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Carrils bici o carrils gos?
L'afortunada aposta de l'Ajuntament de Sant Cugat pels carrils bici, a fi de combatre l'excés de trànsit
motoritzat i fer d'aquesta ciutat un espai urbà ideal per moure's en bicicleta, ha estat molt enriquidora,
perquè l'entusiasta resposta de la ciutadania salta a la vista. Diria que Sant Cugat és una de les ciutats
catalanes on l'ús de la bicicleta està més generalitzat, cosa que es veu afavorida, és clar, pel fet de ser un
dels municipis amb més espais verds del país.
Tanmateix, la cultura catalana de la bicicleta encara no és, ni de bon tros, la dels països nòrdics, on és difícil
trobar algú que no tingui una bicicleta d'ús quotidià. Això fa que allà, els vianants, tot badant o passejant el
gos, mai no envaeixin els carrils bici. És elemental: de la mateixa manera que la urbanitat i el sentit comú ens
diuen que no podem caminar, badar o passejar el gos per la part central d'un carrer destinada als cotxes,
tampoc no té sentit que ho fem pel lloc destinat a les bicicletes. És probable que les conseqüències, en cas
d'accident, no siguin tan tràgiques en el segon cas com en el primer, però no és cap excusa.
Els carrils bici, en els seus vorals, és a dir, en l'espai lateral que queda delimitat per una ratlla contínua, tenen
la utilitat afegida de ser un lloc ideal perquè els qui fan jòguing o caminen ràpid fent exercici físic puguin
avançar sense entrebancs i sobre un terra més adient que l'enrajolat de les voreres o de les rambles. En aquest
sentit, caldria ampliar una mica més l'espai voral dels carrils. Però, com dic, aquestes persones no interfereixen
amb els ciclistes, perquè tenen present la ratlla contínua com una frontera infranquejable. Una altra cosa són
alguns amos de gossos. Remarco la paraula 'alguns', ja que la immensa majoria respecten el carril bici. El
problema és que la minoria que utilitza aquell carril com una extensió del camp d'operacions del seu gos és
força nombrosa i enutjosa, la qual cosa fa que sigui una constant trobar-hi persones que obstaculitzen el voral
o que fins i tot envaeixen el carril, de dreta a esquerra, per mitjà d'una corretja que ells comanden des d'una
banda mentre el gos tiba des de l'altra.
A manca de pipicans, ja s'entén que els gossos campin per les zones amb gespa. És lògic. Allà hi troben un
món fascinant d'olors a ensumar. Però els carrils bici haurien de merèixer el respecte dels seus amos. N'hi ha
que ni tan sols s'aparten. Ells i el seu gos són els reis de la ciutat i són els altres els qui s'han d'apartar. Estan
tan convençuts que aquell espai és per a ells, que és probable que aviat acabin queixant-se a l'Ajuntament que
els ciclistes i els qui fan exercici físic envaeixen els carrils gos.
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