
www.fundacionmapfre.com
www.circulando.es
fundacion.seguridadvial@mapfre.com

A
qu

es
ta

 g
ui

a 
s 

pr
op

ie
ta

t d
e 

lI
ns

tit
ut

o 
de

 S
eg

ur
id

ad
 V

ia
l d

e 
la

 F
un

da
ci

n 
M

A
PF

R
E.

Q
ue

da
 p

ro
hi

bi
da

 la
 s

ev
a 

re
pr

od
uc

ci
 to

ta
l o

 p
ar

ci
al

 s
en

se
 c

on
se

nt
im

en
t d

el
s 

pr
op

ie
tr

is
 i 

ca
l c

ita
r-

ne
 la

 p
ro

ce
d

nc
ia

.
A

qu
es

t m
at

er
ia

l 
s 

gr
at

u
t. 

Es
t 

pr
oh

ib
id

a 
la

 s
ev

a 
co

m
er

ci
al

itz
ac

i.

G
u

ia
 d

e
l 

C
ic

li
s

ta



Guia del
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L’Instituto de Seguridad Vial de la FUNDACIÓN MAPFRE neix amb l'objectiu de revi-

talitzar l'educació vial com a eix central de tota acció preventiva. Fruit d'aquesta filosofia, i del

treball desenvolupat en els últims anys, és el conjunt d'activitats i materials didàctics dissenyats

amb l'objectiu de col·laborar amb totes les persones i institucions decidides a fomentar l'educa-

ció vial.

El trànsit i el seu entorn ha passat a formar part de la vida de la ciutadania. La societat

actual planteja una dinàmica en la qual desplaçar-nos d'un lloc a un altre és quelcom necessari

per al seu propi desenvolupament. Però en aquests desplaçaments no estem sols sinó que com-

partim un reduït espai amb la resta dels ciutadans i ciutadanes, per la qual cosa respectar els

drets dels altres  es presenta com una qüestió fonamental.

En un fenomen tan complex com el trànsit, tant vianants com ciclistes són la part més

feble; per això han de ser encara més exigents amb el coneixement de les normes i comporta-

ments més segurs, així com el respecte a aquests per part dels conductors.

Des de l’Instituto de Seguridad Vial de la FUNDACIÓN MAPFRE us presentem la  “Guia

del Ciclista” pensada per a què els més menuts es preparin per a fer front a les responsabilitats

que vagin adquirint com a conductors de bicicletes. D'aquesta manera pretenem ensenyar, i en

alguns casos recordar, quines són les regles i comportaments bàsics per desplaçar-se amb segu-

retat, de manera que comencin a adquirir hàbits encaminats a la creació d'un “sentit vial”.

Esperem que la formació i l'experiència que s'adquireixi, serveixi com a model i referèn-

cia, en un futur no molt llunyà, a l'hora de circular amb qualsevol altre vehicle, i comportar-se així

d'una manera saludable, cívica i solidària.

L’Instituto de Seguridad Vial de la FUNDACIÓN MAPFRE vol agrair al

professorat/mediador social la seva implicació i interès per acollir amb esperit crític i participa-

tiu aquesta publicació i, sobretot, per aportar el seu compromís personal a favor d'un bé col·lec-

tiu com és la seguretat vial.

En definitiva, un fenomen social que ens afecta tots.
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1 Què és un ciclista?

És la persona que condueix una bicicleta.

2 La bicicleta

22 .. 11   HHiissttòòrr iiaa

Milers d'anys enrere, quan l’ésser humà viatjava, ho feia a  peu o a cavall.

Després es van construir els vehicles amb rodes per als desplaçaments.

A  finals del segle XVIII, l'aplicació de dues rodes a un cavallet de fusta va donar

lloc al cavall de joguina, un avantpassat de la bicicleta.

L'any 1791, Sivrac va construir una espè-

cie de bicicleta  que no tenia sistema

d'avançament propi  i que s'usava recol-

zant els peus sobre el sòl i donant un fort

impuls cap endavant. Aquest vehicle es

va anomenar “Draisiana”.

L'any 1855, els francesos Pierre i Ernest

Michaux van descobrir el sistema d'a-

vançament de la bicicleta aplicant uns

pedals a la roda directriu davantera.

DDrraa ii ss iiaannaa
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Aquest vehicle va ser anomenat “Velocípede”.

L'any 1988, Dunlop va aplicar pneumàtics a les rodes de les bicicletes i va acon-

seguir, d'aquesta manera, esmorteir les sacsejades que originaven les irregulari-

tats dels camins.

A finals del segle XIX, gràcies a un engranatge multiplicador, es va perfeccionar el

sistema d'avançament de les bicicletes. Així es va aconseguir que per cada volta

de pedal la roda donés diverses voltes, estalviant d'aquesta manera esforços al

ciclista.

VVee lloocc ííppeeddee
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22 .. 22   QQuuèè  ééss  uunnaa  bb iicc ii cc lleettaa??

Vehicle de dues rodes, propulsat exclusivament per l'esforç muscular de les per-

sones que l’ocupen, en particular, mitjançant pedals o manetes.

Mida:

La seva alçada és l'adequada per permetre que el conductor pugui posar els

peus en terra, quan està situat sobre el quadre.

