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Antecedents

El Pla Director de la Bicicleta de l’Hospitalet que es presenta a continuació s’ha de veure
com una peça clau per al desenvolupament del Pla director de mobilitat sostenible
aprovat pel Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet el 5 de juny de 2002. Amb aquest pla es
pretén, de forma específica en matèria de bicicletes, avançar cap a un model de mobilitat
més sostenible i, alhora, més funcional.
Per a la seva elaboració, l’equip redactor ha comptat amb l’estreta col·laboració dels i les
membres de la Comissió de la bicicleta de l’Hospitalet –un fòrum obert a tota la societat
civil integrat per persones i entitats representatives del sector de la bicicleta– amb els
quals s’han anat intercanviant i discutint aportacions, opinions i propostes per fer d’aquest
un document més ric i profitós per a tots els ciutadans i ciutadanes de l’Hospitalet.

Objectiu

L’objectiu d’aquest treball és la definició i posada en marxa del Pla Director de la Bicicleta
de l’Hospitalet que aquí es descriu. Aquest pla marca les pautes d’actuació per fer de la
bicicleta una alternativa real a la resta dels mitjans de desplaçament urbans i per convertir
l’Hospitalet en una ciutat ciclista.

Estructura i contingut del treball

El document s’ha estructurat en 10 apartats, el contingut dels quals es resumeix a
continuació:
•

Capítol I: Introducció. Marc en el qual s’insereix l’ús i la promoció de la bicicleta.
Integració de la bicicleta en les polítiques de trànsit. Aquest capítol conforma el
cos teòric en el qual es basa el Pla Director de la Bicicleta. Es justifica l’ús de la
bicicleta com a mitjà de transport i es planteja què ha de contemplar una política
favorable a la bicicleta.

•

Capítol II: Diagnosi de la mobilitat en bicicleta a la ciutat de l’Hospitalet. Aquí es
repassen les infraestructures per a ciclistes existents a l’Hospitalet en l’actualitat
i s’analitza l’ús actual de la bici a la ciutat a partir de l’Enquesta de Mobilitat
Obligada de l’any 2001.

•

Capítol III: Objectius i estratègies. Es defineixen els objectius i les estratègies
que es pretenen complir amb aquest Pla Director de la Bicicleta.
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•

Capítol IV: Proposta de xarxa d’itineraris. Es presenta una sèrie de carrils de
bicicleta que, conjuntament amb les infraestructures existents, formarà una
xarxa de carrils de bicicleta més amplia i concebuda com a un sistema integrat.
Hem d’assenyalar que aquestes propostes es presenten en un grau de detall
d’estudi i no de projecte (no és aquest l’objectiu del treball) i que l’esmentat
capítol conté, això sí, la possible ubicació dels carrils proposats i els criteris de
disseny que el consultor creu que cal aplicar en la definició del projecte
constructiu posterior.

•

Capítol V: Proposta d’aparcaments per a bicicletes. Es proposa una sèrie de
criteris per a la instal·lació o ubicació de nous aparcaments (tant en superfície
com subterranis) de bicicletes a la ciutat.

•

Capítol VI: Proposta de campanyes de sensibilització. Després d’una sèrie de
criteris a seguir per a la realització de campanyes de sensibilització per a l’ús i
promoció de la bicicleta, es presenten sis exemples aplicables a la ciutat de
l’Hospitalet.

•

Capítol VII: Fases d’actuació i temporalitat del Pla Director: xarxa, aparcaments
i campanyes. Aquí es distribueix en el temps al llarg de tres etapes cadascuna
de les actuacions anteriorment proposades.

•

Capítol VIII: Mesures de transversalitat en les polítiques de foment de l’ús de la
bicicleta. Es configura un Coordinador municipal de la bicicleta que coordini el
conjunt de propostes per a la implementació de la bicicleta a tots els nivells i en
col·laboració amb els diferents departaments de l’Ajuntament. També es
proposen la dotació d’un parc de bicicletes per als treballadors/es municipals i la
creació d’unitats de policia que utilitzin la bicicleta com a mitjà de transport.

•

Capítol IX: Avaluació i seguiment del Pla Director. Es presenta un sistema
d’indicadors per avaluar tant l’aplicació del Pla Director com el desenvolupament
en l’ús i promoció de la bicicleta.

•

Capítol X: Pressupost. Es facilita un pressupost no detallat amb preus unitaris
per fer una estimació del cost de les infraestructures per a bicicletes.

I finalment s’adjunten els annexos que s’han considerat interessants per completar
l’estudi.
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La necessitat d’un pla director de la bicicleta

És indubtable que dels anys noranta ençà s’ha produït un increment espectacular en la
venda de bicicletes al nostre país i que cada vegada hi ha un major nombre de ciutadans
que valoren positivament els avantatges de la bicicleta com a mitjà per a desplaçar-se de
forma còmoda, econòmica i saludable.
És cert que l’hegemonia del cotxe a les nostres ciutats ha donat lloc a una concepció de
l’espai viari adaptat, sobretot, al trànsit motoritzat, amb una regulació molt desfavorable
per al vianant i el ciclista. Aquest fet, sumat a una normativa dirigida sobretot a evitar
conflictes entre vehicles a motor, ha fet fins ara francament difícil l’ús de la bicicleta com a
mitjà de transport alternatiu i més ecològic. Així s’explica que l’ús de la bicicleta s’hagi
limitat bàsicament a esport i oci en espais rurals amb baixa intensitat de circulació. Això
no obstant, cada vegada són més els ciutadans sensibilitzats pel deteriorament de la
qualitat de vida que suposen les altes taxes de trànsit a motor i que desitgen, per tant,
evolucionar cap a un model de mobilitat “sostenible”.
Dins de la construcció d’aquest nou model de ciutat, energèticament més honesta i amb
major qualitat ambiental, la bicicleta, com a mitjà de transport net, d’una alta eficiència
energètica, menys consumidora d’espai i més saludable, pot suposar una contribució
gens menyspreable.
La preocupació per la seguretat, tant per part del potencial ciclista urbà com per part de
l’administració municipal, constitueix una resistència inicial per a utilitzar habitualment la
bicicleta i per a iniciar actuacions de promoció d’aquest mitjà de transport.
Així ho han entès les administracions d’altres països europeus (bastant coneguts són els
casos dels Països Baixos, Dinamarca, Alemanya,...) on la bicicleta, tot i haver cedit
terreny al vehicle privat, ha conservat una quota d’ús considerable i on, durant les dues
darreres dècades, s’han realitzat nombroses actuacions favorables a l’ús urbà de la
bicicleta (incorporant a més aquest mitjà de transport en el procés de planificació urbana).
No es tracta que la bicicleta substitueixi completament i per a tot tipus de desplaçaments
els altres mitjans de transport urbans, tant privats com públics, sinó de disposar d’una
opció més de transport, alternativa al cotxe, per realitzar una part considerable dels
trajectes urbans que reporta beneficis socials evidents. Cal atorgar-li una igualtat
d’oportunitats en relació amb altres mitjans, especialment el privat.
Els aspectes relacionats amb la seguretat, així com la falta d’infraestructures adequades
(que augmenten amb els riscos associats a l’ús de la bicicleta) suposen l’obstacle més
important per a la generalització del seu ús en el context urbà actual i per això han de
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tractar-se amb especial cura. Tanmateix és improbable que les actuacions de foment de
la bicicleta tinguin èxit si a la vegada no es prenen mesures decidides de moderació del
trànsit, es a dir, de limitació de la velocitat dels vehicles a motor, almenys en certes zones
o eixos de la ciutat, amb la finalitat de reduir el nombre i la gravetat dels accidents.
Com l’ús de l’automòbil està tan estès i tan incorporat a la forma de vida actual, possiblement n’hi hagi prou amb aquestes mesures (així ho confirmen diverses experiències
que s’han desenvolupat recentment al nostre país); caldrà preparar un pla de circulació a
dues rodes que es basa únicament en l’adaptació o la creació de noves infraestructures
destinades a la bicicleta per assegurar el desenvolupament d’aquest mitjà de transport.
Les actuacions en favor de l’ús de la bicicleta, si són aïllades, sovint són qüestionades
pels baixos resultats d’ús que registren, malgrat el potencial d’usuaris sigui molt elevat.
Així s’obtenen resultats contraris a allò que es pretenia. Aquest fet es constata en una
afirmació que s’escolta amb certa freqüència: “s’ha construït un carril bici i gairebé ningú
l’utilitza”. La construcció d’un carril bici de forma aïllada no fomenta l’ús d’aquest vehicle.
Realment no hi ha un important ús de la bicicleta a la nostra ciutat, però aquest va
creixent. Malgrat la inicial resistència per part d’altres usuaris de la via pública (que
observen com disminueix l’espai dedicat al seu ús) cal reconèixer que una bona dotació
d’infraestructures i serveis pot ser decisiva per captar nous usuaris o bé per incrementar
el motiu i la freqüència d’ús, és a dir, per consolidar la bicicleta com a mitjà de transport
alternatiu i normalitzat.
En aquest sentit, per a què creixi significativament el nombre de ciclistes en la ciutat cal,
al mateix temps, emprendre campanyes institucionals contínues de promoció,
sensibilització i foment del seu ús. També cal establir cert grau de consens entre tots els
ciutadans i actuar amb continuïtat en aspectes que van més enllà de la simple delimitació
de carrils per a bicicletes. Alguns d’aquests són:
•

Resoldre de forma efectiva el greu problema que planteja la seguretat
representarà, certament, la consecució, entre d’altres mesures, d’una reducció
de les velocitats de circulació dels vehicles a motor. En cas contrari serà molt
difícil evitar la gravetat dels accidents. Això implica actuar decididament sobre
el sistema de circulació, amb restriccions que comporten la moderació del
trànsit en la ciutat. S’ha comprovat que una disminució dels límits de velocitat
suposa un descens radical de la gravetat de les conseqüències dels accidents.

•

Els aspectes normatius són també importants. És possible que calgui definir
noves normes específiques per garantir el respecte del més fort pels més
dèbils, és a dir, ciclistes i vianants.
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•

Cal incidir, també, en l’educació vial i en els aspectes culturals, de manera que
en primer lloc els usuaris de la bicicleta, i sobre tot els més joves, coneguin la
normativa de circulació i els riscos que aquesta comporta (pensem que l’accés
a aquest mitjà de transport no requereix de cap tipus d’examen ni permís). És
necessari potenciar la imatge social del ciclista, en el sentit de prestigiar-lo i
allunyar la imatge que es tenia d’ell en els anys d’incipient motorització, quan
es considerava l’ús de la bicicleta com a sinònim de baix nivell econòmic.

•

Finalment, la selecció dels vials on cal actuar i l’adequació de la concepció
dels itineraris a les necessitats reals de desplaçaments de la població són
essencials per garantir l’ús d’aquest mitjà de transport. La integració de la
bicicleta dins de l’espectre de mitjans de transport a la ciutat no es pot resumir
amb la creació d’uns quants carrils o bandes situats a la perifèria o més o
menys allunyats dels orígens o destinacions amb més potencialitat de
desplaçaments. Cal, en canvi, que el seu disseny obeeixi a una planificació
racional que resolgui, també, els problemes de continuïtat i connectivitat.
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1.1 MARC EN EL QUAL S’INSEREIXEN L’ÚS I LA PROMOCIÓ DE
LA BICICLETA
A continuació s'exposen alguns dels conceptes que conformen el Corpus Teòric de
l'anàlisi i de les estratègies de futur en matèria ciclista i que es contemplen en els
documents que sobre el tema elabora des de fa anys la Comissió Europea.
Aquests conceptes impregnen la filosofia que sustenta les propostes i han de donar un
contingut substancial a aquestes perquè facin del Pla Director de la Bicicleta una eina útil
per a la promoció de l'ús quotidià d’aquest vehicle, facilitant la creació de condicions
físiques suficients per anar amb bicicleta de manera còmoda i segura. Per aconseguir-ho
cal partir de la consideració de la bicicleta com un mitjà més de transport urbà i no com
un mer element d'ús esportiu o d'oci.
De la mateixa manera que ha succeït a tota Europa i, per extensió, als països
occidentals, en les últimes dècades s'ha anat consolidant una posició important del cotxe
en molts àmbits, també en l'urbà.
De qualsevol manera, la majoria dels viatges a les ciutats mitjanes i grans del nostre
entorn es fan a peu i en transport públic.
L’increment de l’ús del cotxe, si bé va ser en altre moment signe de desenvolupament i
progrés, amb el pas del temps ha esdevingut origen de conseqüències negatives (soroll,
emissions i accidents), derivades fonamentalment d’un ús desmesurat per a
desplaçaments urbans i de l'associació de la imatge de l’automòbil a la de posició social i
estatus econòmic:








Reducció de l'espai viari per al transport sostenible per l'ocupació progressiva del
cotxe (recerca de major capacitat de les vies i ocupació per a aparcament). Un 70 %
de l'espai viari està destinat al cotxe.
Increment dels nivells de contaminació ambiental i acústica a les ciutats, gran cost
energètic, així com augment de la sinitralitat.
Condicionament del disseny de les ciutats a la mesura de l'automòbil i no de les
persones.
Reducció de les inversions en la millora urbanística destinada als vianants pel major
cost que suposa el condicionament de les infraestructures als vehicles.
Menor creixement de la utilització dels transports públics amb els dèficits associats,
en tractar-se d'un servei públic.
Consum desmesurat d'energia en els desplaçaments urbans, la majoria inferiors a 7
km i que poden realitzar-se fàcilment amb bicicleta.
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Les dades de la ciutat de l’Hospitalet per a l'any 2004 indiquen que d’una població de
250.536 habitants el parc de vehicles a motor és de 114.978 vehicles, la qual cosa
significa una motorització de 459 vehicles per cada 1000 habitants.
Una de les conseqüències, com ja s'avançava, és que aquest trànsit és el responsable
directe d’un alt percentatge de la contaminació acústica. Segons dades de l’Agenda Local
21 de la ciutat de l’Hospitalet la principal causa de soroll són els vehicles a motor,
representant aproximadament un 90% del total.
D’altra banda, els vehicles a motor també representen un percentatge important dels
diferents components que creen la contaminació atmosfèrica: el 85% del CO emès a
Catalunya, el 65% del NO2 i el 41% dels hidrocarburs.
L'expressió d'aquests paràmetres mostra la necessitat de variar les polítiques existents,
en un altre moment adequades però que actualment se surten però dels conceptes de
sostenibilitat que exigeix la ciutadania.
Els criteris relativament recents de qualitat de vida i sostenibilitat ambiental han de
significar un impuls i un estímul per dirigir les actuacions urbanístiques que s'emprenguin
en el futur. La bicicleta, com a mitjà net i econòmic, ha de jugar un paper essencial al
costat de les polítiques de promoció dels desplaçaments a peu i en transport públic.
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1.1.1 Justificació de l'ús de la bicicleta

Els beneficis que pot aportar aquest mitjà són molt diversos:


El ciclisme no esportiu i moderat genera beneficis físics (disminueix el risc de
malalties cardiovasculars, aporta un enfortiment físic i allarga la vida) i mentals
(disminueix l'estrès, les tensions, l'ansietat i les formes benignes de depressió).



La bicicleta no produeix contaminació atmosfèrica ni acústica, no genera residus
perillosos, com són els olis i els àcids corrosius.



La bicicleta és un mitjà de transport molt econòmic, tant quant a la seva adquisició
com al seu manteniment. És assequible per a totes les persones i no consumeix
combustible d’origen fòssil.



Des del punt de vista social, la seva repercussió en la salut pública i el fet que l’usi un
ampli sector de la població disminuiria les despeses sanitàries (sempre que
l'organització de la ciutat garanteixi la seguretat viària adient) i reduiria els costos
mediambientals i socials no fàcilment quantificables econòmicament.



Quant a la despesa comparativa necessària per oferir una bona infraestructura, hi ha
una enorme diferència entre la bicicleta i els vehicles motoritzats.



Una disminució en el nombre d'automòbils i motocicletes que circulen a la ciutat com
a conseqüència d’un major l'ús de la bicicleta milloraria, sens dubte, la fluïdesa del
trànsit i solucionaria els problemes de congestió.



La bicicleta no és un mitjà de transport especialment perillós, encara que les
circumstàncies actuals del trànsit motoritzat agressiu, junt amb la falta d'una xarxa de
vies que permetin un ús suficientment segur de la bicicleta a la ciutat, facin que la
seva utilització sigui percebuda de vegades com a arriscada.



