
COMPRENSIÓ ESCRITA I EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS

Llegiu el text i, a continuació, tracteu de convèncer el vostre company o companya segons 
els arguments que us donem.

Patinets elèctrics i turistes

Els patinets elèctrics estan guanyat adeptes i s’estan convertint en una alternativa a la bicicleta. Han estat 
un dels regals estrella del Nadal i els Reis, i els establiments especialitzats asseguren que en els darrers 
mesos les vendes s’han disparat entre un 40% i un 50%.

Els partidaris del patinet elèctric argumenten que es tracta d’un transport ecològic, econòmic, i que 
requereix un manteniment pràcticament nul. Altres avantatges respecte a la bicicleta és que és més 
petit i lleuger i, en la majoria dels casos, plegable. Gràcies a la bateria tenen una autonomia variable que 
va dels 20 als 40 quilòmetres, i que permeten a l’usuari desplaçar-se ràpidament sense esforç, evitar 
retencions i problemes d’aparcament.

Això no obstant, la proliferació d’aquest tipus de transport està causant greus problemes de circulació en 
moltes ciutats. El govern d’Ada Colau ha dit prou a la proliferació de turistes en patinets elèctrics, segways 
i bicitaxis –trixies– als carrers de Ciutat Vella, i a partir de finals de mes només els deixarà circular per 
algunes de les vies més amples del districte barceloní. En opinió de la regidora de Ciutat Vella, Gala 
Pin, la prohibició és una necessitat perquè l’espai públic està “molt saturat” d’aquests vehicles, però les 
empreses que afirmen complir la normativa reivindiquen la seua tasca, i hi ha qui veu en l’anunci de 
l’Ajuntament una reacció a la denominada turismefòbia.
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OPCIÓ A
Creus que la decisió de limitar l’ús del patinet entre els turistes és una mesura positiva, especialment 
en les grans ciutats, perquè alliberarà l’espai públic, evitarà molts problemes de circulació i accidents 
i millorarà les relacions entre els turistes i els veïns. 

OPCIÓ B
Creus que la decisió de limitar l’ús del patinet entre els turistes és una mesura negativa, perquè es 
tracta d’un mitjà de transport ecològic i molt útil per a recórrer la ciutat. Penses, a més, que restringir 
aquest mitjà de transport precisament als turistes pot tenir conseqüències negatives en l’economia 
de la ciutat.