La seva longitud ha de permetre tocar el manillar amb els dits de la mà al mateix

temps que el colze toca la punta del selló.

EE ll   ssee ll ll óó   hhaa   dd ’’ eess ttaarr
aa   ll ’’ aa ll ççaaddaa   ddee ll

mmaann ii ll ll aa rr ..



3 Diccionari del ciclista

Autopista: És la via interurbana construïda i senyalitzada exclusivament per a la

circulació de vehicles automòbils amb calçades separades per a cada sentit de

circulació.

Autovia: Carretera que, tot i no reunir tots els requisits de l'autopista, té calça-

des separades per a cada sentit de circulació.

Calçada: És la part del carrer o de la carretera destinada a la circulació de vehicles.

Calçada: És la part del carrer o de la carretera destinada a la circulació de vehi-

cles.

Carril: Banda longitudinal en què pot estar subdividida la calçada, amb amplària

suficient per a ser utilitzada per una fila d'automòbils que no siguin motocicle-

tes.

7



Carril bici: Carril destinat a la circulació de cicles.

Intersecció o encreuament: És el punt de  trobada de dues o més vies que s'en-

creuen al mateix nivell.

Maniobra. Es qualsevol alteració de l’ordre de la marxa que pugui realitzar el

ciclista, ja sigui per canviar de carril, de via, avançar, parar, etc.

Via interurbana: És la via que està fora de les ciutats i pobles i uneix aquestes

entre si. Es coneix amb el nom de carretera.

Via pública: És tot camí que pot ser utilitzat per circular-hi i que està obert al

trànsit.

Via urbana: És aquella que es troba dins dels pobles i ciutats. Es coneix amb el

nom de carrer.

Refugi: És la zona situada dins de la calçada reservada per als vianants i protegi-

da del trànsit rodat.

Travessia: És el tram de via interurbana que passa per sòl urbà.

Vía verda: Es una via ferroviària en desús convertida en itinerari per a senderis-

tes i ciclistes.

1 2 3 4

11 ::VVoorreerraa 22 ::CCaarrrr ii ll   bb ii cc ii   33 ::CCaa ll ççaaddaa  44 ::RReeffuugg ii
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Zones de vianants: Són les parts de la via reservades a la circulació de vianants

(voreres, andanes, passeigs i refugis).

Vorera: Zona de la via, elevada o no, reservada per a la circulació del vianant.

Vorera d'emergència: És una part de la via interurbana compresa entre la vora de

la calçada i el límit exterior, no destinada a l'ús de vehicles automòbils, excepte

en circumstàncies excepcionals.

4 Per on circular 

amb bicicleta?

Com a norma general, circuleu per la dreta i el més a prop possible de la vora de

la calçada. Està permès circular en grup, encara que us recomanem que els esco-

lars ho facin en “fila india”, ben enganxarts a la vora dreta de la calçada.

A més, la circulació per autopista amb cicles i bicicletes està prohibida.

11 ::   VVoorreerraa      22 ::   CCaarrrr ii ll   bb iicc ii 33 ::   CCaa ll ççaaddaa
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44 .. 11 EEnn  vv iieess  uurrbbaanneess ::

Circula per la calçada el més pròxim possible a la vorera.

En línia recta, sense zigzaguejar.

Manté una distància prudencial (1,50 m mínim) entre el teu vehicle i els 

que circulen al teu costat.

44 ..22  EEnn  ccaarrrreetteerraa ::

Circula pel carril bici.

Si no hi ha carril bici, circula per la vora de la dreta.

I si no existeix ni un ni l’altre, circula el més a prop possible de la vora 

dreta de la calçada.
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5 .Velocitat adequada

Ha d'adaptar-se a les condicions de la via i del trànsit.

No sobrepasseu mai els 40 km/h i en els carrers residencials els 20 km/h.

Haurà de moderar-se la velocitat i, si fos necessari, aturar-se...

Quan els senyals de circulació o l'agent ho indiquin.

Davant els transports públics aturats, per deixar baixar/pujar els viatgers.

En aproximar-se a passos a nivell, rotondes i interseccions.

En aproximar-se a llocs de reduïda visibilitat i estretalls.

Quan hi hagi vianants a la via, especialment si són criatures, ancians, invi-  

dents o altres persones impedides.

En apropar-se a passos per a vianants no regulats per semàfor o agent.

En trams amb edificis que tinguin accés immediat a la via.

En els casos de boira densa, pluja, núvols de pols, etc.

Abans d'efectuar un gir o agafar una corba.

Als encreuaments en general per donar preferència als vehicles que s’a-

proximin per la dreta.
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6 Maniobres

MMaanniioobbrraa.. És qualsevol alteració de l’ordre de la marxa que pugui realitzar el

ciclista, ja sigui per canviar de carril, de via, avançar, parar, etc.

En qualsevol maniobra hem de procedir de la forma

següent:

1.- Observar pel retrovisor, si la bicicleta en porta o, direc-

tament, amb un  petit gir del cap. Calcular la posició i velo-

citat dels altres vehicles comprovant que es pot dur a

terme.