La bicicleta és fàcil de manejar per quasi totes les edats i condicions físiques (s'estima
en només un 10% el sector de la població que no és capaç de pedalejar en condicions
de seguretat acceptables).



La condició física i mental requerida per desplaçar-se amb bicicleta es conserva fins a
edats molt avançades: les estadístiques fetes en països amb forta presència ciclista
indiquen que les persones majors de 65 anys recorren diàriament 5 km amb bicicleta.
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Quant a la rapidesa, qui va amb bicicleta sol necessitar poc temps d'accés al seu
vehicle i es veu menys afectat/ada per la congestió del trànsit.



La bicicleta necessita menys espai que el cotxe, tant en el desplaçament com a l’hora
de l’estacionament.
o

Mentre una bicicleta en moviment necessita 8 metres quadrats, es calcula que
a l'automòbil li cal 8-10 vegades més. Està clar que les condicions en què es
produeixen els moviments, especialment la velocitat, fan molt difícil arribar a
una comparació entre situacions homogènies i a la deducció de xifres
definitives.

o

Quant a l'aparcament, la discussió és molt més senzilla; en l'espai d'una plaça
d'aparcament cabrien fins a 20 bicicletes. Col·locant-les d'una manera més
folgada i còmoda, encara hi caben entre 10 i 12 unitats.

1.1.2 Factors que condicionen l'ús de la bicicleta

Els factors que influeixen en les opcions individuals respecte a l'ús de la bicicleta poden
ser molts i variats, si bé s'ha constatat que gran part d'aquests factors acostumen a ser
sobrevalorats per les persones que no usen la bicicleta. Encara així, l'anàlisi de la seva
magnitud és un requisit imprescindible per a qualsevol política de promoció del ciclisme
urbà que vulgui incidir en els conflictes principals.
Els factors que a continuació assenyalarem es poden incloure en dos grans grups: els
relacionats amb l'esforç físic o la incomoditat que poden ocasionar els desplaçaments
(distància, pendents, clima, capacitat de càrrega, contaminació, soroll) i els relacionats
amb la seguretat (risc de robatori i risc d’accident).

1.1.2.1 Factors referents a la comoditat

Distància. Per a distàncies de fins a 5 ó 7 km la bicicleta és un mitjà idoni. L'opció
d'escollir o no la bicicleta per a desplaçaments superiors dependrà de la condició física de
la persona i d'altres factors que veurem seguidament. La disposició urbana compacta de
l’Hospitalet afavoreix els desplaçaments curts i mitjans i una bona part d'ells es realitzen
en les zones més planes de la ciutat.
Pendent. Possiblement, aquest aspecte sigui el més dissuasiu, ja que s'exigeix un
increment en l'esforç dels ciclistes. No obstant això, cal tenir en compte altres elements
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que intervenen apart de la inclinació: l'estat del paviment (a vegades, més important que
el propi pendent) i el grau d'aprofitament de la tecnologia de la bicicleta, en particular el
canvi de marxes ja que permet ajustar el pedaleig al gradient de pujada. En aquest sentit
els pendents més forts de l’Hospitalet es registren al sector nord o Samontà, on
sobresurten els turons de Torrassa, Les Planes i Can Serra. Tot i això, aquesta zona no
representa més del 25% del territori urbà i per tant, les tres quartes parts d’aquest
presenten una topografia bastant plana per on els ciclistes poden desplaçar-se sense
esforçar-se pràcticament.
Clima. Resulta evident que les condicions climàtiques extremes (pluja, vent, calor o fred)
redueixen l'atractiu de la bicicleta. En qualsevol cas, aquest obstacle acostuma a ser
sobrevalorat per les persones que no usen aquest mitjà de transport. Això no obstant, en
altres països de major ús ciclista com Finlàndia, Holanda o Dinamarca, la bicicleta
s'utilitza en condicions climàtiques que aquí potser es considerarien com a obstacles
insuperables.
Existeix un problema de calor a l’estiu, que es pot pal·liar amb llocs de canvi de roba i
lavabos als llocs de treball i a l’escola.
Capacitat de càrrega. Tot i ser molt inferior a la dels vehicles motoritzats, no cal
menysprear-la. Si es disposa de cistelles, alforges o un altre tipus d'accessoris semblants,
una càrrega d'aliments o de llibres d'uns 10 quilos pot ser transportada amb facilitat i
seguretat. De qualsevol manera, per a les compres a grans superfícies de les afores, més
concentrades en el temps, es descarta la viabilitat de la bicicleta per al transport de
subministraments.
Contaminació atmosfèrica i acústica. Quan l'ús de la bicicleta discorre pel mateix espai
viari que el trànsit a motor els i les ciclistes afronten la contaminació atmosfèrica i el soroll
amb proximitat a les fonts emissores, tot i que la qualitat de l'aire que respiren és
notablement millor que la que hi pot haver dintre dels cotxes amb aire condicionat. En cas
de poder circular per carrers amb un trànsit motoritzat mínim o absent, la contaminació i
el soroll podrien arribar a ser avantatges comparatius enlloc de factors dissuasius, ja que
com a ciclistes no contaminen l'aire ni generen soroll.
Pujar i baixar la bicicleta de casa. El fet de tenir que pujar o baixar cada dia la bicicleta de
casa a coll per l’escala o amb l’ascensor degut a la manca de compartiments apropiats
per deixar-la als habitatges condiciona en certa manera la utilització d’aquest mitjà de
transport.
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1.1.2.2 Factors referents a la seguretat

Risc de robatori. La facilitat de robatori de la bicicleta és superior a la d'un altre vehicle.
L'adquisició de cadenats segurs, l'ús d'una bicicleta més vella quan cal deixar-la al carrer i
una altra de millor qualitat quan es disposa d'ubicació segura en el lloc de destinació, són
solucions practicades habitualment. La promoció d'aparcaments en llocs vigilats, no
només a la via pública sinó també en els llocs de treball o d'estudis, poden ajudar a reduir
la magnitud del problema.
A més, és necessari que els cossos de policia prenguin la custòdia de les bicicletes com
a part important de la seva feina i que col·laborin al sistema de control de bicicletes
robades.
Seguretat viària. Moltes persones que estarien disposades a utilitzar la bicicleta com a
mitjà de transport no ho fan perquè les condicions de seguretat per als ciclistes són
insuficients. D'altra banda, els/les ciclistes consideren que el comportament agressiu i
incívic d'alguns conductors/es de cotxes i motos/ciclomotors, els descuits en girar a la
dreta així com l'excés de velocitat de molts d'aquests vehicles, són els principals
problemes que sofreixen. En aquest sentit, la reducció del límit de velocitat màxima
permesa en àmplies zones del nucli urbà (les anomenades zones 30) pot ajudar a
superar aquest problema.

1.1.3 Condicionaments de la circulació ciclista

A banda dels obstacles descrits anteriorment, la bicicleta es topa a la ciutat amb un
conjunt de condicionaments que no depenen de les característiques del vehicle i de les
seves limitacions sinó que són el producte de les opcions i polítiques particulars que s'han
pres a cada ciutat al llarg de la seva evolució.
La base de voluntat de bona convivència que es dóna actualment a l’Hospitalet s’ha
d’explotar tant en matèria de millora de la seguretat viària com en l’ús de la bicicleta.

1.1.3.1 Derivats del model urbà

La variable principal és la distància a recórrer o la facilitat per accedir amb bicicleta a
diferents llocs i activitats urbanes.
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És evident que a les ciutats compactes mediterrànies les condicions per a l'ús de la
bicicleta són bastant favorables, ja que la majoria de les activitats, serveis i equipaments
queden dins del radi d'acció possible del desplaçament amb bicicleta.
L’Hospitalet té unes dimensions ideals per a la marxa a peu i amb bicicleta, ja que ni tan
sols l’avinguda El Carrilet (com a via més llarga i que travessa tota la ciutat) supera els 4
km de llargada.
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1.1.3.2 Derivats del model de transports

L’atenció a l'automòbil privat i el paper marginal què s'ha donat a la bicicleta, han anat
configurant un model de transport amb importants condicionaments per a la circulació
ciclista:
 L'aparició de barreres urbanes artificials derivades de la construcció d'infraestructures
per al cotxe i per al tren. La falta de permeabilitat d'aquestes infraestructures suposa un
primer condicionant. Les vies ràpides han segregat barris sencers; els eixos de circulació
ràpida dins de la ciutat són en ocasions grans barreres dissuasives i a més impedeixen
creixements urbanístics.
La negació a destinar pressupostos per augmentar la permeabilitat per a vianants i
ciclistes a les barreres urbanístiques naturals (rius, vies, edificacions,...) ha frenat l’ús de
la bici i el costum de caminar.
 Un segon condicionant és el de la seguretat viària en la seva doble faceta: la
perillositat que generen els vehicles motoritzats i el consegüent risc que suposa circular
amb bicicleta en ser, junt amb els vianants, els elements físicament més vulnerables del
trànsit.


La contaminació atmosfèrica i el soroll, ja tractats anteriorment.

1.1.3.3 Derivats del disseny viari

La concepció del sistema de transports i les prioritats establertes en l'ús del viari que
afecten al trànsit ciclista:










El grau d'integració/segregació dels vehicles motoritzats respecte a les bicicletes.
La secció dedicada a la bicicleta en el cas que existeixin vies exclusives per a ella.
La tipologia de les interseccions.
La qualitat paisatgística.
La protecció climàtica mitjançant arbrat.
La prioritat per a l’aparcament en el disseny de carrers (per damunt de dedicacions
d’espai per a altres usuaris).
La pavimentació.
El microdisseny de ressalts i registres a calçada.
El mobiliari urbà, etc.
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1.1.3.4 Derivats de la gestió del trànsit

Atès que l'espai urbà per al transport és limitat, els gestors del trànsit haurien d'aplicar
polítiques que persegueixin un equilibri més sostenible i permetin el desenvolupament
dels diversos tipus de mobilitat.
Aquesta distribució de l'espai serà la que determini graus de conflicte entre diversos
mitjans de transport, la satisfacció del nombre més gran de persones usuàries i, en gran
part, la que projecti l'ànim dels gestors per implantar polítiques sostenibles de trànsit. La
promoció de l'ús de la bicicleta requereix dosis importants de compromís polític i tècnic.
Les polítiques de moderació del trànsit, és a dir, la reducció del nombre i de la velocitat
dels vehicles motoritzats privats, potencien els desplaçaments amb bicicleta, mentre que
les polítiques d'estímul d'aquest trànsit (que faciliten la circulació i l'aparcament de més
vehicles a motor a la ciutat) dissuadeixen el trànsit ciclista.
Les tradicionals línies de gestió, preocupades sobretot per aconseguir una major
capacitat per al trànsit motoritzat, han posat moltes de les nostres ciutats en situacions no
desitjables quant al nivell de congestió, de contaminació i, en definitiva, d'una deficient
qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes:
 L’aparcament al carrer.
 Les velocitats excessives d’un nombre significatiu de vehicles especialment fora de
les hores punta.
 Velocitats màximes permeses massa altes. Calen més zones 30.
 Estacionament i parada de vehicles en doble filera i/o a espais reservats per a la
bicicleta.
 Anarquia a les interseccions.

1.1.3.5 Condicionaments culturals

Els elements psicològics o ideològics influeixen decisivament en l'elecció del mitjà de
transport i la mentalitat amb què s'afronten els desplaçaments urbans quotidians.
L'elecció del mitjà de locomoció no està restringida a un mer càlcul material basat en
criteris com la rapidesa, el cost, la comoditat o la seguretat, sinó que, a més, està
influenciada per les formes culturals i les escales de valors pròpies de l'individu i de la
societat en què viu. De fet, entre grans sectors de la població, la bicicleta segueix tenint
un estigma de mitjà de transport de baixa categoria o, en tot cas, propi de joves,
esportistes o ecologistes.
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Trencar aquest estigma és un objectiu imprescindible de qualsevol política de promoció
de la bicicleta amb pretensions realment transformadores.
Aquest pla, apart de proposar una xarxa d’itineraris i un pla d’aparcaments per millorar les
possibilitats físiques per a l'ús de la bicicleta, també proposa l'execució d’altres mesures i
activitats destinades a promocionar l’ús de la bicicleta per obtenir el gir desitjat: un canvi
en la distribució modal del transport que, no hem d’oblidar, no s'obté només amb la
creació de noves infraestructures.
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1.2 INTEGRACIÓ DE LA BICICLETA EN LES POLÍTIQUES DE
TRÀNSIT
Una de les equivocacions més freqüents en les polítiques de promoció de l'ús de la
bicicleta per als desplaçaments quotidians és la idea que n’hi ha prou amb la sola creació
d'infraestructures ciclistes (carril bici, pista bici, etc.) perquè es produeixi un creixement
significatiu d'usuaris d'aquest mitjà de transport.
A més, s’hauria de aconseguir que el foment de la bicicleta no es faci en detriment
d'altres mitjans de locomoció “benignes” socialment i ambiental, com són el desplaçament
a peu o el transport públic.
Experiències prèvies demostren que les polítiques que pretenen afavorir els mitjans de
transport alternatius a l'automòbil (a peu, amb bicicleta, amb autobús...), han d'anar
acompanyades de mesures que d'alguna manera dissuadeixin de l'ús del cotxe. Per tant,
la promoció de l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport a la ciutat ha d'anar
acompanyada d'una dissuasió de l'ús del cotxe.
Quan pensem en la dissuasió de l'ús de l'automòbil no solament s'han de contemplar
mesures restrictives o repressives; és important que paral·lelament es busquin mesures
positives, com són per exemple:




Facilitar el pagament de multes per infraccions de trànsit amb la compra
d’abonaments de transport públic.
Fomentar l'ús compartit del cotxe per a anar al treball o al centre d'estudis o a
altres activitats.
Fomentar l’aparcament fora de l’espai viari.

Les polítiques de promoció de la bicicleta s'acostumen a associar a l'aspecte més
d'enginyeria, als resultats relatius a la construcció de les infraestructures especialitzades
per a aquest mitjà de transport. Però hi ha un altre conjunt de facetes imprescindibles per
obtenir una profunda recuperació del paper de la bicicleta a la ciutat.
La política de promoció del ciclisme urbà ha de partir de l'elaboració d'un pla per atacar
no només els aspectes d'infraestructures, sinó també els educatius, els culturals i els
normatius que condicionen la circulació amb bicicleta.
Aquest pla formarà part de les actuacions integrals sobre la mobilitat en general.
D’aquesta manera, qualsevol pla ha d’incloure, una anàlisi financera i pressupostària i
una estratègia de participació ciutadana. El contrast entre les expectatives del pla i els
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resultats obtinguts permetrà avaluar la seva adequació i la conveniència de mantenir-lo o
reformar-lo.

1.2.1 Planificació

És imprescindible partir d'un pla estratègic global per al desenvolupament de la bicicleta
com a mitjà de transport, ja que les iniciatives no integrades en aquesta planificació
condueixen a l'aïllament de les actuacions. S'ha d'evitar la successió d'actuacions
desconnectades o incongruents que no entrin en la línia d'aquest pla.
La planificació de major ús de la bicicleta necessàriament implica un pla paral·lel de
mobilitat que coordini actuacions integrals també en els altres mitjans de transport.

1.2.2 Infraestructura

La creació de vies o espais específics per a bicicletes dependrà d'una visió global del
funcionament del trànsit a la ciutat. En avingudes o carrers on el trànsit motoritzat és dens
i/o ràpid serà recomanable la creació d'infraestructura específica (carrils bici). En carrers
de trànsit reduït i baixa velocitat, la bicicleta i el cotxe poden conviure utilitzant la mateixa
calçada sense necessitat d'enginyeria específica (vies ciclistes o carrers pacificats) i amb
un estalvi important per a l’administració local.
A les zones restringides a l'automòbil haurà d'evitar-se que vianants i ciclistes puguin
entrar en conflicte, prenent les mesures més convenients en cada cas.

1.2.3 Educació i cultura

En sentit ampli, l'objectiu del procés educatiu seria establir un nou marc de valoració
social de l’ús de la bicicleta. Es tractaria de garantir el coneixement dels avantatges
individuals i col·lectius associats a l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport urbà,
enfrontant-los amb els perjudicis també individuals i col·lectius que suposa l'ús inadequat
de l'automòbil. Igualment, es tractaria de desterrar la idea que la bicicleta és un vehicle
apropiat exclusivament per a l'oci o l'esport, per a les criatures o per a les persones de
baix nivell econòmic.
Respecte de l'educació viària per a la bicicleta, una primera premissa és que no ha d’anar
dirigida exclusivament al col·lectiu de ciclistes sinó a tota la població, encara que en cada
grup (automobilistes, vianants, usuaris/àries del transport col·lectiu, ciclistes, infants, gent
gran, etcètera) s'han de recalcar aspectes diferents.

