicis

El director de projectes d’innovació del RACC, Miquel Roca, mostra com va el punt ■ J. SABATER