2.- Senyalitzar la maniobra:

Cal advertir sobre les nostres intencions als altres amb sufi-

cient antelació i claredat.

3.-Realitzar la maniobra:

Si veiem que pot fer-se sense perill, hem d'efectuar-la amb

seguretat  i en el menor temps possible.

66 .. 11   PPrroohhiibb iicc iioonnss  ggeenneerraa llss  ppeerr  aa  lleess  mmaann iioobbrreess

Quan hi hagi senyal vertical o marca vial que el prohibeixi.

Quan no hi hagi visibilitat suficient.

Quan no hi hagi espai suficient.

66 .. 22   IInn iicc iiaarr  llaa  mmaarrxxaa  ii   ii nnccoorrppoorraarr--ssee  aa  llaa  cc ii rrccuu llaacc iióó

11..--  Comprova que pots fer la incorporació:

Mira cap enrere per veure si vénen altres vehicles i, si és així, espera que deixin

de fer-ho o que estiguin prou lluny.
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22..--  Senyalitza:

Estenent el braç horitzontalment i a l’alçada de l’espatlla.

33..-- Incorpora-t’hi:

Surt lentament  i amb atenció, cedint el pas als que ja circulen pel carril en què

estàs. Si surts des de l'esquerra de la calçada, cal que et situïs a la part dreta de

la calçada quan abans millor.

66..33  CCaannvv ii ss  ddee  dd ii rreecccc iióó

És fonamental situar-se convenientment abans d'iniciar el gir, indicant amb anti-

cipació qualsevol canvi de posició, fins i tot el pas d'un carril a un altre. Situar-se

i senyalitzar convenientment abans de girar.

66..44  GGiirr  aa  llaa  ddrreettaa
11..--  Comprova que pots girar:

Mira cap endavant i cap enrere, i avalua si la

situació i velocitat dels altres vehicles permet

fer el gir.

22..-- Senyalitza:

Adverteix amb temps suficient la intenció de

fer la maniobra.

Estén el braç esquerre, doblegat en angle

recte, amb l'avantbraç vertical i la mà oberta.

33..--Fes el gir:

Situat al carril extrem de la dreta, el més a

prop possible de la vora de la calçada. En arri-

bar a l'encreuament, abans de girar, observar

la senyalització existent i, si no n’hi ha, mira a

l'esquerra amb molta atenció.

Si vénen vehicles en sentit contrari al teu, és

necessari que t’aturis i espera que passin.
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66..55  GGiirr  aa  ll ’’ eessqquueerrrraa

11..-- Comprova que pots girar:

Assegura’t que no hi ha senyal vertical ni marca vial al terra que ho prohibeixin i

comprova que la situació i velocitat dels vehicles que s'apropen, tant de cara

com per darrere, no ho impedeixen.

22..--  Senyalitza:

Avisa els altres conductors de la maniobra amb temps suficient, tot estenent el

braç esquerre horitzontalment a l'alçada de l’espatlla amb la mà oberta.

33..-- Fes el gir:

Moderar la velocidat i situar-se correctament segons el tipus de via.

aa))  En una via de sentit únic de circulació:

Situa’t a la vora esquerra de la calçada.

Si hi ha semàfor, espera que es posi verd.

CCoommpprroovvaa  qquuee
ppoottss  gg ii rraarr
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bb))  En una via de doble sentit de circulació:

Si la via en què estàs és de doble sentit, deixa a l'esquerra el centre de la

intersecció.

Situa’t a la dreta fora de la calçada, si és possible, i inicia la maniobra  des

d'aquest lloc, quan puguis fer-la.

cc))  En vies amb un carril especialment preparat per girar:

Situa’t en aquest carril amb la suficient antelació i gira quan la senyalitza-

ció lluminosa ho permeti (si n’hi ha) i quan no vinguin vehicles en sentit 

contrari.

Comprova que es pot fer el gir.

66 .. 66   GGiirr  ccoommpplleett  oo  ccaannvv ii   ddee  sseenntt ii tt   ddee  llaa  mmaarrxxaa

Aquesta maniobra, pel perill que suposa, està prohibida en les circumstàncies

següents:



16 Guia del  c ic l ista

Abans de corbes i canvis de rasant de visibilitat reduïda.

Interseccions i passos a nivell.

Túnels.

En general, també es prohibeix fer un gir complet en tots els trams de 

via en què estigui prohibit avançar o que hi hagi un senyal específic de 

prohibició de canvi de sentit.

En el cas que no hi hagi res que prohibeixi efectuar el canvi de sentit, cal pren-

dre tot tipus de precaucions.

Tria el lloc adequat per a fer el gir complet.

Mira cap endavant i mira cap enrere per comprovar la distància i la velo-

citat amb què vénen els altres vehicles i per no entorpir-los la marxa 

ni crear una situació de perill.

Cal advertit del nostre desplaçament a l'esquerra amb el braç estès a l’al-

çada de l’espatlla.

NO
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Cal fer el gir complet o canvi de sentit de la mateixa manera que el gir a 

l'esquerra, segons el tipus de via en què ens trobem.

66 .. 77   AAvvaannççaammeenntt

És una maniobra molt perillosa ja que en fer-la envaïm el sentit contrari.

