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NECESSITAT DE LA MESURA 

Al llarg deis darrers anys les ciutats han pres consciencia del problema de la 

mobilitat. La saturació del pare móbil i la contaminació ambiental han estat els 

dos factors principals que han fet palesa la necessitat d'un model alternatiu de 

mobilitat. 

Diferents experiencies a ciutats europees, Amsterdam i Glasgow entre elles , 

mostren la possibilitat d'un model de mobilitat sostenible on la bicicleta té un 

protagonisme rellevant i cabdal alhora. Recollint aquesta experiencia i 

contactant amb la societat civil mitjan<;ant les demandes expressades des de 

grups ecologistes i entitats biciclistes, es crea la Comissió Cívica de la 

Bicicleta. Aquesta ha esdevingut el fórum de debat entre l'administració pública 

que vetlla per l'ordenació de la ciutat i els grups socials que. des del punt de 

vista de la quotidianitat, aporten un visió propia de la mobilitat. 

D'aquesta manera s'ha obert el debat sobre un model de mobilitat sostenible i 

alternativa per a la ciutat de Barcelona. A partir de les trobades amb diferents 

agents socials i l'administració municipal s'ha anat definint aquest nou model, 

que neix de la confrontació de punts de vista entre els sectors de Via Pública i 

Urbanisme com a principals responsables municipals, i les diferents entitats 

ciutadanes representades a la Comissió. 

Sobre la base de l'acord que es necessaria una millora , el debat es centra en 

buscar mitjans per resoldre les necessitats prioritaries d'aquest nou model. 

Així, es defineixen quatre grans objectius a assolir: 

1. Elaborar la Xarxa Basica de la Bicicleta, incorporant els nous projectes del 

planeJament urbanistic, tals com el concepte de super-illa 

2. Connectar la Xarxa Basica amb l'entorn de Barcelona 

3. Aconseguir els objectius marcats en el PAM. creant 50 kms de carnls 

bicicleta 



MESURES PROPOSADES 

1. Continuar impulsant la promoció de l'ús de la bicicleta arnb la final itat 

d'establir una Xarxa Basica a la ciutat de Barcelona que garanteixi 

l'accessibilitat del transport en bicicleta a la ciutat. 

2. Consolidar les rutes de carril bicicleta existents fins el rnoment. 

Complementar els carrils de tra<;at horitzontal Besós-Liobregat amb carrils 

de tra<;at vertical mar-muntanya i amb l'anella verda de carril bicicleta que 

envoltara la ciutat. 

3. Establir una Xarxa Basica que sera desenvolupada mitjan<;ant carrils 

segregats i es complementara amb carrers amb transit pacificat. 

4. La Xarxa enlla<;ara amb els carrils bicicleta de les xarxes de municipis 

colindants a la ciutat que també pertanyen al Consell Comarcal del 

Barcelonés 

5. Per tal de conscienciar la població de la necessitat d'un model sostenible 

de mobilitat i de publicitar !'existencia d'aquesta xarxa, s'editara una guia 

de la Xarxa Basica de la Bicicleta, que sera posada a l'abast de la 

ciutadania de manera gratuHa. 
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Objectius de la Xarxa 

• Elaborar la Xarxa Basica de la Bicicleta, 
incorporant els nous projectes del 
planejament urbanístic, tals com el 
concepte de super-illa. 

• Connectar la Xarxa Basica amb 
l'entorn de Barcelona 

• Aconseguir els objectius marcats en el 
PAM, creant 50 kms de carrils bicicleta 



Mesura de govern: 
Xarxa Basica de la Bicicleta 

• Continuar impulsant la promoció de l'ús de la bicicleta amb la finalitat d'establir 
una Xarxa Basica a la ciutat de Barcelona que garanteixi l'accessibilitat del 
transport en bicicleta a la ciutat 

• Consolidar les rutes de carril bicicleta existents fins el moment. Complementar 
els carrils de trac;at horitzontal Besos-Liobregat amb carrils de trac;at vertical 
mar-muntanya i amb l'anella verda de carril bicicleta que envoltara la ciutat. 

• Establir una Xarxa Basica que sera desenvolupada mitjanc;ant carrils segregats i 
es complementara amb carrers amb transit pacificat. 

• La Xarxa enllac;ara amb els carrils bicicleta de les xarxes de municipis colindants 
a la ciutat que també pertanyen al Consell Comarcal del Barcelones. 

• Per tal de conscienciar la població de la necessitat d'un model sostenible de 
mobilitat i de publicitar !'existencia d'aquesta xarxa, s'editara una guia de la 
Xarxa Basica de la Bicicleta, que sera posada a l'abast de la ciutadania de 
manera gratuYta. 
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Punts fonamentals prioritaris 

• Actualment hi ha nou punts a la ciutat on 
queden tallats els carrils bici existents 

• Amb els nous carrils se'n vol garantir la 
con ti n urtat 

• Són ·els següents punts 
1 Gran Vi a 5 Pg. Picasso 

2 Enrie Granados 6 Meridiana i Cru'illa 

3 Pla del Raval 7 Diagonal Mar 

4 Pg. Sant Joan- PI. Tetuan 8 Lluís Dalmau (enllac; amb St.Adria) 

9 Avgda. Diagonal. 



Proposta nous eixos horitzontals i verticals 
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Propost_a eix bicicletes super illes 22@ 
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Punts de connexió amb 
municipis col·lindants 

• Enllacen la xarxa de carrils bici de Barcelona 
amb les xarxes de municipis col·lindants 

• S'assegura un itinerari que continua a altres 
municipis del Consell Comarcal del Barcelones 

• Els punts de connexió són els següents: 
- Sant Adria del Besos: a) Front Marítim - c.Liull i b) c. Lluís 

Dalmau 
- Santa Coloma de Gramenet: e) Pg. Santa Coloma 
- L'Hospitalet del Llobregat: d)Gran Via, e) c. Antoni de 

Capmany, f) c. de Sants i g) c. Del Foc 



Punts de connexió amb municipis limítrofs 
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Carrils bici a Barcelona 
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