
El debat sobre l’ús de la bicicle-
ta a la ciutat no està, ni de bon 
tros, tancat. Els partidaris de 
mesures per afavorir els despla-
çaments urbans en bicicleta es 
mostren sovint queixosos de la 
poca receptivitat que té el seu 
missatge entre les autoritats 
municipals que, més enllà de 
bones paraules, no han planificat 
cap actuació efectiva. És més, en 
relació amb el govern anterior, 
han fet alguns passos enrere. 
Però els defensors de la bici-
cleta estan convençuts que a la 
llarga s’imposarà la racionalitat 
i en una ciutat com Reus tard o 
d’hora s’implantarà una realitat 
diferent a l’actual, a mesura que 
l’ús de la bicicleta vagi creixent. 
Un exemple: acaba de néixer a 
Reus una empresa de serveis de 
missatgeria que, tal com ja passa 
en les grans zones urbanes 
europees (a Barcelona ja hi ha 
diverses empreses), utilitzarà la 
bicicleta i la moto elèctrica per 
fer el repartiment en l’àmbit de 
Reus i el Camp de Tarragona.

L’empresa neix de la idea 
del biòleg Jordi Escolà, amb 
experiència professional com a 
consultor ambiental, i Josep Abe-
lló, administrador d’una empresa 
familiar d’electricitat i expert 
en bicicletes. L’empresa inicia 
l’activitat oferint els serveis de 
qualsevol altra empresa de mis-
satgeria, especialment en l’àmbit 
local, amb el valor afegit del 
caràcter sostenible dels mitjans 
que, de moment, utilitzen per 
donar servei als clients: bicicle-
tes convencionals adaptades per 
poder transportar càrregues d’un 
cert pes i volum (cargo bikes, en 
diuen), bicicletes elèctriques que 

permeten desplaçaments més 
llargs i motos elèctriques. Amb 
aquests mitjans de transport han 
dissenyat la logística necessària 
per poder oferir servei de recolli-
da i lliurament de documentació 
i paqueteria, encàrrecs, valises i 
correu intern, recollida de com-
pres a visitants i turistes pensant 
en la ciutat de Reus, però també 
en l’entorn més immediat.

LA MARCA

L’empresa l’han posada en 
marxa sota la marca Cuïc, la 
paraula que molts reusencs 
encara usen per referir-se als 
mosquits. “L’hem triada perquè 

és una paraula pròpia d’aquí, 
perquè naixem petits com un 
mosquit, perquè la dièresi de 
la i fa sensació de proximitat, 
perquè en anglès es diu igual 
que ràpid (quick) i també perquè 
ens recorda aquelles bicicletes 
amb motor de fa anys, que en 
deien les mosquito”, explica Jor-
di Escolà. L’eslògan que utilitzen 
és “d’aquí cap allà” i es defi-
neixen com una “empresa de 
serveis en mobilitat ambiental 
responsable”. Darrere la marca, 
doncs, hi ha tota una filosofia 
de com vol encarar l’activitat 
la nova empresa, que té molt 
estudiats els continguts que 

sobre medi ambient i mobilitat 
sostenible contenen documents 
municipals com el Pla estratègic 
i l’Agenda 21 local, aprovats 
durant el mandat municipal 
anterior. “El que fem és crear 
una empresa que neix amb els 
criteris ambientals que aquests 
documents exposen.” Escolà 
està convençut que “amb la 
nostra iniciativa potenciem 
els aspectes estratègics  i de 
promoció locals relacionats amb 
les polítiques públiques actuals 
en l’àmbit de la promoció de la 
mobilitat sostenible”. Aviat es 
farà habitual, doncs, veure per 
la ciutat vehicles amb emissió 

zero, o molt baixa, de CO2.  
El pla de negoci de l’empre-

sa, madurat durant més d’un 
any i mig, preveu, a més del ser-
vei de missatgeria i repartiment, 
l’ús dels vehicles com a suport 
publicitari i, com a experts 
en bicicletes que són, ofereix 
també un servei de custòdia 
de bicicletes i d’equipament, 
assessorament, personalitza-
ció dels equipaments ciclistes 
i disseny de rutes. Tot plegat 
ho fan convençuts que servirà 
“per obrir un mercat alternatiu i 
innovador a la ciutat, basat en la 
corresponsabilitat en la qualitat 
ambiental urbana i la proximitat 
i la confiança davant del client”, 
explica Jordi Escolà. Aspiren a 

captar clients tant del sector 
públic com del privat, incloent-
hi tant empreses i botigues 
com ciutadans particulars. Els 
promotors del projecte no es 
tanquen a acceptar encàrrecs 
interurbans a llarga distància, 
per als quals comptaran amb 
la intervenció de les empre-
ses convencionals. “Tot i així 
–comenten– en matèria d’emis-
sions de CO2, el client que ens 
demani aquest servei encara hi 
sortirà guanyant.”