Com a norma general s'ha de fer per l'esquerra i amb rapidesa, quan el vehicle

que es pretén avançar circula a velocitat molt baixa.

66 ..77 .. 11   CCoomm  ss ''aavvaannççaa??  
11)) Comprova que l'avançament és possible, sense perill, mitjançant les precau-

cions següents:

a) Assegura’t que no hi ha senyalització que prohibeixi aquesta maniobra.

b) Comprova que no hi ha cap vehicle que t’impedeix avançar,

tant en el nostre sentit com en el sentit contrari.
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1,50 m.

NNOO ss’’hhaa  dd ’’aavvaannççaarr  ss ii   vvéénneenn
vveehh iicc lleess  eenn  sseenntt ii tt   ccoonnttrraarr ii
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c) Situa’t darrere de l'extrem esquerre del vehicle que pretens 

avançar i a distància prudencial.

d) Mira cap enrere i cap endavant per a comprovar que segueixen sense 

venir vehicles que facin la maniobra perillosa.

e) Assegura’t que en el teu propi carril cap vehicle ha iniciat ja la manio-

bra d'avançar-te.

22))  Adverteix amb anticipació la maniobra, estenent el braç esquerre a l’alçada de

l’espatlla.

33))  Fes l'avançament.

L'avançament ha de durar el menor temps possible, sense passar massa a prop

del vehicle que s'avança (mínim 1,50 metres).

66 ..77 .. 22 ..   EEss  ppoott  aavvaannççaarr  ppeerr  llaa  ddrreettaa .. .. ..

Quan el vehicle a què es pretén avançar ens indica clarament que girarà a l'es-

querra, o que s’aturarà en aquest costat i sempre que ens deixi a la seva dreta

espai suficient per avançar.

66 ..77 .. 33 .. NNoo  eess  ppoott  aavvaannççaarr  eenn .. .. ..

Corbes i canvis de rasant de visibilitat reduïda.

Passos per a vianants senyalitzats i passos a nivell i les seves proximitats,

excepte quan es tracta d'avançar vehicles de dues rodes que no impedeixen

la visibilitat lateral o quan, en un pas per a vianants, es pot avançar a una

velocitat suficientment reduïda com per poder aturar-se si sorgeix el perill

d'atropellament.

19
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Interseccions i les seves proximitats, com a norma general.

Quan veiem venir un vehicle en sentit oposat al nostre.

Quan el nostre carril està delimitat per una o dues línies contínues no es pot

avançar.

Es pot avançar, no obstant, quan la línia contínua porta a la seva dreta una altra

línia discontínua. Aquesta línia discontínua determina el carril que té permès

l'avançament.
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66 ..77 .. 44 ..   EEnn  sseerr  aavvaannççaatt  hhee  ddee .. .. ..

Cenyir-me bé a la dreta per facilitar l'avançament i guanyar espai entre el nostre

vehicle i el que avança.

Moderar la velocitat, circular en línia recta i sense zigzaguejar.

Mirar cap endavant.

66 .. 88   DDeetteenncc iióó  ii   aattuurraaddaa..

Detenció:

Immobilització involuntària del vehicle per necesidats del trànsit, norma, senyal

o emergència.

Aturada:

Immobilització voluntària del vehicle.

Cal procedir de la forma següent:

11)) Observa el trànsit.

22)) Fes l'advertència amb el braç esquerre estès, per sota de l’Instituto de
Empresa Foundation, movent-lo de baix a dalt i viceversa.

33)) Deixa la bicicleta fora de la calçada.

21
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7 Elements obligatoris i 

útils de la bicicleta.

SSee ll ll óó::
Sòlid. Ben subjecte al

quadre. Situat a l'alçada
del manillar.

FFaarr  ppoosstteerr iioorr ::
Llum i catadiòptric

vermell.

RReeff ll eeccttoorr ::
Laterals als raigs.

CCaaddeennaa::
tibada,

greixada.

RRooddeess ::
Centrades.

Amb tots els
raigs.

RRooddaammeennttss::
greixat.

FFeemmeell llaa  dd ’’oorree ll ll eess  
oo  ppaappaa ll ll oonnaa ::

Ajustades.
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MMiirraa ll ll   rreettrroovv ii ssoorr ::
Al costat  esquerre. Ben

regulat.

TT iimmbbrree ::
Ben a mà. Que

soni.

MMaann ii ll ll aarr::
Ajustat. Amb els punys

ben fixos.
FFrreennss ::

Cables ajustats. Patins de
fre que agafin. Cargols

ajustats. Catadòptric blanc
a la part davantera.

FFaarr  ddaavvaanntteerr ::
Amb bona llum, blanca

o groga. Net. Ben
col·locat.

DDiinnaammoo ::
En bon estat i

amb el cable ben
connectat.

RRaa iiggss ::
ben tensos.

PPnneeuummààtt ii ccss ::
En bon estat. Amb
el dibuix visible a la
coberta. La cambra,

amb pressió sufi-
cient, no excessiva.

PPeeddaa ll ss ::
Amb reflectors grocs.
Greixats, perquè girin

fàcilment.
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8 Desenvolupament de la 

bicicleta

Perquè la bicicleta es mogui, ja no cal impulsar-la posant els peus al terra com

havien de fer els conductors de la “Draisiana”. Per a això estan els pedals.