18

Pla Director de la Bicicleta de l’Hospitalet

Els ensenyaments dirigits al col·lectiu d'automobilistes han de buscar especialment la
interiorització del perill que comporta la mera conducció d'un vehicle d'una tona de pes i
que pot assolir velocitats més enllà de la capacitat de resposta davant de situacions
imprevistes. La responsabilitat continuada que té el conductor d’informar-se en cada
moment de la situació d’altres usuaris de l’espai viari.
En el cas dels i de les ciclistes, l'educació ha de recalcar els comportaments que els
permeten reduir el risc d'accident i la importància de respectar les normes a la mobilitat.

1.2.4 Promoció

És important que les campanyes de promoció no ho siguin “en buit”; és a dir, que vagin
acompanyades de mesures concretes que els atorguin versemblança. Per exemple, ferles coincidir amb la posada en servei de trams de via ciclista, aprovació de normes
municipals al respecte, etc.

1.2.5 Finançament

L'enorme diferència de cost entre la infraestructura per a bicicletes i la pròpia dels
vehicles motoritzats no ha d'enganyar-nos sobre la necessitat de plantejar amb rigor el
capítol pressupostari d'un pla de promoció de la bicicleta. La infraestructura per al
ciclisme urbà és, en termes relatius, barata, però no és gratuïta. La dedicació d'esforços
al projecte, per molt que sigui realitzat per funcionaris municipals, ha de ser entesa com a
un capítol més de la quotidiana tasca de l'Administració.
A Londres, l'any 1981, l'Administració metropolitana es va comprometre a emprar l'1 %
del pressupost del departament de transport per a la bicicleta, així com per a la formació
d'un equip de planificadors i enginyers dedicats en exclusiva a la creació d'una xarxa
d'itineraris ciclistes. Altres ciutats han anat encara més lluny. Així, l'Ajuntament de Leipzig
va decidir l'any 1992 que un 7 % del pressupost d'infraestructures viàries es dediqués a la
implantació de vies ciclistes.
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1.2.6 Participació

Si en general la participació ciutadana en el procés de planificació i construcció urbana és
una exigència democràtica, en l'apartat de promoció de la bicicleta és, a més, una
garantia de coherència entre les necessitats dels usuaris i usuàries i els projectes.
La falta d'experiència ciclista extensible a una part important del personal tècnic dedicat al
trànsit pot pal·liar-se amb la col·laboració de les persones que viuen els problemes de la
circulació de bicicletes des del seu selló. Aquest factor explica en bona mesura l'èxit
d'algunes experiències de planificació compartida entre ajuntaments i grups de defensa
dels ciclistes.

1.2.7 Normativa

Per a la projecció a mitjà i llarg termini d'una ciutat, és important que la política de
promoció de la bicicleta no quedi supeditada a la voluntat esporàdica d'un o un altre grup
polític, sinó que ha de quedar contemplada en acords d’objectius pel Ple Municipal, en
normatives municipals concretes i realistes: Plans Generals d'Ordenació Urbana,
Ordenances Municipals de Trànsit, Plans Generals de Mobilitat, Plans Locals de
Seguretat Viària, etcètera.

1.2.8 Seguretat

La Seguretat viària és un tema pendent al municipi. Segons l’Anuari estadístic d’accidents
de Catalunya (Servei Català de Trànsit) l’any 2004 a l’Hospitalet d’un total de 493
accidents amb víctimes, a 11 accidents hi havia ciclistes implicats. Hem de tenir en
compte, però, que en moltes ocasions molta informació referent a vianants o ciclistes no
arriba a les estadístiques oficials.
Es necessari augmentar la sensació de seguretat en general, i és per això, que
considerant que els i les ciclistes creuen que a aquest tema se’l ha de donar un caràcter
de prioritat municipal, s’han desenvolupat apartats especials al Pla Director de la bicicleta
de l’Hospitalet.

1.2.9 Avaluació i seguiment

Qualsevol avaluació i seguiment d'una proposta comporta un cost afegit. No obstant, en
els projectes considerats seriosament i que busquen afavorir en profunditat la bicicleta
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com a mitjà de transport urbà, és necessari conèixer bé els resultats de les actuacions a fi
de modificar-les o de continuar-les.
Sota aquestes directrius i dins d'aquesta “filosofia” s'elabora el Pla Director de la Bicicleta
de l’Hospitalet, que té el seu referent en les propostes que s'exposen a continuació i que
s'aglutinen entorn al Coordinador de la bicicleta com a figura coordinadora i gestora de tot
el projecte i a la Comissió de la Bici com a ens d’avaluació i seguiment del mateix
mitjançant el sistema d’indicadors proposats.
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2 OBJECTIUS I ESTRATÈGIES
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A l’hora d’establir els objectius a complir amb aquest Pla Director de la Bicicleta s’han
d’analitzar els problemes associats a la bicicleta que exposen les associacions de
ciclistes, els tècnics de diferents departaments municipals, les entitats supra municipals i
els usuaris i no usuaris de la bicicleta a l’Hospitalet.
Aquesta informació, extreta de les diferents reunions realitzades per la Comissió de la
bicicleta de l’Hospitalet fins a dia d’avui, ens dóna els següents objectius a seguir:










Increment del nombre de quilòmetres conduïts en bicicleta.
Canvi en el repartiment modal.
Reducció de la velocitat dels vehicles motoritzats - convivència.
Reducció de l’accidentalitat.
Millora de la imatge que tenen els residents i usuaris de l’espai públic vers els
ciclistes.
Sensibilitzar i mobilitzar el conjunt de la ciutadania, especialment els joves, per tal
d’aconseguir l’ús de la bicicleta en els desplaçaments quotidians: treball, estudi, oci...
Augment de les infraestructures ciclistes.
Prevenir el robatori de bicicletes.
Fomentar la participació ciutadana en els processos de promoció i ús de la bicicleta.

a) Increment del nombre de quilòmetres conduïts en bicicleta

Per tal d’aconseguir un augment del nombre de quilòmetres conduïts en bicicleta és
fonamental treballar a partir dels aspectes que ajudarien a que la població utilitzés més la
bicicleta com a mitjà de transport i no únicament com a mitjà d’esport o oci, també s’han
de tenir presents quins són els problemes que hi detecten aquells que ja la fan servir
habitualment.

b) Canvi en el repartiment modal

La proporció de desplaçaments que es realitzen en cada mitjà de transport deu tendir cap
a un repartiment més sostenible, on els desplaçaments en bicicleta (a peu o en transport
col·lectiu) guanyin terreny als realitzats en vehicle privat.
Per a això, cal estimular del transvasament de viatges en automòbil a viatges en bicicleta,
especialment mitjançant la millora de la infraestructura i, per tant, dels temps de
recorregut ciclista. Així com també, estimular el transvasament de viatges en automòbil a
viatges combinats de bicicleta i transport col·lectiu, mitjançant per exemple la creació de
bones instal·lacions d’aparcament de bicicletes en les terminals del transport col·lectiu.
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c) Reducció de la velocitat dels vehicles motoritzats – convivència

Per aconseguir una bona convivència de la bicicleta amb els vehicles motoritzats,
essencialment per qüestions de seguretat, es fa necessària la reducció de la velocitat
dels vehicles mitjançant per exemple mesures de pacificació del trànsit.

d) Reducció de l’accidentalitat

Un dels principals problemes detectats pels ciclistes és la manca de seguretat. S’ha
d’aconseguir que el nombre d’accidents amb ciclistes implicats per quilòmetre conduït es
redueixi progressivament mitjançant mesures infraestructurals, educatives, etc....

e) Millora de la imatge que tenen els residents i usuaris de l’espai públic vers
els ciclistes

Un problema fonamental que hi ha a les nostres ciutats és la manca de cultura de la
bicicleta. Amb diferents estratègies d’informació i sensibilització s’ha d’aconseguir la
integració de la bicicleta a la ciutat com a element no conflictiu per als residents.

f) Sensibilitzar i mobilitzar el conjunt de la ciutadania, especialment els
joves, per tal d’aconseguir l’ús de la bicicleta en els desplaçaments
quotidians: treball, estudi, oci...

Per sensibilitzar i mobilitzar el conjunt de la ciutadania en els desplaçaments quotidians
és necessari informar de les possibilitats d’anar en bicicleta al treball, de compres, d’oci...
aconseguint que la població conegui els avantatges que això comporta. Aquesta
sensibilització ha de recaure especialment en els joves que són els que adquireixen més
fàcilment l’hàbit de desplaçar-se en bicicleta ja que tenen més facilitat d'aprendre i
assimilar situacions noves i encara no tenen afermats alguns hàbits menys saludables.

g) Augment de les infraestructures ciclistes

Per tal de poder acomplir tots els objectius anteriorment esmentats es considera
imprescindible tant l’ampliació de la xarxa d’itineraris ciclistes, com del nombre
d’aparcaments de bicicletes a la ciutat.
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h) Prevenir el robatori de bicicletes

La prevenció del robatori de bicicletes és necessària per evitar la desincentivació que
aquest fet pot produir en els usuaris, per exemple a través de l’extensió d’aparcaments
amb cert grau de control.

i) Fomentar la participació ciutadana en els processos de promoció i ús de la
bicicleta

A través de la Comissió de la bicicleta, un fòrum obert a la societat civil, els tècnics i
polítics de l’Ajuntament, tenen l’oportunitat de conèixer les inquietuds, opinions o
propostes de les associacions, agents locals o ciutadania en general respecte als
processos de promoció i ús de la bicicleta. Cal per tant, continuar fomentant la
participació ciutadana en aquest sentit.

Respecte de les estratègies a seguir, aquestes s’han de desenvolupar en dos àmbits: la
infraestructura i la sensibilització.
Quant a la infraestructura, és necessari l’augment del nombre de carrils bici, la connexió
entre els carrils bici existents i els dels altres municipis, la millora en la senyalització,
l’adequació de guals, l’augment d’aparcaments i la millora en la seguretat, tant de
l’aparcament com dels carrils bici.
Quant a la sensibilització, cal una conscienciació de la població cap a l’ús de la bicicleta i
cap al respecte de la infraestructura reservada a la bici. També és important que la
ciutadania conegui la realitat de certs aspectes que actualment consideren falsos:
-

La topografia de l’Hospitalet és apta per a la bicicleta.

Tres quartes parts de la superfície urbana de l’Hospitalet són aptes per a l’ús de la
bicicleta. Per apte entenem aquella circulació en què es pot arribar a fer 15 quilòmetres
per hora de forma còmoda.
En la realització d’aquests quilòmetres per hora intervindrà el pendent del carrer. Les
recomanacions serien que, per a pendents d’entre un 4% i un 5%, no es cobreixin més de
1.000 metres, d’entre un 3% i un 4% uns 2.000 metres i d’entre un 2% i un 3% de 4.000
metres. Trams de pendent superior només s’haurien d’acceptar en casos excepcionals
per enllaçar trams inconnexes.
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-

La velocitat de viatge de la bicicleta és igual o major a la del cotxe.

Segons la comparació de les velocitats de viatge al medi urbà feta a Barcelona (La
mobilitat sostenible, Ajuntament de Barcelona) la bicicleta és, per ciutat, un mitjà de
transport tan ràpid com el cotxe (temps calculat de porta a porta).
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3 DIAGNOSI DE LA MOBILITAT EN BICICLETA A LA
CIUTAT DE L’HOSPITALET
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3.1 INFRAESTRUCTURES PER A CICLISTES

3.1.1 Espais viaris

Des de l’any 1999 a l’Hospitalet existeix un espai viari destinat a aquells que opten per la
bicicleta com a mitjà de transport. Es tracta d’un carril bici de 2 quilòmetres de longitud
que es posà en funcionament l’any 1999, però que durant dos anys (2002-2004) estigué
paralitzat degut a unes obres de millora i condicionament. Recorre la rambla Marina i la
rambla Just Oliveras en doble sentit i segregat del trànsit de vehicles a motor.
A les següents imatges es poden veure diferents punts de pas del carril bici existent.

Pista-bici a la rbla. Just-Oliveras

Carril bici semi-protegit a la rbla. Marina

Pista-bici a la rbla. Marina

Vorera-bici al final de la rbla. Marina

28

Pla Director de la Bicicleta de l’Hospitalet

3.1.2 Aparcaments per a bicicletes

La disponibilitat d’un aparcament còmode i segur en l’origen i en la destinació dels
desplaçaments és una condició imprescindible per a l’ús de la bicicleta. A l’Hospitalet
trobem dos tipus d’aparcaments per a bicicletes: els aparcaments al carrer o en superfície
i els aparcaments subterranis.
No existeix un inventari detallat de les places d’aparcament en superfície, però el que és
ben cert és que de moment en són molt poques. Aquests aparcaments de model
“universal” els podem trobar a la rambla Just Oliveras, a l’av. de Josep Tarradellas, al
carrer del Migdia, a la rambla Marina/Gran Via, a la biblioteca Tecla Sala...

Aparcament de bicicletes a una boca del metro Just
Oliveras

Aparcament de bicicletes a l’av. de Josep
Tarradellas

Així, cada vegada és més habitual trobar al carrer bicicletes lligades
a elements de mobiliari urbà (marquesines d’autobús, tanques,
senyals de trànsit, semàfors, fanals,...) i arbres.
Respecte als aparcaments subterranis, l’Ajuntament recentment ha
apostat per reservar algunes places dels pàrkings subterranis de
rotació per aparcar bicicletes, una modalitat que sempre ofereix un
major control i seguretat per als seus usuaris.
Actualment existeixen tres pàrkings subterranis amb reserves de
places per a bicicletes. Es disposa de 12 places a l’aparcament del
centre, al carrer Església (junt a la plaça de l’Ajuntament), regentat
per CINTRA; 12 places extensibles a l’aparcament de Santa Eulàlia
situat a la plaça de Francesc Macià i regentat per REGESA; i per
últim, un aparcament regentat per l’empresa municipal l’Hospitalet
2010 al mercat de Collblanc amb 8 places extensibles fins a 24.

