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7.
MASTER
PLAN
PENTRU BICICLETE
Problemele legate de transport prezintă o provocare majoră pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru
Mexico City a celor 19 milioane de locuitori. Din cele 2,5 milioane de tone de poluanţi emişi în aer
oraşului în fiecare an, mai mult de 80% provin de la autoturisme şi alte vehicule motorizate.
Desi numai 20% din toate tipurile de deplasari în Mexico City în fiecare zi sunt sunt realizate
prin intermediul masinilor, 80% din spatiul fizic este dedicat deplasarilor cu maşina. Şapte din
zece cetăţeni mexicani sunt supraponderali sau obezi.
ITDP(Institutul pentru Transport si Politica de Dezvoltare)este in colaborare cu guvernul Mexico City
pentru a dezvolta un Master Plan de Biciclete care va consolida deplasaril cu bicicleta, ca o optiune
atractiva, de călătorie sănătoasa şi convenabil pentru locuitorii oraşului.
Scopul Master Planului este de a creşte numarul decălătorii cu bicicleta ca o parte din toate
deplasarilor la 2% până în 2010 şi la 5% până în 2012.
Pentru a atinge acest obiectiv, proiectul Master Planul întreprinde o serie de acţiuni cheie:
• Mobilitate: reţele de biciclete care vizeaza siguranţa, atractivitatea, şi convenabilitatea
accesului la destinaţii mai mare şi servicii de tranzit în masă; punerea în aplicare a măsurilor pentru a
calma traficul auto

legăturilor între modurile de transport (de exemplu, parcarea de biciclete la staţiile de tranzit)
• Promovarea: punerea în aplicare a unor campanii publice care să încurajeze utilizarea
bicicletei şi ridicarea statutul său social
• Gestionarea cererii de călătorie: să descurajeze excesiv deplasarile cu masina ca masura
de decongestionarea a traficului şi măsurile de stabilire a preţurilor de parcare
• aplicarea juridica: aplicarea legilor care reglementează transportul urban
Surse documentare:
http://www.itdp.org/index.php/projects/detail/mexico_city_bicycle_planning/
Documentare:student masterand: Zanguropulos Gabriela
Corectura si sinteza: asistent urbanist Andreea Popa
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• accesul universal: facilita mai uşor “excursilor door-to-door de luare prin consolidarea
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