Recordes en quina part del bicicle estaven col·locats?... Estaven units a l'eix de

la roda davantera i així, per cada volta completa dels pedals, la roda girava una

vegada. Per això la roda del bicicle era tan gran, per agafar més velocitat amb

menys pedalades de les que exigiria una roda més petita.

PPeerròò  eenn  llaa  tteevvaa  bbiicciicclleettaa,, ccaaddaa  ggiirr  ccoommpplleett  ddeellss  ppeeddaallss  ffaa  qquuee  llaa  rrooddaa

ddoonnii  ddiivveerrsseess  vvoolltteess.. AAiixxòò  ss''aaccoonnsseegguueeiixx  ggrrààcciieess  aall  ppllaatt,, aall  ppiinnyyóó ii  aa  llaa

ccaaddeennaa..

Els pedals van units al plat. La força que els ciclistes apliquen sobre els pedals

es transmet mitjançant la cadena a un pinyó que, al seu torn, fa girar la roda.

Imagina't una bicicleta que tingui un plat de 46 dents i un pinyó de 23 dents. Per

cada pedalada que dónes, el plat donarà una volta completa i, al seu torn, la

cadena es desplaçarà 46 baules. Aquestes baules agafen i porten els 23 dents

del pinyó. El pinyó i la roda donen dues voltes.

PP ll aa tt
CCaaddeennaa

PP ii nnyyóó
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La relació que existeix entre el nombre de dents del plat i el nombre de dents del

pinyó és el que s’anomena relació de transmissió. en el nostre cas 46/23=2.

Quant més gran sigui el plat i més petit el pinyó, la roda donarà més voltes.

Per cada gir complet dels pedals anirà més ràpid i, no obstant, la força que apli-

caràs en pedalejar serà també major. Algunes vegades aquesta “força” pot fer

que perdis l'equilibri com quan inicies la marxa, quan circules per ciutat amb atu-

rades freqüents, quan puges un pendent o com quan fa vent...

Si coneixes el nombre de dents del plat i dels pinyons, podràs saber el nombre

de voltes que dóna la roda, i si saps el diàmetre d'aquesta, podràs conèixer la

distància que recorre la bicicleta per cada volta completa dels pedals, aquesta

distància és el que es coneix en l'argot ciclista com a desenrotllament.

Com calcular el desenrotllament?

11))  Primer calculem la relació de la transmissió.

22)) Després calculem la longitud de circumferència.

33)) Finalment multipliquem el nombre de voltes per la longitud de la

circumferència.

9 Com funcionen els

frens?

El sistema de frens és una miqueta més que la palanca, també és molt important

el cable, que és el que obre i tanca la ferradura del fre, i sobretot els patins de

fre que pressionaran sobre la llanda de la roda i faran que aquesta s’aturi. Quan

deixes anar la palanca passarà tot al contrari.
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No has d'oblidar el desgast que tenen cada vegada que els utilitzes. Cuida'ls

i vigila’n el seu estat, així quan et vegis obligat a frenar ho faràs sense cap

problema.

10 Manteniment

11 00 .. 11   CCoomm  ssoolluucciioonnaarr  lleess  aavvaarriieess  mmééss  ffrreeqqüüeennttss  eenn  eellss  ffrreennss??

El cable està “esfilagarsat”.

Atenció! aviat es trencarà i pot ser causa d'un accident.

Un mecànic ha de canviar-lo.

CCaabb ll ee

PPaa llaannccaa

FFeerrrraadduurraa
ddee ll   ff rree
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El cable està massa fluix i els patins de fre estan molt

separats de la llanda.

Girar el tensor amb els dits o utilitza una clau.

Els patins de fre estan molt gastats.

Cal substituir-los. Per això cal afluixar i soltar la femella

que els subjecta. Muntar els nous assegurant-se que fre-

guen les llandes (mai la coberta) i ajustar-los.

Els patins de fre no estan ben col·locats, la frenada no és

eficaç.

Per col·locar-los correctament com procedir com per

substituir-los.

11 00 .. 22   CCoomm  aarrrreegg llaarr  uunnaa  ppuunnxxaaddaa??

Te’n recordes com eren les rodes de la “Draisiana”? Eren de fusta, que incòmo-

de havia de ser circular per una carretera de sots.

No obstant, les teves rodes esmorteeixen els cops gràcies al pneumàtic o roda

pneumàtica.
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El pneumàtic consta d'una cambra de goma, d'una vàlvula per a poder-la inflar

i d'una coberta de goma més

gruixuda que cobreix i protegeix

la cambra. Però, com se subjecta

el pneumàtic? Molt senzill. Es

recolza sobre un cèrcol metàl·lic

que es coneix com a llanda i de 

la qual parteixen unes barres

metàl·liques molt fines, anome-

nades raigs, que la uneixen a l'eix

de la roda o boixa.

SSii   ppuunnxxeess  qquuèè  ppoottss  ffeerr??

Tens una bossa d’eines, una cambra en bon estat i uns desmuntables? Sí?

