
TÍTOL: Els cotxes engreixen 
VALOR: Els ciclistes i els patinadors també tenen dret a fer servir el carrer. 
 
 
SERGI: Tot va començar per un treball que havíem de fer amb motiu del 

Dia sense cotxes. 
 
XAVIER: Un cotxe necessita gasolina. 
 
SERGI: En canvi, una bicicleta no. 
 
XAVIER: Un cotxe fa soroll. 
 
SERGI: En canvi, una bicicleta no. 
 
XAVIER: El cotxe engreixa. 
 
SERGI: Què vols dir? Que es mengen els cotxes? 
 
XAVIER: No es mengen, però quan anem amb cotxe no fem exercici i tenim 

més possibilitats d’engreixar-nos. Pren nota d’això... 
 
SERGI: En vaig prendre nota i vaig decidir una cosa molt important: 

d’aleshores en endavant només faria servir la bicicleta. Era 
probable que els quilos que em sobraven tinguessin a veure amb 
els cotxes. 

 
SE SENT UN COTXE QUE ACCELERA 
 
MARE: Vinga, Sergi, puja, que se’ns fa tard. 
 
SERGI: Aneu vosaltres amb el cotxe... Jo vaig amb bicicleta. 
 
MARE:  N’estàs segur? 
 
SERGI: Completament... 
 
SERGI: El pare i la mare estaven sorpresos. Sempre havien volgut que fes 

esport i jo no els havia fet mai cas. 
 
PARE: Hola, campió. Estàs a punt per al Tour de França? 
 
SERGI: Als meus amics també els sorprenia, però els semblava una mica 

arriscat. 
 
TRÀNSIT DE CIUTAT 
 
VEU 1: (CRIDANT) Escolta, aparta’t! Que vols que t’atropelli? 
VEU 2: Ep nano, compte! Vés pel carril bici! 
 



SERGI: Vaig aguantar-ho la primera setmana, però la segona no. Uns 
conductors em cridaven, d’altres em pitaven i molt pocs em 
respectaven. 

 
VEU 1: Pedala més de pressa! 
SERGI: Una tarda, quan tornava de l’escola, un camió va estar a punt de 

passar-me per sobre. 
 
CLÀXON DE CAMIÓ 
 
VEU 3:  Ei, brètol! Vés amb compte!  
 
SERGI: No em va passar res de miracle. Però aquell dia vaig abandonar 

la bici: més val ser gras que arriscar la vida. 
 
MARE: Em sap greu el que t’ha passat, fill. Les coses serien diferents si 

construissin més carrils bici... 
 
SERGI: I això és possible? 
 
MARE: És clar. En altres ciutats hi ha molts més quilòmetres de carril bici 

i els ciclistes poden circular tranquils.  
 
SERGI: I amb qui he de parlar perquè en facin més aquí? 
 
MARE: Doncs suposo que amb l’alcaldessa. 
 
SERGI: Aquella nit mateix vaig escriure una carta a l’alcaldessa. No estic 

d’acord que el carrer sigui només per als cotxes. Els ciclistes i els 
patinadors també tenim dret a circular-hi. 

 


