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MOU-TE EN BICICLETA: EL
ROBATORI JA NO ÉS EXCUSA

Un dels problemes que més preocupa als usuaris de la bicicleta són els robatoris. Tot i que
no hi ha receptes màgiques per evitar que al final del dia el nostre vehicle no estigui en el
mateix lloc a on el vam deixar, sí es poden prendre algunes mesures de prevenció per
reduir al màxim el risc de subtracció.
Per a un aparcament segur, cal intervenir sobre el triangle d’elements
que hi participen:
El vehicle. Com qualsevol altre objecte, quant més llampant sigui la
bici, més atraurà l’atenció dels lladres. Per altra banda, és
convenient conservar factures, números de sèrie o fer marques
personals per recuperar-la en cas de robatori.
El sistema de tancat. No serveix qualsevol cadenat, ja que la majoria es
poden trencar o obrir en qüestió de segons. Hem de tenir cura de lligar
la bicicleta de forma segura.
El lloc on aparquem. És preferible aparcar en un indret concorregut que
en un racó aïllat, a on els lladres poden dedicar tot el temps del món a
emportar-se la nostra bici…
Els robatoris no poden ser l’excusa per evitar l’ús de la bicicleta com a mitjà
de transport en els nostres desplaçaments. Recordeu que, per a distàncies
d’entre 2 i 8 km, aquest és un mitjà de transport tan ràpid com el cotxe.

Passos a seguir per trobar la bici al seu lloc…
Compra una tanca segura i fiable per lligar la bicicleta: les més recomanables són
les de tipus “U” rígida. Si no ho tens clar, utilitza dues tanques en comptes d’una.
Aparca la bicicleta en un lloc que et permeti lligar-la com a mínim pel quadre, i
també per una roda. Els millors llocs són els aparcaments en U invertida.
Escull els espais d’aparcament més freqüentats, de forma que la bici quedi a la
vista de tothom.
Lliga la bicicleta sempre que la deixis sense vigilar, encara que sigui només un
moment. El petit esforç de lligar-la compensa amb escreix la pèrdua de la bici.
Evita sempre comprar bicicletes de segona mà sense contracte ni factura. Si ho fas,
estaràs fomentant el robatori de bicis (i la teva podria ser la propera).
En definitiva, fes que la teva bici sigui la més difícil de robar.
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