Bici aparcada al pal
d’un senyal de trànsit

29

Pla Director de la Bicicleta de l’Hospitalet

PLACES RESERVADES PER A BICICLETES A PÀRKINGS SUBTERRANIS
Aparcament

Places

Adreça

Empresa
concessionària

APARCAMENT
DEL CENTRE 12 places

Pl. AjuntamentC/Església
CINTRA

APARCAMENT 12 places
STA. EULÀLIA extensibles

Pl. Francesc
Macià

REGESA

APARCAMENT
MERCAT DE 8 places
L'HOSPITALET
COLLBLANC extensible a 24 C/ Progrés, 33 2010 (municipal)

Preu

14,00 euros/mes
3,00 euros/dia
6,00 euros/mes
(lloguer 12h diàries)
12,00 euros/mes
(lloguer 24 h/diàries)
3,00 euros/dia
6,00 euros/mes
(lloguer 12h diàries)
12,00 euros/mes
(lloguer 24 h/diàries)

Font: Ajuntament de l’Hospitalet

Aparcament del Centre al C/Església (Els panells haurien
de senyalitzar l’existència d’aparcament per a bicicletes)

Aparcament de Collblanc amb la corresponent
senyalització d’aparcament per a bicicletes

I per últim, una altra dada que seria interessant però de la qual no es disposa informació,
és el nombre de places disponibles en l’àmbit particular ( a casa, a la feina,...).
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3.2 L’ÚS ACTUAL DE LA BICICLETA
Per tal d’estudiar l’ús actual de la bicicleta a l’Hospitalet farem servir l’Enquesta de
Mobilitat Obligada de l’any 2001, realitzada a partir de l’últim cens del 2001, d’on es pot
extreure informació sobre els desplaçaments interns per motiu de feina i estudis de la
població a partir dels 16 anys.
Als següents gràfics podem veure la distribució modal dels desplaçaments interns que es
realitzen a l’Hospitalet per motiu de treball o estudi.
DESPLAÇAMENTS INTERNS PER MOTIU FEINA

Bici
0,6%
Peu
46,1%

Vehicle
privat
39,4%

Transport
públic
13,9%

Font: INTRA SL a partir de dades de l’Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO 2001)

DESPLAÇAMENTS INTERNS PER MOTIU ESTUDI

Bici
0,4%

Vehicle
privat
15,7%
Transport
públic
14,0%

Peu
69,9%
Font: INTRA SL a partir de dades de l’Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO 2001)

D’aquestes dades podem extreure informació molt valuosa per representar l’ús de la
bicicleta als desplaçaments quotidians de l’Hospitalet; cosa que ens facilitarà la feina a
l’hora de proposar les actuacions per incentivar el seu ús.
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Segons els resultats de l’enquesta, l’ús de la bicicleta com a mitjà de desplaçament intern
a l’Hospitalet representa un 0,6% en els desplaçaments per motiu de feina i un 0,4% quan
el motiu és l’estudi. Això són 179 desplaçaments quotidians en bicicleta per motiu de
feina i 22 per motiu d’estudi. Potser contràriament a allò que es pugui pensar, aquestes
dades indiquen que és major el percentatge d’ús de la bicicleta per als desplaçaments per
feina que per als estudis. No hem d’oblidar però, que a l’EMO de l’any 2001 no s’ha tingut
en compte tota la població com ocorria a les anteriors enquestes, sinó únicament a la
població a partir dels 16 anys. Per tant, en aquest cas no està considerada una part
important de la població que utilitza bastant la bicicleta com a mitjà de transport.
Els viatges de l’ EMO vénen a representar prop d’una 1/4 o 1/5 part de la totalitat dels
desplaçaments quotidians. Així, si traduïm les dades anteriors a la totalitat de
desplaçaments quotidians, el nombre aproximat dels realitzats en bicicleta seria de més
de 1.000 viatges interns/dia, als quals cal afegir els viatges exportats i importats del
municipi.
Si ens plantegem el futur augment d’usuaris de la bicicleta, és a dir, l’augment del
percentatge corresponent a la bicicleta en el repartiment modal per mitjans de transport,
haurem de preveure la disminució de la resta dels percentatges. Les mesures a prendre
s’haurien de centrar especialment en els mitjans a disminuir, com podria ser el cas del
vehicle privat per als desplaçaments motivats per motius de feina (que representa un
39,4%).
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4 PROPOSTA DE XARXA D’ITINERARIS
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4.1 DEFINICIÓ DE LA XARXA DE CARRILS BICI A LA CIUTAT
Abans de definir els eixos ciclistes bàsics cal tenir present la informació que aporta la
localització dels principals punts d’atracció de la ciutat per tal de cobrir-ne el màxim
nombre possible (veure plànol 1). Per definir-los s’ha tingut en compte els següents
punts d’atracció:
-

Parcs i jardins
Centres d’ensenyament
Equipaments comercials - mercats
Centres culturals- biblioteques
Edificis administratius
Estacions metro, FGC, Renfe
Equipaments esportius
Centres sanitaris
Carrils bici supramunicipals

Una vegada identificats els punts d’origen i les destinacions més rellevants per als
ciclistes potencials, seguint uns criteris de continuïtat i rapidesa però també de
seguretat, comoditat i atractiu dels itineraris, es presenta a continuació una proposta
de xarxa bàsica de carrils bicicleta per a l’Hospitalet. (Vegeu plànol 2).
La xarxa de bicicletes proposada, com es demostra al plànol 3, cobreix la major part
dels punts d’atracció de la ciutat. Al plànol, els eixos dels carrils estan dibuixats amb
una amplada de 100 m ja que es valora que aquesta és la seva àrea de cobertura.
18 trams formen la xarxa bàsica que comprèn un total de 47 quilòmetres de longitud:
1. Carril de bicicletes de la rbla. Marina i rbla. Just Oliveras
2. Carril de bicicletes de la Gran Via
3. Carril de bicicletes de l’av. Vilanova
4. Carril de bicicletes de la travessia Industrial
5. Carril de bicicletes del carrer d’Amadeu Torner
6. Carril de bicicletes de l’av. Mare de Déu
7. Carril de bicicletes de l’av. del Carrilet
8. Carril de bicicletes de l’av. Josep Tarradellas
9. Carril de bicicletes de la Cornisa Verda
10. Carril de bicicletes de la carretera d’Esplugues
11. Carril de bicicletes de l’av. del Masnou
12. Carril de bicicletes de l’av. Electricitat
13. Carril de bicicletes de l’av. del Torrent Gornal
14. Carril de bicicletes de l’av. d’Isabel la Catòlica
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15. Carril de bicicletes del carrer Motors
16. Carril bicicletes del carrer Pedrosa A
17. Carril de bicicletes de l’av. de la Fabregada
18. Carril de bicicletes del carrer de Famadas

A les pàgines següents es presenta en una sèrie de fitxes la descripció de cadascun
dels trams. En principi tots els carrils han de ser de doble sentit circulatori, tot i que
alguns dels carrers o trams de carrer són de sentit únic. Hem de tenir en compte, però,
que aquesta descripció no pretén ser exhaustiva ja que en una fase posterior al
present pla caldrà elaborar estudis i projectes amb més detall de cadascun dels trams
encara no projectats.
Les fitxes de cadascun dels trams contenen la següent informació:


Origen, final, recorregut del carril, longitud i la fase d’actuació proposada.

Com es veurà a l’apartat setè, es preveu que per a la construcció del total de la xarxa
seran necessàries tres fases d’actuació: fase I (fins a l’any 2007), fase II (entre 2008 i
2011) i fase III (a partir del 2012).
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4.1.1

Carril de bicicletes de la rbla. Marina i rbla. Just Oliveras

BA RCE LONA (DIAGONAL)
ESP LUGUES

C O N N E XI Ó CA R R IL B IC I
B C N (A V . X I L E )

BARCELONA (SANTS)
E SPLUGUES
C O N N EXIÓ
R O N D A VE R D A

FIN AL
C O N N E X I Ó A M B E L C A R R I L B I C I C L E TE S
D E L 'A V . J O S E P TA R R A D E L L A S

C O N N EXIÓ CA RR IL B ICI
B C N (G R A N VI A )
A V. J O S E P TA R R A D E L L A S

R B L A . J U S T O L I VE R A S

R BL A . M A RIN A
G R A N VI A

O RIGEN
C O N N E X I Ó A M B E L C A R R I L B I C I C L E TE S
ZONA FRANCA
D E G R A N VI A

CORNE LLÀ

E L PRAT

1 Carril de bicicletes de la rbla. Marina i rbla. Just Oliveras
ORIGEN

Inici a la rbla. Marina a l’alçada de la Gran Via
Connexió amb el carril de bicicletes de Gran Via
FINAL
Rbla. Just Oliveras a l’alçada de l’av. Josep Tarradellas
Connexió amb el carril de bicicletes de l’av. Josep Tarradellas
RECORREGUT
Rbla. Marina – rbla. Just Oliveras
LONGITUD
2.058 metres
FASE D’ACTUACIÓ Carril de bicicletes existent en l’actualitat
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Carril de bicicletes de Gran Via
B A R C E L O N A (D IA G O N A L )
E SPLU G UE S

C O N N E X I Ó C A R R IL B IC I
B C N (A V . X I L E )

B A R C E L O N A (S A N T S )
E SPLU G UE S
C O N N E XIÓ
R O N D A VE R D A

O RIG EN
C O N N E X I Ó A M B E L C A R R I L B I C I C L E TE S
D E G R A N V I A (B A R C E L O N A ) I A M B E L C A R R I L
B I C I C L E T E S D E L 'A V . D E L C A R R I L E T
C O N N E XIÓ C A R R IL B IC I
B C N (G R A N V I A )

C / D E L 'E S C U L T U R A

C / D E L A L ITE R A TU R A

G R A N VIA

C /1 e r

D E M A IG

C / D E L E S C IÈ N C IE S

C O R N ELLÀ

ZO N A FR AN CA
CAM Í D E P AU RED Ú

FIN A L
C O N N E XIÓ A M B EL M U N C IPI D EL PR A T

G R A N VIA

C A M Í D E L A R IB ER A

E L P RAT

2 Carril de bicicletes de Gran Via
ORIGEN

Inici al carrer de la Gran Via a l’alçada del carrer de l’Escultura
Connexió amb el carril de bicicletes de Gran Via de Barcelona
FINAL
Gran Via a l’alçada del riu Llobregat
Connexió amb el municipi del Prat
RECORREGUT
Gran Via – carrer de les Ciències – camí de Pau Redó – carrer 1er de
maig – camí de la Ribera
LONGITUD
8.845 metres
FASE D’ACTUACIÓ 2004-2007: Camí de la Ribera i Gran Via des del carrer de la Literatura
fins a Bellvitge
2008-2011: Tram entre el carrer de l’Escultura i el carrer de la
Literatura i de Bellvitge al riu
A partir de 2012:Tram camí de Pau Redó, carrer de les Ciències i
carrer de Primer de maig
OBSERVACIONS
La connexió del carril bici de la Rb. Marina i la Gran Via a través d’un
nou pont és un compromís del Ministeri de Foment previst realitzar-lo
el maig de 2007. Els accessos des del carrils bici fins al futur pont és
compromís de l’Ajuntament de l’Hospitalet i la construcció del carril bici
de la Gran Via en l’àmbit d’actuació del Consorci de la Gran Via és
compromís d’aquest organisme.

37

Pla Director de la Bicicleta de l’Hospitalet

4.1.2 Carril de bicicletes de l’av. Vilanova

BARCELONA (DIAGONAL)
ESPLUGUES

C ON N E XI Ó CA RR I L BI CI
B CN (AV. XIL E)

C/ D E L PI N TOR S O ROL LA

FIN AL
CO N N EXI Ó A MB EL CA RRI L B I CI CL ETES
ESPLUGUES
D E L A CCORN
I SÓA VERD A
O N N E XI

BARCELONA (SANTS)

R ON D A VER D A

C/ROS AL I A D E CA S TRO

C ON N E XI Ó CA RR I L B I CI
B CN (GR AN VIA)

TR A VE S S I A IN D U S TRIAL
A V. VI L AN OVA

O RI GEN
CO N N E XI Ó A M B E L S CA RRI L S B ICICL ETES
D EL C/ M O TO RS I D E L A GRA N VIA

CORNELLÀ
ZONA FRANCA

EL PRAT

3 Carril de bicicletes de l’av. Vilanova
ORIGEN

Inici a l’av. Vilanova a l’alçada de la Gran Via
Connexió amb el carril de bicicletes de Gran Via
FINAL
Carrer Rosalia de Castro a l’alçada del carrer de Pintor Sorolla
Connexió amb el carril de bicicletes de la Cornisa Verda
RECORREGUT
Av. Vilanova – carrer Rosalia de Castro
LONGITUD
1.971 metres
FASE D’ACTUACIÓ 2004-2007: Des de l’alçada de Gran Via fins a la Travessia Industrial
2008-2011: La resta
OBSERVACIONS
El Tram de Gran Via a Travessia Industrial és un compromís del
Ministeri de Foment previst realitzar-lo el maig de 2007
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4.1.3 Carril de bicicletes de la travessia Industrial

BARCELONA (DIAGONAL)
ESPLUGUES

C O N N E XI Ó C A R R I L B I C I
B C N (A V. XI L E )

BARCELONA (SANTS)
ESPLUGUES
C O N N E XI Ó
R O N D A VE R D A

C / N A R C Í S M O N TU R I O L

T R A VE S S I A I N D U S TR I A L

C O N N E XI Ó C A R R I L B I C I
B C N (G R A N VI A )

O RIGEN
C O N N E X I Ó A M B E L C A R R I L B I C I C L E TE S
D E L 'A V. D E L C A R R I L E T

C / AR Q U ÍM ED ES
C TR A . D E L M I G

CORNELLÀ
ZONA FRANCA

FIN A L
C O N N E XI Ó A M B E L M U N I C I P I D E
CORNELLÀ

EL PRAT

4 Carril de bicicletes de la travessia Industrial
ORIGEN

Inici al carrer de Narcís Monturiol a l’alçada de l’av. del Carrilet (en
projecte)
Connexió amb el carril de bicicletes de l’av. del Carrilet
FINAL
Carretera del Mig fins al terme municipal de Cornellà
Connexió amb el terme municipal de Cornellà
RECORREGUT
Carrer de Narcís Monturiol– travessia Industrial – carrer d’Arquímedes
– ctra. del Mig
LONGITUD
4.082 metres
FASE D’ACTUACIÓ 2008-2011: Des de la travessia Industrial fins al terme municipal de
Cornellà passant pel C/ Arquímedes i la ctra. del mig
A partir de 2012: La resta (Carrer Narcís Monturiol)
OBSERVACIONS
Hi ha un compromís inicial del Consell Comarcal del Barcelonés per a
la realització del tram entre Rambla Marina i Cornellá
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4.1.4 Carril de bicicletes del carrer d’Amadeu Torner

BAR C ELON A (DIAGON AL)
ESPLU GU ES

C O N N E XI Ó C A R R I L B I C I
B C N (A V . X I L E )

BAR C ELO NA (SAN T S)
ESPLU GU ES
C O N N E XIÓ
R O N D A VE R D A

FIN A L
C O N N E XI Ó A M B E L S C A R R IL S B I C I C L E TE S
D E L 'A V D E L C A R R I L E T I L 'A V . J O S E P
TA R RA D E L L E S

C / D E N AR CÍ S M O N TU R IO L

C O N N E XI Ó C A R R IL B IC I
B C N (G R A N V I A )

C / AM AD EU TO R N E R

O RIGEN
C O N N E X I Ó A M B E L C A R R I L B I C I C L E TE S
D EL C/ PED RO S A A

C OR NE LLÀ
Z ON A FR ANC A

EL P RAT

5 Carril de bicicletes del carrer d’Amadeu Torner
ORIGEN

Inici al carrer d’Amadeu Torner a l’alçada de l’av. del carrer de Les
Ciències
Connexió amb el carril de bicicletes del carrer de Pedrosa A
FINAL
Amadeu Torner a l’alçada de l’av. del Carrilet
Connexió amb els carrils de bicicletes de l’av. de Josep Tarradellas i
de l’av. del Carrilet
RECORREGUT
Carrer d’Amadeu Torner
LONGITUD
1.159 metres
FASE D’ACTUACIÓ 2004-2007: Des l’inici fins a l’alçada del carrer de Narcís Monturiol
2008-2011: La resta del tram (fins a l’alçada de l’av. del Carrilet)
OBSERVACIONS
El tram de carril bici inclòs en l’àmbit d’actuació de la Plaça Europa és
un compromís del Consorci de la Gran Via i la resta és un compromís
de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
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4.1.5 Carril de bicicletes de l’av. Mare de Déu de Bellvitge

BARCELONA (DIAGONAL)
ESPLUGUES

C O N N E XI Ó C A RRIL B ICI
B C N (A V. XIL E)

BARCELONA (SANTS)
ESPLUGUES
C O N N EXIÓ
RO N D A VERD A

C O N N EXIÓ C ARRIL B ICI
B C N (GR A N VIA)

FI N A L
CON N EXI Ó AM B EL CARRI L B I CI CL ETES
D E L A TRA VES S I A I N D U S TRI AL

CORNELLÀ

C/ D E L A MA RE D E D ÉU
D E B E L L VITGE

O RI GEN S
CON N E XI Ó A MB EL CARRI L B I CI CL ETES
ZONA FRANCA
D E L A GRA N VI A

C/ D E L A RE S ID È N C IA
D E B E L L VITGE

EL PRAT

6 Carril de bicicletes de l’av. Mare de Déu de Bellvitge
ORIGEN

Dos inicis: a la Gran Via a l’alçada de l’Hospital de Bellvitge i a l’alçada
del parc de Bellvitge
Connexió amb el carril de bicicletes de la Gran Via
FINAL
Av. de la Mare de Déu de Bellvitge a l’alçada de la travessia Industrial
Connexió amb el carril de bicicletes de la travessia Industrial
RECORREGUT
Av. Mare de Déu de Bellvitge
LONGITUD
1.699 metres
FASE D’ACTUACIÓ 2004-2007: Els dos trams d’inici fins a l’alçada del carrer de la
Residència de Bellvitge;
A partir de 2012: Fins a l’alçada de la travessia Industrial
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4.1.6 Carril de bicicletes de l’av. el Carrilet

BARCELONA (DIAGONAL)
ESPLUGUES

C ON N E XI Ó CARR I L B I CI
B CN (AV. XI L E)

BARCELONA (SANTS)
ESPLUGUES
C O N N E XI Ó
R ON D A VER D A

O RI GEN
CON N EXI Ó AM B EL CA RRI L B I CI CL ETES
S U GGE RI T A L C/ D E B A D A L (B A RCEL ON A)

