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1. Presentació de la Unitat Ciclista i funcions

•La Guàrdia Urbana de Badalona disposa, des de l’any
2005, de la Unitat Ciclista: una unitat policial
específica i permanent que al llarg de tot l’any utilitza
la bicicleta com a mitjà de transport i per tant fa de la
bicicleta el seu vehicle habitual per a desenvolupar la
seva tasca policial.
•La Unitat Ciclista està integrada per 8
agents distribuïts en dos torns de treball
amb l’horari de servei diürn (matí i tarda).
•Àmbit d’actuació:
– VIGILÀNCIA INTEGRAL
DE LA PLATJA
– VIGILÀNCIA D’ESPAIS I
ZONES VERDES
– EDUCACIÓ VIÀRIA

1. Presentació de la unitat ciclista i funcions

•Des de la creació d’aquesta Unitat, es
va dotar els agents d’una bicicleta
adequada i adaptada per a les
necessitats que havien d’afrontar en el
patrullatge per les zones i els espais
verds de la ciutat, especialment
durant la temporada d’estiu, en la
platja on desenvolupen tasques
policials de vigilància i assistència.
•Tanmateix i de forma paral·lela es va
dotar cada un dels agents del vestuari
i complements necessaris per fer la
seva feina en les millors condicions de
seguretat i adaptació al mitjà de
transport
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2. El servei de patrulla de la platja

Calendari de funcionament:
• abril- juny: caps de setmana i festiu
• juny – setembre: diari
Funcions:
• vigilància i seguretat de les platges
aportant continuïtat al servei i
proximitat als usuaris
• control d’accessos i disciplina viària
• inspecció d’activitats a la v. pública,
especialment la venda ambulant
• disciplina marítima d’embarcacions
esportives i de lleure
• horaris i llocs de pesca amb canya
• lluita contra l’acampada incontrolada

2. El servei de patrulla de la platja

• serveis
d’emergència i
d’assistència:
persones ferides
i malaltes,
infants perduts,
incendis,
salvaments, etc.

Valoració del servei de patrulla de platja:
• Millor valoració ciutadana per la proximitat del servei
• Servei no contaminant  0 emissions
• Accessible a tots els espais del litoral
• Agilitat en la resposta
• Promou l’educació viària i el transport sostenible
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3. El servei dels parcs i zones verdes de la ciutat

Calendari de funcionament: tot l’any
Funcions:
• Rutes verdes programades de
vigilància, gestió incidències i policia
administrativa
• accions i prevencions temporals
• vigilància i seguretat de zones
comercials dins àrees de vianants
• inspecció de l’estat del mobiliari urbà
• lluita contra accions incíviques

3. El servei dels parcs i zones verdes de la ciutat

•contactes amb centres escolars:
• actualització de dades de contacte
• detecció de problemes de seguretat
que afecten pares, mestres i alumnes.
• participació en activitats
extraescolars

Valoració del servei:
• Proximitat
• Prevenció
• Preservació dels espais verds
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4. L’educació viària en bici

Des del curs 2007-08, la Unitat Ciclista
de la Guàrdia Urbana de Badalona ha
assumit també dins les seves tasques el
desenvolupament del Programa
d’Educació viària (en col·laboració amb
el Servei Català del Trànsit i Decathlon).
• Sessions teòriques per alumnes
de 2on, 4art i 6è d’Educació
primària

4. L’educació viària en bici

• Circuits d’educació viària en
bicicleta: inclou vianants i circuit per
a persones amb mobilitat reduïda
• Han participat 58 escoles amb més
de 7000 alumnes

4. L’educació viària en bici
• Setmana de les bones pràctiques ciclistes
• Col·laboració amb la regidoria de Medi Ambient i Mobilitat
en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

Valoració:
• excel·lent acollida per part del professorat dels centres participants
• experiència educativa de marcada vocació pràctica que permet als
alumnes entrar en contacte amb realitat quotidiana de les ciutats
• promoció d’accions cíviques
• es potencia la bicicleta com a mitjà de transport sostenible, net,
ecològic i saludable.
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5. Conclusions

• La bicicleta és un mitjà de transport òptim i idoni per atendre
determinades funcions que desenvolupen els agents.

• En la zona de platja, la bicicleta permet d’arribar a tots els punts i
racons del litoral amb uns temps de resposta molt competitius.

• Dins de zones i espais verds, la bicicleta s’integra en un espai que li
és propi i natural i que és d’accés limitat per a la resta de vehicles
policials. Tanmateix, una patrulla verda en bicicleta és molt ben
valorada i acollida pels usuaris de parcs urbans i espais verds.

• Les pràctiques d’educació viària utilitzen la bicicleta com a vehicle
bàsic i elemental del circuit, la qual cosa permet que els alumnes
aprenguin en el marc d’una activitat de lleure que impulsa la pràctica
esportiva i la mobilitat segura a través de la bicicleta.

Moltes gràcies

