
 

Participació en igualtat. Congrés de la bici 2017. 

 

Soc Alfons Bayonas i com es evident, soc invident i no per aquest motiu he deixat de practicar 

el meu esport... El ciclisme. 

 

Com a ciclista invident, hem trobo contínuament amb el desconeixement de la societat en 

general i del col·lectiu ciclista en particular amb tots els temes rel·lacionats amb la que es la 

meva problemàtica i la de molts altres esportistes discapacitats. 

 

Si en general la gent no sap tractar amb els invidents, es molt complicat poguer mostrar que 

pedalar en comú en una bicicleta tàndem, no difereix en excés del que seria pedalar amb la 

bicicleta individual. A tots ens agrada compartir rutes i recorreguts, arribar a racons 

sorprenents o fer-ho cada cop en menys temps... Per que no som capaços d’asumir que un 

invident també ho pot fer? Per que ni tant sols es considera la possibilitat de que aquest 

col·lectiu pugui tindre els mateixos drets i obligacions que tenen els demès companys ciclistes? 

 

·Per una part trobaríem els mitjans públics rel·lacionats amb la mobilitat sostenible, com per 

exemple les bicicletes de lloguer públiques, que justament només son això bicicletes... No 

trobarem cap tàndem aparcat al Bicing de Barcelona o a cap altre sistema homòleg. 

 

·Per que a les escoles de formació ciclista, enfocades als més petits, o als cursos per a que la 

gent gran aprengui a anar en bici no es considera també la possibilitat de que aquests 

aprenguin a compartir experiències també en tàndems? La societat en general es egoista de 

mena i en el cas del ciclisme, que recordem que es un esport individual, encara es podria dir 

que ho es més... Excepte al punt al que algú proper es troba en la circumstancia de tindre el 

tàndem com a únic mitjà segur de practicar aquest esport. 

 

·A nivell de competició, les federacions que monopolitcen les probes ciclistes, únicament 

consideren adequades les modalitats de carretera i pista, atenent a raons arcaiques i sense 

sentit, fomentades tant sols pel moviment Paralímpic i les seves aportacions econòmiques. 

Avui en dia el nivell tècnic dels materials ha igualat les característiques de bicicletes individuals 

i tàndems a qualsevol modalitat, de forma que per lògica s’hauria de revisar totes les 

normatives i fer-ne una lectura més amplia o inclusiva per a que els esportistes discapacitats 

poguem ser tractats en igualtat amb els nostres companys d’esport.  

·Les empreses que proporcionen serveis rel·lacionats amb el ciclisme, amb un ventall tant 

ampli com modalitats existeixen, rara vegada preveuen la participació o sol·licitut de bicicletes 

més grans que les habituals o d’esportistes amb unes mínimes necessitats especials. 

 



Les demandes del nostre col·lectiu son sempre a favor del tractament igualitari entre ciclistes 

(invidents o no), fent pedagogia de les circumstancies que ens fan practicar aquest esport com 

ho fem i aportant a través de la plataforma sense ànim de lucre www.tadnemdh.com els 

nostres 18 anys d’experiencia a totes les modalitats per a que entre tots hi anem possant 

sol·lució als diferents problemes... 

 

Als planejaments de mobilitat es podria recomanar la inclusió de tàndems com a opcions de 

bicicleta pública, de similar forma al que fan les empreses privades de lloguer de bicicletes que 

els interesa captar clients; Es podria incloure un manual bàsic amb consells o exercicis pràctics 

per a que amb el temps aquests coneixements s’estenguin i normalitcin com a forma de 

tractar amb un col·lectiu tant sensible; Es podria fomentar la col·laboració i participació de 

grups esportius que incloguin a algun discapacitat a les seves files; Es podria obrir a la 

participació, sempre amb el sentit comú com a màxima, a qualsevol proba ciclista de la 

modalitat que sigui; Es podria crear algun tipus de jurat tècnic que evaluí i certifiqui la 

accessibilitat a qualsevol mena d’esportista per als serveis ofertats per una empresa, 

organitzador d’esdeveniment o proveïdor de serveis... O un llarg llistat d’accions que 

generalment tampoc reporten cap cost excessivament elevat ja que la majoria son simples 

accions de petits fets quotidians i no precisen de grans inversions materials. 

 

La integració social i esportiva està a les nostres mans i generalment arribar a punts 

d’enteniment que ens permetin a tots participar en igualtat serà tant sols qüestió de 

voluntat... Fem-ho! 

 

http://www.tadnemdh.com/