Perquè ja tens tot el que és necessari per arreglar la punxada.

aa )) La primera cosa que has de fer, una vegada que

hagis desmuntat la roda, és treure la contrafemella de

la vàlvula.

bb))  Després cal treure l'aire que queda a la cambra. Per

això, afluixa el cap de la vàlvula i estreny amb el dit fins

a desinflar el pneumàtic completament.

10 cm

10 cm

VVàà ll vvuu ll aa
RRaa ii ggss

CCoobbeerrttaa

LL ll aannddaa

BBoo ii xxaa
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cc)) Ha arribat el moment d'utilitzar les eines. Introdueix

un desmuntable entre la llanda i la coberta, tirant amb

força cap enrere de la coberta. Perquè no es despren-

gui el desmuntable, enganxa la mossa de l'extrem al

raig més pròxim.

dd )) Fes el mateix amb un altre desmuntable a uns 10

centímetres del primer. Ara només has de tirar cap enre-

re amb la mà i sortirà un costat de la coberta fora de la

llanda.

ee))  A continuació, introdueix els dits i treu la cambra.

ff )) Molt bé! Infla una mica la cambra de recanvi i intro-

dueix la vàlvula pel forat de la llanda i col·loca-la ara,

dins de la coberta.

gg )) Comença a empènyer la coberta pel costat oposat a

la vàlvula. Utilitza per a això els dits polzes i treballa de

forma simètrica amb les dues mans en direcció a la vàl-

vula. Al final hauràs de fer un miqueta de força. Si no

pots, ajuda't desinflant totalment la cambra.

10 cm

10 cm10 cm 10 cm

10 cm

10 cm
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hh )) Bé, finalment queda muntar la roda. No t'oblidis de centrar-la i ajustar forta-

ment els caragols Veus que senzill?

NNoo  oobbll iidd iiss  mmaaii   ddee  ppoorrttaarr  rreeccaannvv iiss ..

També és molt fàcil arreglar la punxada:

aa )) Infla una mica la cambra i submergeix-la en aigua.

La punxada, la localitzaràs veient per on surten les

bombolles.

bb))  Eixuga la cambra, frega i poleix la zona de la pun-

xada.

cc)) Estén una mica de goma d’enganxar sobre la pun-

xada i els seus voltants.

dd )) Desenganxa el paper protector del pegat i posa-li

una mica de goma d’enganxar.

ee )) Prem fermament el pegat sobre la punxada

començant pel centre i a poc a poc cap a l'exterior.
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ff )) Ja només et queda guardar la cambra arreglada a la bossa d’eines, que sem-

pre has de portar subjectada en el part posterior del selló.

Vigila de tant en tant l'estat dels pneumàtics. Si els veus molt desgastats o tenen

bonys, canvia'ls.

SSeerr  pprreevv iissoorr  eett  ppoott  eevv ii ttaarr  mmooll ttss  pprroobblleemmeess

11 Precaucions que cal 

tenir  en compte.

11 11 .. 11   EEnn  ccoonndduucccc iióó  nnooccttuurrnnaa

El més important és veure i fer-se veure per mitjà de:

11)) Sistema d'enllumenat: llum davanter blanc o groc i llum posterior vermell.

22)) Discs reflector en les rodes.

33)) Braçalets reflectors o una llanterna subjecta al braç esquerre.

44)) Roba clara.

55))  Casc reflector.

11 11 .. 22   AAmmbb  mmaall   tteemmppss  ii   ee ll   ppaavv iimmeenntt  eenn  mmaall   eessttaatt

Les condicions atmosfèriques influeixen directament en la conducció.

El vent, la pluja, la boira, el gel i els paviments mullats o amb greix poden origi-

nar lliscaments molt perillosos.

En aquests casos cal:

Circular lentament.

Subjectar bé el manillar.

Procurar no emprar els frens, sobretot el davanter.

Si hi ha pluja o boira, encendre l'enllumenat, encara que sigui de dia.

31
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11 11 .. 33   EE ll   ccaasscc

És un element de seguretat.

La seva utilització és fonamental perquè, encara que no evita l'accident, dismi-

nueix les lesions degudes als cops, i a vegades evita que els accidents siguin

mortals. Per aquest motiu és molt convenient la seva utilització, tant en carrers

com en carreteres.

Recorda: Circula sempre amb el casc posat.



33

33

12 Prohibicions

Circular en paral-lel. En cas de circular en grup haurà de fer-se en fila india.

Circular per autopistes.

Transportar una altra persona.

Deixar anar les mans del manillar, excepte quan sigui necessari per a fer un

senyal de maniobra.

Agafar-se a altres vehicles per a ser remolcats.

Apropar-se massa al vehicle que circula davant.

Circular per voreres, zones de vianants o passejos.

Circular zigzaguejant entre els vehicles.

Circular utilitzant cascs i auriculars connectats a aparells receptors o

reproductors de so.

Carregar la bicicleta amb objectes que dificultin el seu maneig o redueixin 

la visió.

NO
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13 El ciclista i els senyals

Els senyals de trànsit tenen la funció d’ organitzar la circulació i evitar accidents.

El ciclista, al circular, està obligat a respetar-les.

