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Esports

La bicicleta
La bicicleta és un vehicle de propulsió humana que

es mou gràcies a la força que es transmet a dues

rodes alineades. El ciclista fa una força sobre els

pedals que  es  transmet  al  pinyó de  la  roda  de

darrere  a  través  d'una  cadena circular.  La  roda

anterior és directriu. Les modalitats esportives que

es poden practicar amb aquest vehicle s'anomenen

ciclisme.

Les bicicletes modernes són fetes generalment de

ferro,  alumini,  fibra  de carboni,  de  bambú o  de

Rotang.  Inspirats  en  la  bicicleta,  van  néixer  el

monocicle, amb una sola roda, usat en acrobàcies, i

el  tricicle,  versió  amb  tres  rodes  d'ús  sobretot

infantil.

El seu disseny i configuració bàsica han canviat poc

des del primer model de transmissió amb cadena,

desenvolupat al voltant de l'any 1885.

Introduïda  al  segle  XIX a  Europa,  va  tenir  un

impacte considerable a la història, tant a la cultura

com a  la  indústria.  Actualment,  hi  ha  al  voltant

d'uns mil milions de bicicletes, bé com a mitjà de

transport principal o bé com a vehicle d'oci, i una

gran part d'aquestes són a la Xina.

És  un  mitjà  de  transport  saludable,  ecològic,

sostenible i  molt econòmic, tant per traslladar-se

per  ciutat  com  per  zones  rurals.  És  un  dels

principals  mitjans  de  transport  a  països  com:

Suïssa, els  Països Baixos,  Alemanya, algunes zones

de  Polònia i  als  Països  Escandinaus.  A  l'Àsia,

especialment a la Xina i l'Índia, és el principal mitjà

de transport.

Els  avantpassats  de  la  bicicleta  es  remunten

bastant  enrere a  la  història.  Ja  entre els  egipcis

trobem una màquina de dues rodes unides per una

barra.  També a  la  Xina  s'ha  trobat  una  màquina

molt similar de gran antiguitat. Les rodes d'aquests

enginys  es  feien  de  bambú.  Segles  més  tard,  a

l'obra  Codex  Atlanticus,  n'apareix  una  entre  els

dibuixos  de  Leonardo  da  Vinci,  molt  semblant  a

l'actual.