C O N N E XI Ó CA RR I L B ICI
B CN (GR AN VI A)

C/ A PRE S TAD ORA
A V. D EL CARRI LET

FIN AL
CON N EXI Ó AM B EL CA RRI L B I CI CL ETES
C/ FA MA DA S

CORNELLÀ
ZONA FRANCA

EL PRAT

7 Carril de bicicletes de l’av. del Carrilet
ORIGEN

Inici a l’av. del Carrilet a l’alçada del carrer de la Riera Blanca
Connexió amb el carril de bicicletes suggerit al carrer de Badal de
Barcelona
FINAL
Av. del Carrilet a l’alçada del carrer de Famadas
Connexió amb el carril de bicicletes del carrer de Famadas
RECORREGUT
Avinguda del Carrilet
LONGITUD
3.333 metres
FASE D’ACTUACIÓ 2004-2007: Des de l’inici fins a l’alçada del carrer de l’Aprestadora;
2008-2011: La resta
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4.1.7 Carril de bicicletes de l’av. Josep Tarradellas

BARCELONA (DIAGONAL)
ESPLUGUES

C O N N E XI Ó C A R R I L B I C I
B C N (A V . X I L E )

O RIGEN
C O N N E X I Ó A M B E L S C A R R I L S B I C I C L E TE S
D E L 'A V . D E L C A R R I L E T I C / A M A D E U TO R N E R

ESPLUGUES

BARCELONA (SANTS)

C O N N E XIÓ
R O N D A VE R D A
C TR A D 'E S P L U G U E S
C / R O S A L I A D E C A S TR O

A V. J O S E P T A R R A D E L L A S

C / AM AD EU TORN ER

C O N N E XI Ó C A R R IL B IC I
B C N (G R A N V I A )

C / D E L A C U L TU RA

R A M B L A J U S T O L I VE R A S

FIN A L
C O N N E XI Ó A M B E L M U N I C I P I D E
CORN ELLÀ

C ORNELLÀ
ZONA FRANCA

EL PRAT

8 Carril de bicicletes de l’av. Josep Tarradellas
ORIGEN

Inici al carrer d’Amadeu Torner l’alçada de l’av. del Carrilet
Connexió amb els carrils de bicicletes de l’av. del Carrilet i del carrer
d’Amadeu Torner
FINAL
Av. Josep Tarradellas fins al terme municipal de Cornellà
Connexió amb el municipi de Cornellà
RECORREGUT
Carrer d’Amadeu Torner – carrer de la Cultura – av. Josep Tarradellas
LONGITUD
2.782 metres
FASE D’ACTUACIÓ 2004-2007: El tram de l’av. Josep Tarradellas entre Rambla Just
Oliveras i la connexió amb la ctra. d’Esplugues;
2008-2011: Tram de l’av. Josep Tarradellas entre Rosalia de Castro i
rambla Just Oliveras. L’inici entre el carrer d’Amadeu Torner i el carrer
de la Cultura i el final des de la connexió amb la ctra. d’Esplugues fins
al terme municipi de Cornellà
OBSERVACIONS
El tram compromès el 2004-2007 el realitzarà el Consell Comarcal del
Barcelonès.
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4.1.8

Carril de bicicletes de la Cornisa Verda
BARCELONA (DIAGONAL)
ESPLUGUES

C ON N EXI Ó CA RR IL B I CI
B CN (AV. XIL E)

FI N AL
CON N E XI Ó AM B EL M U N ICIPI D 'ES PL U GU ES

BARCELONA (SANTS)
C/ D E L A R I ERA B LAN CA

ESPLUGUES
PA R C D E L A TORRAS S A

C O N N E XI Ó
R ON D A VER D A

CEM EN TIRI

RO N D A D E L A VIA
CAM I TO RREN T D E
CA N N YAC

C/ D E L CA D MI

C/ D E L 'E S TRO N CI
PA RC CA N CL OS ET

C ON N E XI Ó CA RR I L B I CI
B CN (GR AN VI A)

O RI GEN
CON N EXI Ó A MB EL CARRI L B I CI CLETES
S U GGERI T A L PG. S A N T AN TO N I (B CN )

CORNELLÀ
ZONA FRANCA

EL PRAT

9 Carril de bicicletes de la Cornisa Verda
ORIGEN

Inici al carrer de Ronda de la Via a l’alçada del carrer de la Riera
Blanca
Connexió amb el carril de bicicletes suggerit a Barcelona al passeig de
Sant Antoni
FINAL
Carrer del Cadmi fins al terme municipal d’Esplugues
Connexió amb el terme municipal d’Esplugues
RECORREGUT
Carrer de Ronda de la Via – parc la Torrassa – parc de Can Closet –
torrent de Can Nyac – carrer de l’Estronci – carrer del Cadmi
LONGITUD
4.061 metres
FASE D’ACTUACIÓ 2004-2007: Des del cementiri fins a la connexió amb el carril de
bicicletes de la ctra. d’Esplugues.
A partir de 2012: La resta de trams
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4.1.9 Carril de bicicletes de la carretera d’Esplugues

B A R C E L O N A (D IA G O N A L)
E SP LU G U E S

C O N N E XIÓ C A R R IL B IC I
B C N (A V . X I L E )

FIN A L
C O N N E X I Ó A M B E L M U N I C I P I D 'E S P L U G U E S
A T R A VÉ S D E L A R O N D A VE R D A

B AR C E LO N A (SA N T S)

E SP LU G U ES
C O N N E XIÓ
R O N D A VE R D A

C T R A D 'E S P L U G U E S

C O N N E XI Ó C A R R IL B IC I
B C N (G R A N V I A )

O RIGEN
C O N N E XI Ó A M B E L C A R R I L B I C I C L E TE S
D E L 'A V J O S E P T A R R A D E L L A S

C O R N E LLÀ
Z O N A FR A N C A

EL PRAT

10 Carril de bicicletes de la carretera d’Esplugues
ORIGEN

Inici a l’alçada de l’av. Josep Tarradellas
Connexió amb el carril de bicicletes de l’av. Josep Tarradellas
FINAL
Ctra. d’Esplugues fins al terme municipal d’Esplugues
Connexió amb Esplugues a través de la Ronda Verda (veure apartat
4.5)
RECORREGUT
Ctra. d’Esplugues
LONGITUD
649 metres
FASE D’ACTUACIÓ A partir de 2012
OBSERVACIONS
Aquest tram el realitzarà el Consell Comarcal del Barcelonès
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4.1.10 Carril de bicicletes de l’av. del Masnou

BARCELONA (DIAGONAL)
ESPLUGUES

C ON N E XI Ó CA RR I L BI CI
B CN (AV. XI L E)

FIN A L
CON N E XI Ó AM B EL CARRI L B I CI CL ETES
D E L 'AV. IS A B EL L A CA TÒL ICA
A V. D E L MAS N OU

BARCELONA (SANTS)
ESPLUGUES

A V. D E PO N EN T

C ON N E XIÓ
R ON D A VER D A
A V. D EL N ORD
C/ D E L G ARROFERS

C ON N E XI Ó CARR I L B I CI
B CN (GR AN VI A)

C/ D E L CA N I GÓ

O RI GEN
CON N EXI Ó A MB EL CA RRI L B I CI CL ETES
D E L'A V. J O S EP TA RRAD EL L A S

CORNELLÀ
ZONA FRANCA

EL PRAT

11 Carril de bicicletes de l’av. del Masnou
ORIGEN

Inici al carrer del Canigó a l’alçada de l’av. Josep Tarradellas
Connexió amb el carril de bicicletes de l’av. Josep Tarradellas
FINAL
Av. del Masnou a l’alçada de la Pl. d’Eivissa
Connexió amb el carril de bicicletes de l’av. d’Isabel la Catòlica
RECORREGUT
Carrer del Canigó – av. del Nord – carrer dels Garrofers – av. del
Masnou
LONGITUD
1.498 metres
FASE D’ACTUACIÓ Tram de l’av. del Masnou actualment en execució (2004-2007)
2008-2011: Tram del carrer dels Garrofers
A partir de 2012: La resta
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4.1.11 Carril de bicicletes de l’av. Electricitat

BARCELONA (DIAGONAL)
C O N N E XI Ó CA RR I L B ICI
B CN (AV. XI L E)

ESPLUGUES

FIN A L
CON N E XI Ó A MB EL CARRI L B I CI CL ETES
D E L A CORN I S A VERD A
BARCELONA (SANTS)
C/ A N D ORRA

ESPLUGUES
C ON N EXI Ó
R O N D A VER D A

A V. E LE CTRI CITAT

C/ S A N T RAFAEL

A V. VI L A FRAN CA

C ON N E XI Ó CARR I L B I CI
B CN (GR AN VI A)

C / D E M EN ÉN D E Z PI D AL

PA RC D E L E S PL AN ES

O RI GEN
CON N E XI Ó AM B EL S CA RRIL S B I CI CL ETES
D E L 'AV. MA S N OU I L A CO RN IS A VE RD A

CORNELLÀ
ZONA FRANCA

EL PRAT

12 Carril de bicicletes de l’av. Electricitat
ORIGEN

Dos inicis: al carrer de Sant Rafel a l’alçada de l’av. del Masnou i al
carrer de Mendéndez Pidal a l’alçada de l’av. Vilafranca
Connexió amb el carril de bicicletes de la Cornisa Verda i del Masnou
FINAL
A la connexió amb el carril de bicicletes de la Cornisa Verda
RECORREGUT
Carrer de Menéndez Pidal – parc de les Planes – carrer de Sant Rafel
– av. de l’Electricitat
LONGITUD
1.930 metres
FASE D’ACTUACIÓ 2004-2007: Trams de connexió amb els carrils de la Cornisa Verda
(pel parc de les Planes) i Masnou fins a l’av. Electricitat a l’alçada del
carrer d’Andorra;
A partir de 2012: La resta.
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4.1.12 Carril de bicicletes de l’av. del Torrent Gornal

BARCELONA (DIAGONAL)
ESPLUGUES

C ON N E XI Ó CA RRI L B I CI
B CN (AV. XIL E)

FI N A L
CON N E XI Ó A MB EL S CA RRIL S B I CI CL ETES
S U GGERI T A TRA VES S E RA D E CO L L B L A N C
(B CN )I A MB L 'EXIS TE N T D E L 'A V. XI L E (B CN )

C EM EN TI RI D E SAN TS

PAR C D E L A MARQ U ES A

PL . CAD Í

TR AVES S ER A D E COL LBALN C

BARCELONA (SANTS)
ESPLUGUES

A V. D EL TO R RE N T G O RN AL

CO N N E XIÓ
RO N D A VER DA

A V. VI L A FRAN CA

C ON N E XI Ó CA RRIL B ICI
B CN (GRAN VI A)

O RI GEN
CO N N E XI Ó AM B EL S CA RRI L S B I CI CL ETES
D E L A CORN I S A VERD A I D E L 'A V. VI L A N O VA

CORNELLÀ
ZONA FRANCA

EL PRAT

13 Carril de bicicletes de l’av. Torrent Gornal
ORIGEN

Inici a l’av Torrent Gornal a l’alçada de l’av. Vilafranca
Connexió amb el carril de bicicletes de la Cornisa Verda
FINAL
Dos punts: a la ctra. de ColIblanc i al parc de la Marquesa
Connexió amb el carril de bicicletes suggerit a la travessera de
Collblanc i amb l’existent a l’av. Xile de Barcelona
RECORREGUT
Av. del Torrent de Gornal – travessera de Collblanc
LONGITUD
1.947 metres
FASE D’ACTUACIÓ 2008-2011: Tram entre la plaça del Cadí i la connexió amb l’av. Xile de
Barcelona pel Cementiri de Sants
A partir de 2012: La resta
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4.1.13 Carril de bicicletes de l’av. d’Isabel la Catòlica

FIN AL
CON N E XI Ó AMB EL S MU N I CI PIS
D 'E S PL U GU ES I B A RCEL ON A
BARCELONA (DIAGONAL)
ESPLUGUES

A V. D E MA N U EL A ZA Ñ A

CON N E XI Ó CA RRIL B I CI
B CN (A V. XI L E)
A V. D 'A L B ER T B A S TEROLA S

A V. TOR REN T GORN A L
A V. I S A B EL LA C A TÒL ICA
C / R A MO N S OLA N IC H I RI ERA

BARCELONA (SANTS)
P L. E IVIS S A

ESPLUGUES
CON N EXI Ó
RON D A VERD A

O RI GEN
C ON N E XI Ó A MB EL CARRI L B I CI CL ETES
D E L 'AV. MA S N OU

CON N EXI Ó CA RRI L B I CI
B CN (GRA N VIA )

CORNELLÀ
ZONA FRANCA

EL PRAT

14 Carril de bicicletes de l’av. d’Isabel la Catòlica
ORIGEN

Inici a la plaça d’Eivissa
Connexió amb el carril de bicicletes de l’av. del Masnou
FINAL
Dos punts: a l’av. de Manuel Azaña fins al terme municipal
d’Esplugues i a l’av. d’Albert Bastardas fins a Barcelona
Connexió amb els termes municipals d’Esplugues i Barcelona
RECORREGUT
Av. d’Isabel la Catòlica – carrer del Dr. Ramón Solanich – av. d’Albert
Bastardas – av. Manuel Azaña
LONGITUD
2.067 metres
FASE D’ACTUACIÓ 2008-2011: Tram entre la plaça d’Eivissa i l’av. Torrent Gornal.
A partir de 2012: La resta
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4.1.14 Carril de bicicletes del carrer Motors

BARCELONA (DIAGONAL)
ESPLUGUES

C O N N E XI Ó CA RR I L B I CI
B CN (A V. XI L E )

BARCELONA (SANTS)
ESPLUGUES
C O N N E XI Ó
R O N D A VE R D A

C O N N E XI Ó CA RR I L B I CI
B CN (GR A N VI A )

FIN AL
CO N N EXI Ó A MB EL S CA RRIL S B I CI CL ETES
D E L 'A V. VI L A N O VA I D E GRAN VIA

O RI GEN
CON N E XI Ó A MB B A RCEL ON A

C / D E L A M E TA L ·L Ú RG IA

CORNELLÀ
ZONA FRANCA

C / MO TO RS

EL PRAT

15 Carril de bicicletes del carrer de Motors
ORIGEN

Inici al carrer de Motors a l’alçada del carrer de la Metal·lurgia
Connexió amb el terme municipal de Barcelona
FINAL
Carrer de Motors a l’alçada de la Gran Via
Connexió amb el carril de bicicletes de la Gran Via
RECORREGUT
Carrer de Motors
LONGITUD
3.284 metres
FASE D’ACTUACIÓ A partir de 2012
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4.1.15 Carril de bicicletes del carrer Pedrosa A

BARCELONA (DIAGONAL)
ESPLUGUES

C O N N E XI Ó CA RR I L B I CI
B CN (A V. XI L E )

BARCELONA (SANTS)
ESPLUGUES
C O N N E XI Ó
R O N D A VE R D A

C O N N E XI Ó CA RR I L B ICI
B CN (GR A N VI A )

FIN AL
CON N E XI Ó AM B EL CA RRI L B I CI CL ETES
D EL C/ AM AD EU TORN ER

C / D E L ES C IÈ N C IES

C / PE D RO S A A

O RI GEN
CON N E XI Ó AM B EL CA RRIL
B ICICL ETE S D E L C/ MOTORS

CORNELLÀ

ZONA FRANCA

C / M O TO RS

EL PRAT

16 Carril de bicicletes del carrer de Pedrosa A
ORIGEN

Inici al carrer de Pedrosa A, a l’alçada del carrer de Motors
Connexió amb el carril de bicicletes del carrer de Motors
FINAL
Carrer de Pedrosa A a l’alçada del carrer de Les Ciències
Connexió amb el carril de bicicletes del carrer d’Amadeu Torner
RECORREGUT
Carrer de Pedrosa A
LONGITUD
1.113 metres
FASE D’ACTUACIÓ A partir de 2012
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4.1.16 Carril de bicicletes de l’av. de la Fabregada

BARCELONA (DIAGONAL)
ESPLUGUES

CON N EXI Ó CA RRI L B I CI
B CN (AV. XI L E)

BARCELONA (SANTS)
ESPLUGUES
CON N E XIÓ
RON D A VERD A

FIN AL
C ON N E XI Ó AMB EL CARRI L B I CI CL ETES
D E L A CORN I S A VERD A
CON N EXI Ó CA RRI L B I CI
B CN (GRA N VI A )
A V. I S A B E L LA C A TÒLICA