Els senyals són, per ordre de prioritat:

Senyals i ordres dels agents.

Senyalització d’abalisament o circumstancial.

Semàfors.

Senyals verticals de la circulació.

Marques vials.

34

AAggeennttss

DD’’aabbaalliissaammeenntt

SSeemmààffoorrss

HHoorriittzzoonnttaallss

VVeerrttiiccaallss

TTiippuuss  ddee  sseennyyaa ll   ppeerr  oorrddrree  ddee  pprr iioorr ii ttaatt ..
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1133 .. 11   AAggeennttss  ddee  cc ii rrccuu llaacc iióó

Senyals amb el braç:

bb) Braç o braços estesos horitzontalment:

obliga a aturar-se a tots els que s'apropen a

l'agent de cara o per darrere i continua,

encara que abaixi els braços, sempre que no

canviï de posició o efectuï un altre senyal.

aa )) Braç alçat verticalment: obliga a

aturar-se a tots els que s'apropen

de cara a l'agent.
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cc)) Balanceig d'un llum vermell: obliga a aturar-se a tots els que s'apropen a l'a-

gent de cara o per darrere i continua, encara que abaixi els braços, sempre que

no canviï de posició o efectuï un altre senyal.

dd )) Braç estès movent-se alternativament de dalt a baix: obliga a disminuir la velo-

citat als qui s’apropen  a l'agent pel costat del braç que executa el senyal.
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Senyals de xiulet:

11 33 .. 22  SSeemmààffoorrss

Llum verd: via lliure.

Llum groc: aturar-se, precaució pròxim canvi a vermell.

Llum vermell: alto, perill.

ppii  ppii  ppii  ppii  ppii  ppii ppiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Tocs curts i freqüents:

alto, aturar-se.

Toc llarg:

via lliure, reprendre la marxa.
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11 33 .. 33  SSeennyyaa llss  vveerrtt ii ccaa llss

De prioritat. Dóna a conèixer les regles especials de prioritat en intersec-

cions o en els passos estrets.

D'advertència de perill. T'indica la proximitat i naturalesa d'un perill.

De prohibició d'entrada. Prohibeix l'accés als vehicles o persones que es

troben els senyals de cara, en el sentit de la marxa.

Altres senyals de prohibició o restricció. Prohibeix i/o restringeixen 

qüestions concretes i específiques.

Fi de prohibició o restricció. Indiquen expressament el final de prescrip-

cions anteriorment determinades.

Indicacions generals. Tenen el significat que es detalla.

De serveis. Informen d'un servei de possible utilització per als usuaris de 

la via.

Recorda:

Obligació

Prohibició
Perill

Informació
d’indicació
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SSeennyyaa llss  dd ’’aaddvveerrttèènncc iiaa  ddee  ppeerr ii ll ll

SSeennyyaa llss  ddee  pprr iioorr ii ttaatt    

SSeennyyaa llss  ddee  pprroohh iibb iicc iióó  dd ’’eennttrraaddaa

10% 10%10% 10%

IInntteerrsseecccciióó  
aammbb

pprriioorriittaatt

IInntteerrsseecccciióó  
aammbb  pprriioorriittaatt

aa  llaa  ddrreettaa

SSeemmààffoorrss IInntteerrsseecccciióó  
aammbb

cciirrccuullaacciióó

PPaass  aa  nniivveellll
aammbb  bbaarrrreerreess

PPaass  aa  nniivveellll
sseennssee  bbaarrrreerreess

10% 10%

PPeerrffiill  iirrrreegguullaarr CCrruuïïllllaa  ppeerriilllloossaa  aa
llaa  ddrreettaa

CCrruuïïllllaa  ppeerriilllloossaa  aa
ll’’eessqquueerrrraa

CCrruuïïlllleess  ppeerriilllloosseess
aa  ll’’eessqquueerrrraa

10% 10%10% 10%

10% 10%10% 10%10% 10%

EEssttrreennyyiimmeenntt
ddee  llaa  ccaallççaaddaa

PPaavviimmiieenntt
ll ll iissccaanntt

PPaass  ppeerr
aavviiaannaannttss

BBaaiixxaaddaa
ppeerrii ll lloossaa

PPuujjaaddaa  aammbb  ffoorrtt
ppeennddeenntt

IInnffaannttss CCiicclliisstteess CCiirrccuullaacciióó  eenn  eell
ddooss  sseennttiittss

VVeenntt  
ttrraannssvveerrssaall

AAllttrreess
ppeerrii ll llss

DDeetteenncciióó
oobblliiggaattòòrriiaa

CCeeddeeiiuu  eell  ppaass

CCiirrccuullaacciióó
pprroohhiibbiiddaa

EEnnttrraaddaa
pprroohhiibbiiddaa

EEnnttrraaddaa  pprroohhiibbiiddaa
aa  cciicclleess
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AAll ttrreess  sseennyyaa llss  ddee  pprroohhiibb iicc iióó  oo  rreessttrr ii cccc iióó

