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Amb aquestes petites intervencions es van iniciar converses varies en petits 
grups entorn a la Geografia fins a les 00:00, quan es va donar per tancada 
l’activitat del Quiz geogràfic. 

Foto: Meritxell Gisbert

*  *  *

Bicicletada nocturna per Barcelona 

Andreu Blanch

El passat 5 d’abril, en el context de la celebració de la Nit de la Geografia, 
un grup format per 22 persones vàrem recórrer la ciutat de Barcelona amb 
bicicleta. Sota el nom de Bicicletada nocturna per Barcelona, la Delegació del 
Col·legi de Geògrafs de Catalunya i l’Associació de Geògrafs Professionals de 
Catalunya, es varen sumar a la iniciativa de la Societat Catalana de Geografia 
de celebrar de forma lúdica la iniciativa d’àmbit Europeu de la Nit Geogràfica.

La proposta anava adreçada a aquelles companyes i companys del món de 
la Geografia i afins al coneixement del territori. Amb aquesta voluntat es va 
plantejar al llarg de la sortida, tres parades on es posessin sobre la taula diferents 
projectes o temes d’interès pel col·lectiu que relliguessin aquest deambular urbà 
que es va proposar. La idea fou unir alhora altres disciplines i sumar tant temes 
provinents de l’acadèmia com des del món professional de la Geografia aplicada.
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L’itinerari va transcórrer des del nou Mercat de Sant Antoni fins al barri del 
Poblenou, tot passant per la Barceloneta i la façana marítima de la ciutat. El 
temps atmosfèric es presentà com un mal acompanyament però va permetre 
també moments difícils de repetir, com poder circular per la ciutat i la seva 
creixent xarxa de magnífics carrils bici, gairebé sense trànsit.

La primera parada fou al Mercat de Sant Antoni, on vàrem comptar amb 
la complicitat de tres membres de l’equip redactor de la superilla que s›ha 
implantat en aquest sector. En Carlos Domínguez, enginyer, i en Jordi Calvetó, 
arquitecte, ens van explicar des dels espais acabats de remodelar al voltant del 
Mercat de Sant Antoni, com han estat les actuacions al voltant del projecte de 
les superilles a la ciutat de Barcelona. En Marc Vila, geògraf, que va participar 
també durant el treball de camp en l’elaboració del projecte, va participar 
també en les explicacions durant aquesta primera parada. Les noves propostes 
de mobilitat i les intervencions realitzades en el mateix espai urbà van ser els 
elements que van lligar les explicacions i l’espai de conversa amb els assistents.

Aquesta primera parada va servir per començar a animar els debats que al llarg de 
la bicicletada es van anar produint també de forma esporàdica entre els assistents. 
Iniciant la ruta vers la façana litoral de la ciutat, de seguit vàrem poder circular 
per alguns dels nous carrils bici que ofereix la ciutat, i com s’han solucionat 
zones de difícil pas com la plaça de les Drassanes al final de Paral·lel.

Arribats a la Barceloneta, tot just preparats per a la següent xerrada, la pluja 
ja va fer acte de presència. Perfectament coordinats amb la meteorologia, vàrem 
passar 20 minuts aixoplugats escoltant la presentació que en Paulino Vallejo, 
geògraf, ens va fer sobre el treball de camp que des de l’empresa Solucions 
Geogràfiques es va realitzar pel Pla d’habitatges d’ús turístic del barri de la 
Barceloneta, i la problemàtica associada.

Un cop la pluja ens va deixar un respir, la comitiva ciclista va arrencar de 
nou per agafar el passeig Marítim direcció Besòs. Ja en plena nit, la frescor i la 
pluja van permetre una visió de buidor, poc habitual en aquest espai de la ciutat.

Enfilant la rambla del Poblenou, vàrem arribar a la parada final de l’itinerari. 
Just davant del Casino l’Aliança del Poblenou, entitat emblemàtica d’aquest 
antic barri industrial del litoral barceloní, en Lluís Frago, doctor geògraf de 
la Universitat de Barcelona, ens fa fer la darrera xerrada. Posats sobre la taula 
diferents exercicis professionals aplicats, fou molt interessant un element de 
transició que relligava professió i investigació en temes de comerç i ocupació i 
ús de l’espai urbà. Des de la temàtica de les terrasses, vàrem poder xerrar del 
comerç i més concretament del consum com a elements centrals en les políti-
ques urbanes.

La pluja va fer acte de presència al final de la darrera xerrada, obligant al 
grup a refugiar-se a l’entrada del Casino l’Aliança. La sortida s’havia allargat 
gairebé 30 minuts de l’horari previst, i en aquell moment es va donar per 
finalitzada l’activitat, agraint especialment als ponents i a tots els assistents la 
bona predisposició que es va produir al llarg de tot l’itinerari.
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Un cop es va tornar a produir un espai sense pluja, el grup final de 12 as-
sistents vàrem tancar l’acte amb una consumició final gentilesa de l’Associació 
de Geògrafs Professionals de Catalunya, que va permetre un darrer espai per 
conèixer a tots els participants i intercanviar les darreres impressions, donant 
per tancada l’activitat de la bicicletada nocturna de la Nit de la Geografia. 

Foto: Rafael Giménez Capdevila