A V. D E L A FA B REGA D A

O RI GEN
C ON N E XI Ó A MB EL CARRI L B I CI CL ETES
D E L A TRA VE S S IA I N D U S TRIAL

CORNELLÀ
ZONA FRANCA

EL PRAT

17 Carril de bicicletes de l’av. de la Fabregada
ORIGEN

Inici a l’av. de la Fabregada a l’alçada de la travessia Industrial
Connexió amb el carril de bicicletes de la travessia Industrial
FINAL
Av. Isabel la Catòlica a l’alçada del parc de Can Closet
Connexió amb el carril de bicicletes de la Cornisa Verda
RECORREGUT
Av. de la Fabregada – av. d’Isabel la Catòlica
LONGITUD
1.190 metres
FASE D’ACTUACIÓ A partir de 2012
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4.1.17 Carril de bicicletes del carrer de Famades

BARCELONA (DIAGONAL)
ESPLUGUES

C O N N E XI Ó CA RR I L B I CI
B CN (A V. XI L E )

BARCELONA (SANTS)
ESPLUGUES
C O N N E XI Ó
R O N D A VE R D A

FIN AL
CON N E XI Ó AM B EL CA RRI L B I CI CL ETES
D E L 'A V J OS EP TA RRA D EL L AS

C / D E B AR CE LO N A

C O N N E XI Ó CA RR IL B I CI
B CN (GR AN VI A)

C / D 'À L VA R EZ CAS TRO

C / D E FAM AD AS

O RI GEN
CON N EXI Ó A MB EL CA RRI L B I CI CL ETES
D E LA TRA VE S S IA I N D U S TRIA L

CORNELLÀ

ZONA FRANCA

EL PRAT

18 Carril de bicicletes del carrer de Famadas
ORIGEN

Inici al carrer de Famadas a l’alçada de la travessia Industrial
Connexió amb el carril de bicicletes de la travessia Industrial
FINAL
Carrer d’Àlvarez de Castro a l’alçada de l’av. Josep Tarradellas
Connexió amb el carril de bicicletes de l’av. Josep Tarradellas
RECORREGUT
Carrer de Famadas – carrer d’Álvarez de Castro
LONGITUD
1.858 metres
FASE D’ACTUACIÓ A partir de 2012
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4.2 CRITERIS PER AL DISSENY DE LA XARXA
Tot i que aquest pla no pretén fer una descripció exhaustiva de cadascun dels trams
presentats sí que resulta profitós donar un conjunt de criteris de disseny de la xarxa,
perquè el treball posterior dels dissenyadors d’aquestes vies sigui més precís.

4.2.1 Característiques geomètriques de vies per a bicicletes

Amplada

Els manuals de disseny europeus i nord-americans per a carrils i pistes bici
estableixen seccions transversals que varien des d’uns mínims absoluts, que estan
entre els 1,6 m dels unidireccionals fins als 2,4/1,5 m dels casos més extrems.
Per aconseguir una proposta vàlida, cal conèixer en primer lloc les dimensions i
necessitats d’espai mort que comporta la circulació d’una bicicleta.
A cada tipus de via li correspon una amplada segons característiques com la capacitat,
la velocitat específica, la possibilitat d’avançament i la intersecció de ciclistes, el flux
adjacent de vianants en casos de pistes bici i el flux adjacent de vehicles en cas de
carrils sense protecció. Tenint això en compte es mostra la guia d’amplada de
dimensions de la taula següent:
DIMENSIONS RECOMANABLES DE VIES PER A BICICLETES
Tipus de carril

Carril d’un sentit protegit
Carril d’un sentit sense protecció
Carril bidireccional protegit
Pista d’un sentit
Pista de dos sentits

Mínim
recomanable

Mínim absolut via i espai mort
transitable en cada costat

2,00 m
2,00 m
3,20 m
1,90 m
3,00 m

1,40 + (0,20 x 2) m
1,80 m
2,00 + (0,20 x 2) m
1,20 + (0,25 x 2) m
1,90 + (0,20 x 2) m

En qualsevol cas, s’ha de tenir present que els vorals i altres obstacles verticals
redueixen els espais laterals morts i que, si la via discorre paral·lela a les fileres
d’aparcament, cal un espai intermedi de com a mínim 0,5 m per evitar que amb
l’obertura de les portes es produeixin accidents.
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Pendents

Si les normes recomanables per a les amplades resulten ser més que discutibles, les
dels pendents difícilment solen encaixar en situacions diferents a aquelles per a les
quals han estat ideades - superfície de rodolament, tipus de bicicleta:
RELACIÓ ENTRE LONGITUD I PENDENT
Pendent

Longitud màxima recomanable

2,0 %
3,0 %
4,0 %
5,0 %

500 m
250 m
125 m
80 m

En circumstàncies especials es poden admetre pendents del 7 % en distàncies curtes.

Radi de curvatura

S’ha investigat empíricament la relació entre el radi de curvatura i la velocitat, arribant
a la següent fórmula.

R = 0,24 × V + 0,41
on:

R = radi de curvatura
V = velocitat per a la qual està dissenyada la via en km/hora (varia entre 15 i 25
km/hora).

Si la curvatura té un radi menor a l’indicat ha de senyalitzar-se com a perillosa i si
arriba a tenir un radi menor de 2 m cal obligar el ciclista a baixar del vehicle.

Visibilitat. Distància de parada

Pot determinar-se gràficament mitjançant la figura següent:
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VISIBILITAT. DISTÀNCIA DE PARADA

Drenatge

En pistes bici s’acostuma a recomanar una inclinació lateral de les vies d’un 2 % per
afavorir l’evacuació de les aigües.

4.2.2 Traçat

Quan s’estableixen els condicionants necessaris per fomentar l’ús de la bicicleta hi ha
diferents possibilitats que poden combinar-se segons l’entorn, la ciutat i les
necessitats.


La integració (les bicicletes poden compartir la calçada amb els altres vehicles).
Aquesta cohabitació solament hauria d’existir en carrers de velocitat reduïda (<50
km/h) i on el volum de trànsit sigui baix. A les zones de circulació moderada s’obté
un entorn favorable per fomentar la cohabitació. Segons la velocitat escollida es
pot optar per dues solucions:



Les zones de prioritat invertida, amb una
velocitat entre els 10 i 20 km/h
Les zones de velocitat reduïda a 30 km/h
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Espais mixtos amb transport públic o
vianants. La convivència amb els
autobusos, en general, no genera massa
problemes si els carrils són suficientment
amples i la velocitat relativament baixa.
L’altre tipus d’espai mixt és aquell on els
ciclistes i els vianants comparteixen l’ús
de la vorera. Això solament és físicament
possible si la vorera té com a mínim 4
metres d’amplada.
Font: Institut Català de Seguretat Viària



Font: Institut Català de Seguretat Viària

La separació consisteix en la reserva
d’un espai per a l’exclusiva circulació
de les bicicletes. Els carrils bici o les
bandes per a bicicletes poden anar en
el mateix sentit que la circulació o en
sentit contrari. Es localitzarà en la
calçada,
amb
una
separació
delimitada per una línia marcada a
terra, per un recobriment especial o
per un petit desnivell en relació amb la
calçada.

Són útils en carrers cèntrics sempre que pugui garantir-se el respecte per part dels
automobilistes. Les pistas per a bicicletes estan físicament separades de la calçada
per un terraplè o una banda separadora suficientment ampla. Poden ser
unidireccionals o bidireccionals. En zones interurbanes, amb molt de trànsit a les
carreteres, és recomanable habilitar una ruta alternativa per als ciclistes (exclusiva o
compartida amb els vianants i/o ciclomotors).

4.2.3 Interseccions

Les interseccions constitueixen elements importants en el disseny dels itineraris per a
ciclistes ja que, en primer lloc (i en ser el sentit on les bicicletes es barregen amb la
circulació general) són punts perillosos i, en segon lloc, són determinants per a la
comoditat i la rapidesa d’un itinerari per a ciclistes. Un estudi realitzat a Dinamarca
indica que dos terços dels accidents amb ciclistes involucrats succeeixen a
interseccions.
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Les condicions ideals per al disseny de les interseccions són:
Seguretat
– han de permetre que vianants, ciclistes i automobilistes es vegin els uns als
altres amb temps suficient per a la prevenció d’accidents i espai suficient per a
la reacció.
– han de ser clarament llegibles per facilitar les maniobres i evitar moments
d’indecisió i eleccions errònies.
– han de comptabilitzar-se les diferents velocitats on es troben els diferents tipus
d’usuaris.
Comoditat
– han de reduir al mínim els temps d’espera i els recorreguts dels ciclistes.
– han d’augmentar al màxim la freqüència dels ciclistes que no s’esperen.
Òbviament, el contrast entre aquestes condicions ideals i les funcions assignades i
acceptades en els fluxos motoritzats i de vianants determinaran l’elecció i el disseny de
cada intersecció.

 Tipologia de cruïlles
Interseccions simples o secundàries
Les bicicletes circulen per la calçada i els usuaris indiquen les seves intencions de gir
segons la senyalització convencional. Són recomanables en aquells llocs on pot
garantir-se una velocitat reduïda i on el volum de trànsit no és molt important.
Cruïlles semaforitzades
Si el sistema de semaforització
presenta una reserva de
capacitat suficient, es pot
introduir una fase solament per
a les bicicletes. En qualsevol
cas, pot incloure’s una línia de
parada avançada per a les
bicicletes, davant de la dels
cotxes, i una fase verda
anterior a la fase general.
Font: The Danish Road Directorate

Si això no fos possible, poden compartir la fase verda amb els vianants.

58

Pla Director de la Bicicleta de l’Hospitalet

Cruïlles ordinàries amb passos de vianants
Les cruïlles regulades amb un STOP o un cediu el pas, per incrementar la seguretat
dels ciclistes, poden canalitzar-se pel pas de vianants o en paral·lel. Aquesta solució
es pot adoptar també en rotondes amb molt de trànsit i de grans dimensions.
Rotondes compactes
En les rotondes amb diàmetre exterior inferior
als 35 m, que impliquen velocitats molt
reduïdes, es pot fer que les bicicletes
comparteixin la calçada anular amb la
circulació general. Per reduir el número de
punts de conflicte, es recomana que el ciclista
se situï a la dreta del carril de circulació si vol
girar a la dreta. En canvi, si vol girar a
l’esquerra, és més segur que se situï en el
centre del carril.
Font: Institut Català de Seguretat Viària

4.2.4 Pavimentació

La pavimentació dels itineraris per a ciclistes haurà de garantir la conducció còmoda i
segura. Els factors que cal tenir en compte són:
 Rigidesa

Tant de l’explanada com del ferm.
 Regularitat superficial.

Aquesta afecta a la comoditat del ciclista segons el grau de deformació i de la velocitat
de circulació.
 Resistència al desplaçament.

Decisiva en la seguretat del ciclista.
 Drenatge.

Condiciona tant la seguretat (adherència al paviment) com el confort (esquitxades que
provenen del rodament del pneumàtic).
 Diferenciació per color i textura.

Per a una millor identificació i classificació de l’espai per a ciclistes s’acostuma a
acolorir o a diferenciar la textura del paviment de les vies/pistes/carrils bici.
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Font: Stef Breukel, Delft, 1994

 Pintura.

Hauran d’utilitzar-se pintures especials antilliscant.
 Combinació amb altres infraestructures urbanes.

La ubicació d’infraestructures com les de sanejament, subministrament d’aigua,
cablatge elèctric i telefònic sota les vies per a ciclistes no és recomanable.
 Reixes i tapes de registre.

Sempre que sigui possible, cal evitar la ubicació de reixes i tapes de registre en els
carrils per a bicicletes. En tot cas, les reixes hauran de col·locar-se en sentit
transversal al de la marxa de les bicicletes per evitar l’encaix de les rodes.
 Estètica.

Aquest element s’ha de seleccionar d’acord amb l’entorn que l’envolta.

4.2.5 Senyalització

La principal funció de la senyalització a les vies ciclistes és la identificació de l’itinerari
perquè els ciclistes, i també automobilistes o vianants, percebin i coneguin quin és
l’espai reservat per a la seva circulació i amb quins altres usuaris poden o no compartir
aquest espai.
La senyalització, a més d’identificar l’itinerari ciclista, és imprescindible per regular el
trànsit (interseccions, sentits de circulació i preferències), així com per comunicar al
ciclista indicacions d’advertiment o bé de caire general (itineraris, direccions, serveis).
Hem de tenir en compte que la seva funció sempre té una major entitat durant les
fases d’implantació de la xarxa ciclista perquè durant les primeres etapes, els ciclistes i
altres usuaris de les vies encara no estan habituats als elements d’ajut a la circulació
de bicicletes.
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La senyalització és un element totalment imprescindible per a l’ordenació i regularització
del trànsit en qualsevol xarxa viària, i encara més en aquest cas, amb un ús mixt vehicle bicicleta o exclusiu de bicicletes.
La senyalització pot ser obligatòria (horitzontal o vertical) o informativa.

4.2.5.1 Senyalització horitzontal

Les marques viàries són línies o figures geomètriques aplicades sobre la superfície de
la calçada que tenen com a objectiu guiar, orientar i protegir als usuaris del carril
bicicleta. El color de les marques viàries serà blanc, corresponent a la referència B-118
de la Norma UNE 48l03.
Les inscripcions de pas de ciclistes constituiran el tipus
de marca de senyalització horitzontal, per indicar la part
de la calçada per on han de circular aquests usuaris. El
símbol a implementar és un anagrama de bicicleta de
dimensions 1,5 x 1,0 m.
Aquest anagrama s’aplica directament al paviment,
emprant una quantitat de pintura suficient que permeti
una superfície contínua i duradora. Les característiques
referents a la duració, adherència i reflexió les fixa la
Dirección General de Carreteras.

Les marques viàries han de mantenir-se en tot moment en perfectes condicions. Quan
es decideixi l’ús de materials és molt important considerar simultàniament la seva vida
útil, tenint en compte el trànsit i la climatologia.
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4.2.5.2 Senyalització vertical

L’objectiu de la senyalització vertical és augmentar la seguretat, eficàcia i comoditat de la
circulació i, amb aquest objectiu, definir l’obligació o perill.

4.2.5.3 Senyalització informativa

La senyalització informativa és un dels sistemes d’informació que possibilita la localització
d’un lloc determinat al llarg d’un recorregut. En la senyalització per a exteriors, el
recorregut a marcar és l’opció més racional que condueix al receptor fins a la seva
destinació.
La definició del missatge (contingut), la seva forma (continent), la selecció del trajecte i la
col·locació són els punts d’estudi necessaris per garantir l’efectivitat i la qualitat
imprescindibles d’un sistema d’informació per a exteriors.

Ruta ciclista

Ruta compartida per ciclistes i vianants

El contingut dels senyals podria ser el següent:

- Ruta de bicicletes
- Lloguer de bicicletes
- Carril de bicicletes
- Aparcament de bicicletes
- etc.
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4.3 XARXA DE CARRERS VEÏNALS: CARRERS DE VIANANTS I
CARRERS DE PRIORITAT INVERTIDA
Com ja s’assenyalava a la introducció, és improbable que les actuacions de foment de
la bicicleta tinguin èxit si a la vegada no es prenen mesures decidides de traffic
calming, és a dir, la limitació de la velocitat dels vehicles a motor, almenys en certes
zones o eixos de la ciutat, amb la finalitat de reduir el nombre i la gravetat dels
accidents.
En aquest sentit, d’acord amb la nova jerarquització funcional proposada pel Pla
director de mobilitat sostenible, la xarxa viària de l’Hospitalet es classifica en tres
nivells de funcionalitat: carrers vertebrals, carrers articulats i carrers veïnals. El primer
nivell (carrers vertebrals) el constitueixen les vies més importants per a la mobilitat
rodada de la ciutat. El segon nivell (carrers articulats) són vials que articulen la xarxa
viària de la ciutat. I el tercer nivell (carrers veïnals), el que ens interessa en aquest cas,
està format per la resta de carrers que no pertanyen als dos nivells anteriors, és a dir,
les vies internes dels barris que asseguren l’accessibilitat a tot el teixit urbà.
És en aquestes vies on s’estan introduint mesures de traffic calming. Els carrers
veïnals es divideixen en dos tipus de carrers: els de vianants i els de prioritat invertida.
Els carrers de vianants són els reservats per a l’ús exclusiu de vianants i l’accés rodat
només es permet a veïns i per assegurar les tasques de proveïment de les activitats
radicades, a més de casos d’emergència. Els carrers de prioritat invertida tenen un ús
mixt, però el vianant gaudeix d’un tracte preferent sobre el vehicle, mitjançant el
desplegament de mesures d’urbanització (paviment únic sense plataformes, mobiliari
urbà, arbrat i jardineria,...) i l’establiment de limitacions al trànsit de vehicles, quant a
l’espai destinant el seu pas i quant a la velocitat de circulació, que és restringeix fins a
20 km/h.
Es tracta doncs, de vies propícies per a la convivència entre els itineraris a peu i en
bicicleta. I com ja s’apuntava al pla director de mobilitat sostenible “tots els carrers
veïnals són àmbits idonis per a la circulació en bicicleta”. Per tant, i tenint en compte
que els itineraris proposats per aquest pla confomen la xarxa bàsica o eixos troncals
per a ciclistes, aquestes carrers veïnals drenen aquests itineraris per a tot el teixit de la
ciutat.
Per aquest motiu, al plànol 2 i següents s’han inclòs els carrers veïnals, carrers de
vianants (color verd) i de carrers de prioritat invertida (color taronja), com a part
complementària de la xarxa bàsica proposada a l’apartat 4.
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A la taula següent es presenta un inventari dels carrers que fins a la data d’avui (gener
2006) l’Ajuntament de l’Hospitalet ha convertit en carrers de vianants o de prioritat
invertida.

