
 

ANEM AMB BICI 
mesures de seguretat 

 

La postura per anar amb bici 

Tot i que la majoria de trajectes urbans són curts, convé sempre 

adoptar una postura correcta davant del manillar. Així evitarem lesions o 

molèsties físiques – principalment a l’esquena, als canells i als genolls.  

 

 La postura per anar amb bici s’ha d’adaptar al tipus de bicicleta i manillar:  

  



 
Consells bàsics per a una bona postura 
 
• TALLA ADEQUADA.  

La bicicleta s’ha d’adaptar a l’alçada i el pes, no a l’inrevés. Per això, convé 

sempre provar-la abans de comprar.  

 

• ALÇADA DEL SEIENT.  

 

• POSICIÓ DEL PEU.  

Un error comú és fer força amb el centre de la planta del peu.  
 

 

 

 

 

 

 

• SUPORT DELS CANELLS.  

Braç i mà han d’estar en línia recta. La mà ha de descansar sobre el 

manillar d’una manera natural, sense tensions. 

 

• ROBA I ACCESSORIS.  

La roba ens ha de permetre una llibertat de moviments adequada. Les 

motxilles, bosses... s’han de portar a l’esquena i ben subjectes. 

 



Què hem de saber del CASC:  

És fonamental que els nens duguin un casc quan van en 

bicicleta. Com ha de ser? 

 

• CASC HOMOLOGAT 

Per la Comissió de Seguretat dels Productes de Consum (CPSC). 

Verifiqueu l'interior per comprovar que està etiquetat. 

 

• CARACTERÍSTIQUES 

Durador, lleuger, resistent, amb bona ventilació i fàcil de posar i treure. I 

s’ha de poder utilitzar amb ulleres. 

 

• CASC DE BICICLETA! 

Un casc que no estigui dissenyat per anar amb bici pot no oferir una 

protecció adequada.  

 

• PERFECTE ESTAT 

Cal canviar-lo si ha rebut un cop molt important, si està malmès o ha quedat 

petit.  

 

• CAL COL·LOCAR-LO CORRECTAMENT 

Ha d’encaixar sobre la part superior del cap, 

cobrint la part superior del front (un o dos 

dits per sobre de les celles).  Si es gira cap 

enrere, no protegirà el front.  

 

• CASCOS PER A NADONS. 

Molts cascos de mida infantil són de varietat 

de closca tova. Són lleugers, ja que els nens petits no tenen el coll prou fort 

per mantenir còmodament un casc de petxina dura. De tota manera, per als 

nadons menors d'un any, els desplaçaments en bicicleta NO SÓN 

RECOMANATS (font: RACC). 
 

Col·locar el cas de forma correcta és bàsic.  El següent 

vídeo us pot resultar molt útil per fer-ho bé: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V_MFn2SHjs4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V_MFn2SHjs4