SSeennyyaa llss  dd ’’oobb ll iiggaacc iióó

SSeennyyaallss  ddee  ffii  ddee  pprroohhiibbiicciióó

SSeennyyaallss  dd’’iinnddiiccaacciioonnss  ggeenneerraallss

40

PPaarraaddaa  ii  eessttaacciioonnaammeenntt
pprroohhiibbiitt

EEssttaacciioonnaammeenntt
pprroohhiibbiitt

SSeenntt ii tt
oobbll iiggaattoorrii

10% 10%

IInntteerrsseecccciióó  ddee
sseennttiitt  ggiirraattoorrii

oobbll iiggaattoorrii

CCaammíí  rreesseerrvvaatt  ppeerr
aa  cciicclleess

CCaammii  rreesseerrvvaatt  ppeerr  aa
vviiaannaannttss

FFii  ddee  llaa  pprroohhiibbiicciióó
dd’’aavvaannççaammeenntt

CCaallççaaddaa  ddee
sseennttiitt  úúnniicc

SSiittuuaacciióó  dd’’uunn  ppaass
ddee  vviiaannaannttss

CCaannvvii  ddee  sseennttiitt

FFii  ddee  
pprroohhiibbiicciióó

FFii  ddee  ccaarrrreerr  rreessiiddeenncciiaallCCaarrrreerr  rreessiiddeenncciiaall

VVeelloocciittaatt
mmááxxiimmaa

GGiirr  aa  llaa  ddrreettaa
pprroohhiibbiitt

GGiirr  aa  llaa  eessqquueerrrraa
pprroohhiibbiitt

MMiittjjaa  vvoollttaa
pprroohhiibbiitt

AAvvaannççaammeenntt
pprroohhiibbiitt

SSeenntt ii tt
oobbll iiggaattoorrii

SSeenntt ii tt
oobbll iiggaattoorrii

SSeenntt ii tt
oobbll iiggaattoorrii

SSeenntt ii tt
oobbll iiggaattoorrii
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SSeennyyaallss ddee  sseerrvvee ii ss

1133 ..44  MMaarrqquueess  vv iiaa ll ss
Marques blanques longitudinals:
Línia contínua:

No ha de sobrepassar-se mai, ni circular per la seva esquerra quan 
separa els dos sentits de la circulació.

Línia discontínua:
Delimita els carrils, pot ser sobrepassada per  avançar.

Doble línia contínua:
Té el mateix significat que una de sola. No ha de sobrepassar-se mai.

Una contínua i una altra discontínua:
Poden ser sobrepassades pels qui tenen la línia discontínua al seu costat.
Els del sentit contrari no poden sobrepassar-la.

41

10% 10%10% 10%

LLlloocc  dd’’aauuxxiillii IInnffoorrmmaacciióó  ttuurrííssttiiccaa TTeellèèffoonn  dd’’aauuxxiill ii MMoonnuummeenntt
nnaacciioonnaall

LLíínniiaa  ccoonnttíínnuuaa

LLíínniiaa  ddiissccoonnttíínnuuaa

DDoobbllee  llíínniiaa  
ccoonnttíínnuuaa

UUnnaa  ccoonnttíínnuuaa  ii  
uunnaa  aallttrraa  ddiissccoonnttíínnuuaa

10% 10%10% 10%

AAiigguuaa
PPuunntt  ddee  ppaarrttiiddaa
dd’’eexxccuurrssiioonniisstteess  

aa  ppeeuu



42 Guia del  c ic l ista

42

Marques blanques transversals:

Pas de vianants:

Els conductors han de cedir el pas als vianants.

Passos de ciclistes

“Precaució”. Els ciclistes han d'utilitzar-los per a creuar la calçada, però no
tenen preferència.

Els senyals horitzontals de circulació:

40

CCeeddiiuu  eell  ppaass CCaarrrriill  bbiicciiDDeetteenncciióó  
oobblliiggaattòòrriiaa

VVeelloocciittaatt  mmààxxiimmaa

FFlleettxxeess  ddee  rreettoorrnn
ccaarrrriill  ddrreett

FFlleettxxeess  ddee  sseelleecccciióó  ddee  ccaarrrriill

FFlleettxxeess  ffii  ddee  ccaarrrriill FFlleettxxeess  ffii  ddee  ccaarrrriill
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14 Recorda

Preparar l'itinerari que seguirem.

Advertir i prevenir els altres usuaris fent amb el braç els senyals regla-

mentaris.

1r observar, 2n senyalitzar, 3r maniobrar.

Tenir present la intensitat del trànsit, la velocitat, les maniobres i 

l'espai de què es disposa.

No sorprendre els altres conductors, ni deixar-se sorprendre.

Parar atenció amb l'obertura sobtada de les portes dels cotxes.

Tenir en compte la velocitat i la distància dels vehicles que vénen       

de cara i saber que si el ciclista vol girar a l'esquerra, ells tenen prioritat.

Estimar la velocitat i distància dels vehicles que s'aproximen als encreua-

ments i interseccions per on circulem.

Evitar circular en dies de vent, pluja, gel o neu. La senyalització 

sobre la calçada, feta amb pintura blanca, es torna molt relliscosa.

Comprovar que cap vianant es disposa a creuar.

Circular pel carril bici, per la vora o el més a prop possible de la vora dreta

de la calçada i en “fila índia”. Mai es pot transportar una altra persona.
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