CARRERS DE VIANANTS O PRIORITAT INVERTIDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ANTONIO MACHADO, C.
ALACANT, C.
ALMERIA, C.
ANGEL GUIMERÀ, C.
ALOS, PTGE.
BONVEHÍ, PTGE
CANALEJAS, PTGE.
CASTELLVELL, C.
CONCEPCIÓ, PTGE.
CONGOST, PTGE.
COOPERATIVA, C.
CORTADA, C.
DR. FLEMING, C.
DR. GREGORIO MARAÑON,
ESMARAGDA,
GUILERA, PTGE.
GOYA, C.
GRANER,
HOLANDA, C.
IBARZ, C.
JOSEP ANSELM CLAVÉ, C.
JOSEP PRATS, C.
LLOPIS, PTGE.
LUARCA, C.
MALAGA, C.
MARE DE DEU DELS DESEMPARATS, C.
MARTÍ CODOLAR, C.
MATA, PTGE.
MERCAT, C.
METRO, AV.
MINER, PTGE.
MOLINES, C.
MOSSÈN JAUME BUSQUETS, C.
MOSSÈN LLUÍS PANELLA, C.
MUNS, C.
MUSES, C.
OLIVERAS, PTGE.
PARETO, C.
PARRAL, C.
PATRONAT, PTGE.
PONS, PTGE.
PROGRÉS, C.

Vianants
Vianants
Vianants
Prioritat invertida
Vianants
Prioritat invertida
Vianants
Vianants
Prioritat invertida
Prioritat invertida
Vianants
Vianants
Vianants
Vianants
Vianants
Vianants
Prioritat invertida
Vianants
Prioritat invertida
Vianants
Vianants
Vianants
Prioritat invertida
Vianants
Vianants
Prioritat invertida
Vianants
Vianants
Vianants
Vianants
Vianants
Vianants
Vianants
Prioritat invertida
Vianants
Vianants
Vianants
Vianants
Vianants
Vianants
Vianants
Vianants
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

RIERA ESCORXADOR, C.
RODÉS, C.
ROSES, C.
SANT CARLES, C.
SANTIAGO APOSTOL, C.
SEVERO OCHOA, AVG.
SEVILLA, C.
TER, C.
TERRÉ, C.
TORNS, C.
UVA, C.
VIC, C.
XIPRER, PTGE.

Vianants
Vianants
Vianants
Vianants
Prioritat invertida
Articular
Vianants
Prioritat invertida
Vianants
Vianants
Prioritat invertid
Vianants
Prioritat invertida

Font: ADU Agència de desenvolupament Urbà de L’Hospitalet
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4.4 CAMINS ESCOLARS SEGURS
Una altra iniciativa interessant per pacificar el trànsit i que s’està portant a terme
darrerament a l’Hospitalet és l’anomenat “Camí escolar”.
A proposta del Consell Escolar Municipal-Consell Educatiu de Ciutat i amb el
recolzament de diverses àrees municipals, els centres educatius del barri Collblanc la Torrassa han estat les primeres a plantejar-se fer més segurs, autònoms i
agradables els desplaçaments dels nois i noies, i de tots els ciutadans en general, de
casa a l’escola i de l’escola a casa.
El camí escolar és una iniciativa destinada més aviat a impulsar la recuperació de
l’espai públic com a espai de relació i convivència. És una manera innovadora i
participativa d’abordar l’educació per la mobilitat.
Són uns itineraris definits que s’escullen entre els recorreguts més utilitzats pels
alumnes, als quals s’apliquen mesures concretes per fer-los més segurs, còmodes i
agradables. Aquests itineraris tenen en compte els desplaçaments a peu, però també
en bicicleta.
Tot i que els programes per fer el camí escolar a peu o en bicicleta estan dissenyats
essencialment per a les escoles d'educació primària, la complexitat del trànsit a
l’Hospitalet, junt amb la manca d'una xarxa suficient fins al moment de vies segures
per a vianants i ciclistes (carrils bici, carrers pacificats, zones de 30 km/h, etc.), a portat
a l’Ajuntament a estendre el programa dels “camins escolars” a l'etapa d'educació
secundària.
Aquests són, per tant, altres itineraris que els usuaris de la bicicleta de l’Hospitalet han
de tenir en compte a l’hora d’ampliar les possibilitats d’anar còmodes i segurs sense la
necessitat de tractar-se de la xarxa bàsica presentada anteriorment.
En un futur no es descarta la possibilitat d’estendre els camins escolars segurs a
d’altres barris de la ciutat.
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4.5 CONECTIVITAT AMB XARXES SUPRALOCALS
Respecte de la connectivitat amb les xarxes supralocals hem de fer especial esment a
la Ronda Verda, una iniciativa del Consell Comarcal del Barcelonès i de l’Ajuntament
de Barcelona, amb la qual es pretén crear un sistema de mobilitat adreçat als usuaris
de la bicicleta que connecti tot un conjunt de municipis de l’àrea metropolitana de
Barcelona i amb el qual ha col·laborat l’Ajuntament de l’Hospitalet.
Aquest projecte que començà a executar-se l’any 2001 pretén la construcció d’un
itinerari ciclista circular d’aproximadament 70 quilòmetres, que envolta la ciutat de
Barcelona passant pels municipis de Barcelona, l’Hospitalet, Esplugues, Montcada i
Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià i Badalona.

Font: Consell comarcal del barcelonès

El recorregut de la Ronda Verda, inclòs a la xarxa proposada per aquest pla, creuarà
el terme municipal de l’Hospitalet de nord a sud. El seu recorregut es divideix en tres
trams: el primer tram va des del municipi d’Esplugues fins a l’actual carril bici de rbla.
Marina i rbla. Just Oliveras per la ctra. d’Esplugues i l’av. Josep Tarradellas; el segon
tram es correspon amb el carril bici existent en l’actualitat a l’Hospitalet; i el tercer tram
connecta aquest carril amb Barcelona a través de la Gran Via. D’aquesta forma
l’Hospitalet quedarà connectat, per als usuaris de la bicicleta, directament amb
Esplugues pel nord i amb Barcelona pel sud.
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A les següents imatges es detalla el recorregut de cadascun dels trams de la Ronda
Verda que passen per l’Hospitalet

Tram entre Esplugues i l’actual carril bici rbla. Marina i rbla. Just Oliveras
(corresponent al tram 26 de la ronda Verda). En fase de redacció del Projecte
Executiu a data gener de 2006.

Font: Consell Comarcal del Barcelonès

Tram corresponent a l’actual carril bici de l’Hospitalet entre Rambla Just
Oliveras i Rambla Marina (tram 25 de la ronda verda).

Font: Consell Comarcal del Barcelonès

El pas de la Ronda Verda per la Ciutat de l’Hospitalet mantindrà els criteris de
senyalització informativa del conjunt d’aquesta xarxa viària que promou el Consell
Comarcal del Barcelonès.
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Tram actualment en obres que uneix
(corresponent al tram 24 de la ronda Verda).

l’Hospitalet

amb

Barcelona

Font: Consell Comarcal del Barcelonès
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4.6 INTERMODALITAT AMB ALTRES MITJANS DE TRANSPORT
La combinació de la bicicleta amb els diferents mitjans de transport existents ofereix
als ciclistes la possibilitat de poder fer ús de la bicicleta en trajectes molt més llargs.
En la mesura que la bici i els autobusos, els ferrocarrils metropolitans i el tramvia
presenten “mercats” que se superposen, la possibilitat que uns no restin usuaris als
altres és la clau del transvasament de viatges en vehicle privat a aquest conjunt de
mitjans alternatius. Una de les fórmules per a què es verifiqui aquest potencial de
creixement simultani de la bicicleta i del transport col·lectiu és la correcta interrelació o
combinació dels dos mitjans de transport amb el transport de les bicicletes als vehicles
col·lectius (Sanz, Pérez, Fernández 1999).
A l’Hospitalet, la regulació del transport de la bicicleta al transport públic és diferent per
a cada mitjà de transport. Cada operador actua de forma diferent ja que regula l’ús
lliure dintre d’un horari, prohibeix totalment l’ús, adapta espais específics per situar la
bicicleta, ...
El següent quadre resumeix les diferents postures que adopten els transports públics
que presten els seus serveis a l’Hospitalet:
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Horari en què
s’admeten
bicicletes
Autobús TMB

Metro

Condicions d’admissió

Adaptacions al transport
de bicicletes

Preu del
servei

No admet bicicletes
L’empresa es reserva el dret de no admetre l’accés amb bicicleta
per motius justificats, com ara aglomeracions de passatge, avaries
o altres incidències.
És permet únicament una bicicleta per viatger i bitllet.
Als vestíbuls de les estacions cal utilitzar els accessos que
permetin, en cada cas, el pas sense dificultats de bicicletes
(torniquets d’amplada superior a l’estàndard).
Els menors de 14 anys només podran viatjar amb bicicleta si van
acompanyats d’un adult.
Dies feiners: de
5:00 a 6:30, de 9:30 No es permet d’utilitzar les escales mecàniques amb la bicicleta.
Està totalment prohibit de circular amb bicicleta dins del recinte del
a 16:30 i de 20:30
Metro.
al final del servei.
Dies festius: sense A l’interior de les instal·lacions es recomana portar la bicicleta a coll.
Es recomana viatjar, subjectant bé la bicicleta amb les mans, a les
limitacions.
Juliol i agost: sense plataformes de l’interior dels trens on hi ha les portes d’accés.
Només es permet una bicicleta per plataforma.
limitacions.
La bicicleta ha d’estar separada de les portes per no impedir que
s’obrin i tanquin correctament i evitar possibles incidents.
En cap cas ha de dificultar-se el pas als altres passatgers, ni a les
instal·lacions ni a l’interior del tren.
L’empresa declina qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis
que aquest transport pugui ocasionar a persones i també pels
danys que puguin patir les bicicletes. L’única responsable serà la
persona que viatgi amb la bicicleta.

Gratuït.
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Horari en què
s’admeten
bicicletes

Ferrocarrils de
Sense limitacions.
la Generalitat

RENFE
Rodalies

RENFE
Regionals

Condicions d’admissió

Adaptacions al transport
de bicicletes

Preu del
servei

Els trens estan habilitats amb
S’admeten dues bicicletes per plataforma.
zones específiques. Aquestes
L’empresa es reserva el dret d’acceptar, o no, les bicicletes si els
estan indicades amb un Gratuït.
trens van molt plens (a criteri del revisor).
adhesiu a la porta més
L’usuari/a és responsable de la seva bicicleta.
propera.

Dilluns a divendres:
de 10:00 a 15:00.
Dissabtes,
diumenges i festius:
sense limitacions.

Tots els trens de rodalies admeten bicicletes, fins i tot fora de
l’horari si hi ha lloc a criteri de l’interventor.
La bicicleta (una per passatger) anirà a la plataforma o espai
senyalitzat.
L’usuari/a és responsable de la bicicleta i de la seva càrrega i
descàrrega.

Alguns trens disposen d’un
espai multiús per a cadires i
Gratuït.
equipatges, on es poden
posar les bicicletes.

Sense limitacions.

Les bicicletes es poden transportar tant en els trens Delta com en
els Catalunya Express.
L’empresa es reserva el dret de no admetre l’accés amb bicicleta
per manca d’espai, sempre a criteri de l’interventor.
La bicicleta ha d’anar en el furgó d’equipatges (si n’hi ha), i si no a
la plataforma.
L’usuari/a és responsable de la bicicleta i de la seva càrrega i
descàrrega.
Els grups de més de 3 persones han de demanar autorització a la
Gerència de Regionals (Estació de Sants de Barcelona).

Els
accessos
als
compartiments per a bicicletes
estan senyalitzats amb un
adhesiu. Alguns d’aquests Gratuït.
compartiments estan equipats
amb ganxos per penjar-hi les
bicicletes.
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Horari en què
s’admeten
bicicletes
Autobús
metropolità

Autocar

Taxi

Trambaix

Condicions d’admissió

Adaptacions al transport
de bicicletes

Preu del
servei

No admet bicicletes.

Varia segons
empresa.

En la majoria dels casos, s’admeten bicicletes desmuntades i
embalades, a criteri del conductor o de l’empresa.

Sense limitacions.

Les bicicletes seran considerades com un paquet més d’equipatge,
pagant la corresponent tarifa.

Sense limitacions

Tots els tramvies admeten bicicletes i no hi ha cap cost afegit.
Article 8 apartat j del Reglament de Viatgers “És un dret (...)
transportar accessoris com bicicletes i cotxets per a nens. L’accés
de bicicletes es permetrà sempre que no suposi molèsties per la
resta dels viatgers pel seu elevat número en el vehicle,
circumstància que serà apreciada pel personal de l’empresa”

No n’hi ha.

tenen un espai reservat per a
deixar-les.

Varia
segons el
trajecte i
l’empresa.
Equivalent
a la tarifa
d’un
paquet.