L’empresa arrenca l’activitat 
aquest estiu, amb la seu instal-
lada en uns baixos de la plaça 
de Catalunya, al costat mateix 
de la Cambra de la Propietat 
Urbana.

Neix Cuïc, empresa de missatgeria 
amb vehicles sostenibles
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DOS REUSENCS POSEN EN MARXA UN MODEL D’EMPRESA QUE JA ÉS 
REALITAT EN GRANS ÀREES URBANES A TOT EL MÓN

Jordi Escolà (esquerra) i Josep Abelló, amb la cargo bike que l’empresa utilitzarà per repartir paquets per la ciutat.

LA URV PATENTA UN NOU 
SENSOR ÒPTIC 
La Universitat Rovira i Virgili (URV) 
ha patentat un nou sensor òptic 
que es podrà incorporar als avions 
per alertar de l’acumulació del 
gel a les ales. El projecte, que 
desenvolupa el grup de recerca 
de Física i Cristal·lografia dels 
Materials (FiCMA), es troba ara en 
la fase d’enllestir el primer prototip 
per poder incorporar-se als avions.  
Actualment els fabricants d’avions 
no disposen de sensors de gel que 
siguin fidedignes i que, per tant, 
es puguin automatitzar. Ha de 
ser el pilot qui activi manualment 
els sistemes de desgel. Ja hi ha 
una desena d’empreses que han 
mostrat interès en aquest sensor. 
Els  socis del  projecte són diverses 
empreses  japoneses i europees, 
i també hi col·labora el Centre 
Superior d’Estudis de l’Aviació de 
Reus. El projecte té un finançament 
de quatre milions d’euros, que 
paguen la Unió Europea i el govern 
japonès. La URV rebrà 600.000 euros 
al llarg dels tres anys de durada de 
la recerca, que culminarà el 2015.  

UN TOUR VIRTUAL 360 
GRAUS PERMET VISITAR LA 
FIRA   
El web de Fira de Reus ha incor-
porat una nova eina que permet 
descobrir i visitar les instal·lacions 
firals de la ciutat i que consisteix 
en un tour virtual de 360 graus. El 
recorregut, al qual es pot accedir 
mitjançant Google+, Google Maps i 

StrettView, permet veure l’auditori 
Antoni Gaudí, la sala business o 
els diferents espais de formació de 
què disposa la Fira. La visita és tan 
senzilla com entrar per la porta i, 
mitjançant una sèrie de fotografies 
esfèriques en 360 graus, navegar 
pel local. Els avantatges d’aquest 
nou servei van des de la possibilitat 
de publicar-ho a les xarxes socials, 
espai web, correu electrònic i 
qualsevol plataforma en línia, fins a 
la millora de la visibilitat dins dels 
buscadors del mateix Google. Royal 
Tour Trusted Agency ha estat l’em-
presa encarregada de dur a terme 
el tour virtual de la fira reusenca.

TAULA DE LA POBRESA 
ENERGÈTICA
La Taula de la Pobresa Energètica 
es va constituir el 27 de juny a 
l’Ajuntament de Tarragona amb la 
participació de diverses entitats 
del territori, com és el consisto-
ri reusenc. La Taula és un espai 
institucional de diagnosi, anàlisi, 
debat i recerca de solucions que 
garanteixin l’accés al consum 
energètic de les persones amb in-
suficiència de recursos econòmics. 
Per part de l’Ajuntament de Reus hi 
participarà la regidora de Benestar 
Social, Montserrat Vilella. La Taula 
definirà protocols d’actuació entre 
els serveis socials municipals i les 
principals empreses proveïdores 
d’energia, en casos de risc d’exclu-
sió. També estudiarà accions per 
millorar els habitatges on viuen les 
persones en risc.

la UNIÓ
fa el FOMENT

Bicicletes elèctriques, com la del fons, s’utilitzen per als serveis que ofereix 

l’empresa.
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