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Bicicleta: repartiment sostenible a domicili
QUINS AVANTATGES
TÉ LA BICICLETA?
COMPROMÍS

AMB LA COMUNITAT

CONSUM
AIGUA

La bicicleta no contamina ni fa soroll, i
ajuda a pacificar el trànsit. És el mitjà
de transport urbà més econòmic,
perquè els costos de manteniment i
d’ús són molt baixos en comparació
amb els d’un vehicle de motor.

ENERGIA
MOBILITAT
RESIDUS

un servei habitual al comerç, i moltes botigues l’ofereixen als
seus clients com un valor afegit.
Utilitzar la bicicleta en lloc d’un vehicle de motor de
urbà més sostenible i saludable.
La bicicleta també és més ràpida i eficient en els
desplaçaments per la ciutat, i no es veu afectada per les
congestions de trànsit.

QUIN TIPUS DE BICICLETA
ÉS MÉS ADIENT PER AL
REPARTIMENT?
Per al repartiment de mercaderies,
s’acostuma a fer servir una bicicleta de
càrrega o cargo bike, que té una caixa
de transport a la part davantera on es
poden carregar fins a 100 kg.
La caixa es pot adaptar a les
necessitats del comerciant i també s’hi
pot afegir una tela impermeable per
cobrir els productes en cas que plogui.
Per a càrregues més lleugeres hi ha
molta oferta.

El repartiment de mercaderies a domicili s’ha convertit en

combustió evita les emissions contaminants i crea un entorn

de transport urbà i ja hi ha centenars
de milers de persones que la fan servir
cada dia en els seus desplaçaments
quotidians, i també per anar a comprar.

Per ciutat és ideal per recórrer
distàncies de fins a uns vuit
quilòmetres, en què pot substituir
còmodament el cotxe o la furgoneta. Si
està equipada amb un motor elèctric,
els itineraris amb pendents són més
assequibles.
La bicicleta ha anat guanyant
importància a les ciutats com a mitjà

COMERÇ VERD, COMERÇ + SOSTENIBLE
UN EXEMPLE
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Freefood és una botiga
d’alimentació que fa el repartiment
a domicili amb bicicleta per
promoure una mobilitat urbana
més sostenible. A més, els
clients que hi van a comprar
amb aquest vehicle tenen
Sarrià
un descompte.

Què hi diuen els vostres clients?
A alguns els fa gràcia que els portem el
menjar amb bicicleta i a d’altres tant se’ls
en dona. Ho fem per convicció. Som uns
grans defensors de l’ús de la bicicleta per
la ciutat, ja que no contamina i fa que la
mobilitat sigui més sostenible. Nosaltres
dos la fem servir habitualment, també per
portar els nostres fills a tot arreu.

- Si voleu informar-vos dels avantatges de la bicicleta per al repartiment de
mercaderies i del model més adequat per a les vostres necessitats, us podeu posar
en contacte amb les organitzacions que en promouen l’ús.
- També podeu contractar els serveis d’empreses que distribueixen mercaderies amb
bicicleta.

Per a més informació:

Marina i David, per què feu el repartiment
amb bicicleta?
Quan vam projectar la botiga teníem al
cap que la bicicleta hi tindria un paper
important. Abans havíem tingut un altre
negoci semblant, però més petit, i ja la
fèiem servir per al repartiment. Repartir la
càrrega amb bicicleta és molt millor que
fer-ho amb furgonetes que van voltant per
la ciutat contaminant.

Recomanacions

I si algú ve a comprar amb bicicleta?
Els fem un descompte del 5%, cosa que
els sorprèn. Si hi ha algú que ens diu que
ha vingut a peu i ens pregunta per què no
li fem també el descompte, l’estimulem
a baixar la bicicleta al carrer i fer-la servir
encara que sigui per venir a comprar. El
que volem és que la bicicleta es faci molt
visible.

Ajuntament de Barcelona

Trèvol

Alencop Cooperativa

Vaic

Bicicleta Club de Catalunya

Vanapedal

Biciclot

Accés directe a totes les adreces web d’interès:
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/11208

Vegeu el vídeo de Freefood i més iniciatives dels comerços a:
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/11208

Ho recomanaríeu a altres botiguers?
És clar. Però la motivació principal hauria
de ser contribuir a fer una ciutat més
saludable lliure de fums i a millorar el
benestar dels nostres fills, no tant els diners
o la logística.
Comerç verd
http://comercverd.rezero.cat/
info@rezero.cat
936 686 107

Comerç + Sostenible
http://barcelona.cat/comercsostenible
acciosostenible@bcn.cat
932 562 593