Gratuït.
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5 PROPOSTA DE
BICICLETES

PLA

D’APARCAMENTS

PER

A
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5.1 JUSTIFICACIÓ
Quan es parla de política de trànsit, amb un enfocament específic cap els vehicles a
motor, no només es prenen en consideració les infraestructures que necessiten els
vehicles per circular, sinó que la provisió de places d’aparcament forma una part
essencial del conjunt de mesures, ja que els automòbils i les bicicletes passen la major
part del temps estacionats. Tothom ho considera normal perquè és fruit d’una època
en què l’automòbil era considerat com a símbol de benestar i llibertat.
A tot arreu trobem espais públics i privats destinats a l’aparcament de cotxes: a les
zones residencials, d’oficines o d’indústries, als centres comercials i esportius, de salut
i d’educació, als indrets d’esbarjo,... En molts casos, els aparcaments estan a la via
pública, ocupant un espai cada vegada més escàs. En d’altres, se’ls destina un lloc
dintre o sota de les edificacions.
Però amb una política tarifària apropiada es pot regular la intensitat d’ús d’aquests
vehicles, dissuadint d’una ocupació dels carrers en grau indesitjable.
Contràriament, la bicicleta és benvinguda com a vehicle beneficiós en tots els sentits:
no fa fums ni sorolls, el seu potencial de causar dany és molt baix i, en l’espai
necessari per aparcar un cotxe, hi caben deu bicicletes. Per tant, la bicicleta i les seves
necessitats d’aparcament haurien de rebre un tracte adient en relació als altres tipus
de vehicle privat, perquè ella també passa la major part del temps estacionada.
Aquest aspecte de la promoció de l’ús de la bicicleta, tot i que ha estat present gairebé
des del seu inici, encara no ha pogut desenvolupar tot el seu potencial per fer més
atractiva la bicicleta a la ciutat. Això es deu, al menys en part, al fet que no ha estat
percebut com a una actuació prioritària, perquè tot aquell que va amb bicicleta
"s’espavila" per deixar-la en algun lloc. L’altra cara de la moneda és, però, que moltes
persones no poden o no volen ser (de nou) víctimes del robatori de la seva bicicleta i
per això no la fan servir.
Els aparcaments de bicicletes s’han de buscar de forma que siguin tan segurs i vigilats
com sigui possible.
La necessitat d’aparcament comença ja al lloc d’origen dels desplaçaments. Així, és
difícil imaginar-se un autèntic "boom" de la bicicleta mentre la gent hagi d’anar a
buscar-la a la terrassa o a l’habitació de mals endreços de casa seva i baixar-la a coll
per l’escala o amb l’ascensor - si no li ho prohibeix directament la comunitat de veïns -,
quan la mateixa persona té, en canvi, el cotxe davant la porta o a peu d’ascensor. En
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l'elecció sovint pesarà més el confort immediat que allò que és desitjable tant per a
l'individu com per a tota la ciutadania.
Incidir sobre l'elecció del mitjà de transport és més eficaç quan les mesures es prenen
a l'origen dels desplaçaments, és a dir, allà on viuen les persones. Cal garantir que els
edificis d'habitatges o llocs molt propers disposin de prou espais apropiats per a
guardar-hi bicicletes, complementant en aquest aspecte la política d'aparcaments per
a residents.
Per això és necessari estudiar les ordenances municipals d’edificació i d’aparcament i
incloure-hi les necessitats dels propietaris de la bicicleta.
El mateix s'ha d'aplicar als nodes d'intermodalitat (estacions de trens, terminals
d’autobusos, etcètera), llocs generadors de viatges, i als llocs de destinació dels
desplaçaments. En molts casos no n'hi ha prou amb la col·locació d'un suport físic per
lligar-hi les bicicletes; la facilitat amb què es roben bicicletes i accessoris fa necessari
considerar aquí també la implantació d'aparcaments protegits.
En aquest sentit, hi ha un compromís de la TMB amb l’Ajuntament de l’Hospitalet per
instal·lar aparcaments en superfície a cadascuna de les boques de metro de la nova
línia 9.
És important continuar amb l’esforç que l’Ajuntament ha dut a terme per reservar
places en pàrkings subterranis ja que es tracta dels aparcaments que millor
garanteixen la seguretat i vigilància per a les bicicletes.
Això no vol dir que no siguin útils les barres d'aparcament de bicicletes que es van
col·locant a la via pública. La seva funció és una altra: Serveixen principalment per als
estacionaments de curta durada, per exemple, per fer una gestió administrativa o per
anar a comprar. Per anar a treballar o a estudiar, cosa que ja suposa un període de
diverses hores d'estacionament de la bicicleta en el mateix lloc, s'haurien de trobar
solucions d'aparcament que ofereixin més protecció. Igualment, en els nodes
d'intermodalitat.
Millorar la situació dels aparcaments de bicicletes a l’Hospitalet aporta diversos
beneficis amb un esforç relativament petit en comparació amb allò que necessiten els
aparcaments d'altres vehicles:


Elaboració i manteniment amb actualitzacions periòdiques dels llocs i número
de bicicletes estacionades en i fora els aparcaments existents. Tractar aquesta
informació com a base per a noves propostes.
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Garantir la disponibilitat d'un nombre suficient de places protegides
d'aparcament de bicicletes per a residents afavoreix l'elecció de la bicicleta en
lloc del cotxe per als desplaçaments quotidians, especialment si aquesta
mesura es complementa amb aparcaments adients en els llocs de destí i
d'intermodalitat.



Proporcionar un nombre suficient de places d'aparcament protegides per a
bicicletes, tant de rotació com d'abonament, en els nodes d'intermodalitat (com
podria ser el cas del intercanviador a la nova estació de RENFE projectat a
l’Hospitalet) propicia un major ús del transport públic per als desplaçaments
d'entrada i sortida de l’Hospitalet.



Estimular i, si escau, proporcionar un nombre suficient de places protegides per
a bicicletes en els centres de treball i d'estudi augmenta gairebé
automàticament el nombre de ciclistes. També millora la qualitat tècnica i
l'aspecte de moltes bicicletes en circulació (pels robatoris, moltes persones
usen bicicletes velles i en mal estat, perquè passin desapercebudes i, arribat el
cas, la seva substitució no resulti costosa).



Impulsar i, si escau, realitzar la creació d'un nombre suficient de places
protegides per a bicicletes en els centres de comerç i d'oci, millora
sensiblement la situació d'aparcament incorrecte d'automòbils a l'entorn
d'aquests centres, contribueix a reduir el trànsit motoritzat a la zona, i afavoreix
un increment dels clients dels establiments en qüestió.



Proporcionar un nombre suficient d'aparcaments de bicicletes de curta durada
a la via pública, en llocs adients, ben visibles i a prop dels focus de
concentració de bicicletes, dóna coherència i visibilitat a la política de promoció
de la bicicleta i alleugereix la utilització del mobiliari urbà com a aparcament
improvisat.

Les actuacions de revisió periòdica i manteniment dels aparcaments per a bicicletes
eviten el seu deteriorament i la mala imatge i desconfiança que aquest provocaria
entre els usuaris i visitants.
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5.2 ACTUACIÓ
L'actuació en aquest tema té diversos aspectes: polític, tècnic i de promoció.
L'aspecte polític comprèn tant la normativa i l'assignació pressupostària, com la
defensa de la política municipal en els organismes en què participa l'Ajuntament de
l’Hospitalet. Quant a la normativa, es proposa modificar l'ordenança corresponent per
incloure-hi l'obligació de preveure, en els aparcaments subterranis dels edificis
d'habitatges. La proposta ideal seria un espai per a un mínim de dues bicicletes per
habitatge en compartiments individuals tancats amb clau. Aquests compartiments es
podrien dissenyar amb dimensions suficients perquè hi càpiguen no només les
bicicletes sinó també, per exemple, un cotxet de criatura i altres objectes difícils de
guardar a l'habitatge pel seu volum.
Donada la facilitat d'endur-se una bicicleta, a diferència d'un cotxe o una moto, no n’hi
ha prou amb reservar només una superfície determinada amb elements que permetin
lligar-hi les bicicletes, llevat el cas que es tracti d'un pàrking que garanteixi la vigilància
durant les 24 hores del dia i l'espai destinat a les bicicletes estigui a la vista del
personal de vigilància.
D’altra banda seria pertinent preveure, a tots els nous pàrking públics de rotació que
es facin a la ciutat, la reserva de places per a bicicletes, com es fa actualment als
pàrkings del carrer Església, pl. Francesc Macià i del mercat de Collblanc (i
properament al nou pàrking de l’av. del Masnou).
Quant al pressupost, és evident que una actuació d'aquesta envergadura necessita
una assignació pressupostària adient, per permetre una ràpida implantació en tots
aquells llocs que depenguin de l'Ajuntament directament o de forma compartida, com
són:
 els centres d'educació municipals,
 els centres de treball municipals (Districtes, Instituts, Àrees, empreses municipals
etc.),
 les biblioteques municipals,
 els centres cívics, esplais i casals municipals,
 els pàrkings públics existents i previstos,
 la via pública en general, allà on calgui.
L'altra vessant de l'actuació política consisteix en convèncer els altres membres dels
organismes en què participa (especialment aquells que tenen a veure amb mobilitat i
habitatge) de la necessitat i utilitat d’instal·lar aparcaments protegits per a bicicletes en
els llocs de gran afluència ciutadana, com són les estacions de transport públic, els
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centres d'educació i de salut, etc. La solució tècnica pot variar segons el cas, tenint en
compte les característiques d'ocupació i les necessitats dels usuaris: taquilles,
consigna, aparcament vigilat, aparcament automatitzat, aparcament d'accés restringit,
etcètera.
La solució promoguda hauria de permetre una adaptació a un creixement futur de la
demanda i s'hauria d'adoptar en consens amb les entitats d'usuaris i usuàries de la
bicicleta. La gestió econòmica d'aquests aparcaments no ha de buscar el benefici
immediat, sinó una amortització amb el menor impacte de la circulació d'automòbils
sobre l'erari públic (menor deteriorament de la calçada, menys danys per sinistres de
trànsit, gestió simplificada del trànsit, etc.). Tot i això, en alguns casos es podrà
considerar una tarifa mòdica per l'ús d'aquests aparcaments. En el cas dels nodes
d'intermodalitat aquesta tarifa podria quedar integrada en el preu del títol de transport i
es podrien preveure abonaments temporals.
Els emplaçaments d'aquests aparcaments, que no depenen únicament de la voluntat
municipal, serien:





les estacions de transport públic,
els centres d'educació públics i concertats,
les biblioteques,
els centres de salut.

Quant a l'aspecte tècnic, el Coordinador de la bicicleta elaborarà un pla d'implantació
gradual de tots els aparcaments de bicicletes necessaris, tant els protegits com els de
curta durada. S'haurà de:
a) Esbrinar les necessitats concretes de cada emplaçament amb un procediment
apropiat, que pot variar segons els casos: comptatges de bicicletes aparcades a
l'entorn del emplaçament previst, reunions amb les persones, entitats o empreses
que es beneficiaran de l'aparcament, estimacions percentuals o per distàncies,
previsió de l'augment d'ús gràcies a altres mesures del Pla Director d la Bicicleta,
etc.
b) Acordar o establir per a cada emplaçament la capacitat, el tipus i model
d'aparcament més adient per a l'ús previst (incloent-hi una previsió de creixement
futur), tot tenint en compte les solucions tecnològiques i pràctiques que ja
existeixen en el mercat europeu.
c) Establir un calendari de prioritats que garanteixi l'eficàcia de les mesures
d'implantació i l'òptima utilització dels recursos disponibles.
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d) Buscar el suport econòmic i el compromís polític o empresarial d'altres ens per a
agilitar la implantació dels aparcaments. Per exemple, la participació de les
botigues.
e) Realitzar el seguiment de l'ús dels aparcaments i resoldre els problemes detectats.

En la decisió sobre el tipus més adient d'aparcament, la primera consideració hauria
de ser la durada de l'ús individual (curta o llarga durada), així com l'exposició (lloc
d'accés restringit, amb un cert element de protecció o vigilància, o totalment exposat).
Tots els aparcaments previstos per a llarga durada - superior a dues hores - haurien
de ser protegits: taquilles individuals o per grups, consigna manual o automàtica,
aparcament vigilat, aparcament o sala d'accés restringit, etc.
Sempre s'intentarà ubicar els aparcaments de llarga durada a l'interior del recinte de
destinació (per exemple, centres de treball o d'educació). Si aquest no ofereix espai
suficient i apropiat, es podrà considerar la ubicació en un recinte alternatiu pròxim o a
l'exterior, amb un mobiliari funcional, segur i estètic. De manera anàloga es procedirà
en el cas dels aparcaments en origen (edificis residencials) i dels nodes
d'intermodalitat.
Els aparcaments de curta durada es combinaran, si s’escau, amb els de llarga durada,
per cobrir una demanda d'ús mixt (per exemple estacions de transport públic,
hospitals, etcètera.).
S'utilitzaran dos tipus d’aparcaments en superfície: l’habitual "U invertida", que amarra
la bicicleta al quadre i l’altre més sofisticat que amarra la bicicleta tant al quadre com a
les rodes. Es col·locaran en bateria o en fila, segons l'espai disponible, i en calçada
sempre que es pugui. La ubicació en voreres o altres zones destinades als vianants
haurà de quedar justificada per un augment de la protecció contra robatoris de les
bicicletes aparcades, i s'haurà de garantir que l'accés amb bicicleta a l'aparcament no
causi perill o molèsties per a ciclistes i vianants. Es poden destinar llocs d’aparcament
per a bicis en els espais entre arbres en voreres.
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Aparcament model universal “U invertida”

Model que amarra rodes i quadre

En els focus de concentració de bicicletes (zones de bars, certs establiments
comercials, acadèmies, etc.) l'aparcament se situarà tan a prop com sigui possible del
lloc o llocs de destinació i, en tot cas, a menys de 30 metres en un lloc ben visible.
Quant a l'aspecte de promoció, El Coordinador de la bicicleta es posarà en contacte
amb els organismes, entitats, empreses o persones que haurien de tenir interès en
disposar d'un aparcament per a bicicletes, pel benefici que aquest significa per ells
mateixos i per als seus membres, treballadors o clients, especialment en el cas en que
ja disposin d'un aparcament d'automòbils amb condicions preferents d'ús.
El Coordinador de la bicicleta donarà suport i assessorament per escollir el sistema
que més s'adapti a la utilitat pública i a les necessitats concretes, per la qual cosa es
podran establir convenis.
També farà la difusió oportuna de les iniciatives no municipals d'aparcaments per a
bicicletes.
En aquest sentit, fóra desitjable que disposessin d'un aparcament per a bicicletes
(protegit o no, segons la durada d'ús):






les Administracions públiques,
els centres de treball, especialment els més grans i mitjans (<50 treballadors).
els establiments comercials, esportius i d'oci mitjans i grans,
les associacions amb certa afluència de gent,
agrupacions d'establiments en un espai reduït.
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En tot allò que pugui, el Coordinador de la bicicleta participarà en la planificació de la
implantació d'aquests aparcaments per a bicicletes, per garantir un accés homogeni de
tota la població a aquestes infraestructures i una capacitat i ubicació ajustades a les
necessitats.
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6 PROPOSTA DE CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
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Fins a l’actualitat a l’Hospitalet s’han realitzat diverses campanyes de promoció i
difusió de la bicicleta consistents en l’elaboració i difusió generalitzada de prospectes
informatius i en la realització d’algunes jornades lúdico-festives com la passejada en
bici en les Festes de Primavera. També s’han realitzat actes d’aquest tipus durant la
setmana de la mobilitat o la setmana del medi ambient.

Recent campanya de promoció de la bicicleta. Ajuntament de l’Hospitalet

Entenem que el Pla Director de Bicicletes, ens brinda l’oportunitat per a la promoció i
difusió de la bicicleta ja que aporta dos elements complementaris decisius per a l’èxit
d’una campanya eficaç de promoció d’aquest mitjà de transport: la realització
d’operacions infraestructurals importants (xarxa d’itineraris i d’aparcaments) i el
coneixement de la demanda.
Amb la finalitat d’establir els criteris que han de presidir les accions de promoció de la
bicicleta dirigides des de l’Ajuntament de l’Hospitalet és convenient recordar els errors
més freqüents amb els quals s’acostuma a abordar aquesta tasca.
-

Suposar que els mitjans de comunicació, els tècnics i els polítics estan en
sintonia amb l’opinió pública en relació al ciclisme urbà. Malgrat això, la veritat
és que en diverses investigacions s’ha pogut comprovar que la gent és molt
més favorable a les polítiques de promoció de la bicicleta que no pas
s’esperaven els “formadors d’opinió” (mitjans de comunicació, tècnics, polítics).
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-

Atribuir expectatives no fonamentades de canvi a les campanyes de promoció
que consisteixen en difondre informació. En realitat, els canvis en la imatge
superficial no es tradueixen necessàriament en transformacions equivalents del
comportament de la gent.

-

La realització de campanyes “en buit”, és a dir, sense suport d’un pla integral
de la bicicleta que ofereixi versemblança a les campanyes de promoció
institucionals. De fet, els millors moments per dur a terme una campanya
destinada a modificar les actituds de la població cap a la bicicleta, són els que
coincideixen amb la posada en servei d’algun tram de via orientada cap al
ciclisme urbà o de qualsevol altra obra favorable a la bici.

-

Restringir la promoció a una operació localitzada en el temps i en l’espai; a més
a més de les campanyes adreçades a objectius particulars. La promoció ha
d’impregnar tots els mecanismes.

Aquests quatre errors poden evitar-se si la promoció de la bicicleta –les campanyes i
les activitats d’estímul associades- es caracteritza per ser: vinculada, dirigida, positiva i
extensiva.
-

Vinculada. La promoció de la bicicleta no pot sustentar-se en promeses
municipals d’intervenció a favor d’aquest mitjà de transport, sinó en projectes
visibles de modificació de les condicions físiques de l’espai públic.

-

Dirigida. Tot i que s’ha d’informar i estimular l’ús de la bicicleta entre tots els
grups socials, s’han d’establir criteris de prioritat i diferències de concepció
segons el destinatari dels missatges.

-

Positiva. Perquè ha de ressaltar els aspectes positius dels ciclisme, les seves
fortaleses com a mitjà de transport saludable, ràpid, econòmic i ambientalment
responsable, abans de confrontar a la bicicleta amb l’automòbil. És necessari
vincular la promoció de la bicicleta amb la recerca de solucions per als
problemes ambientals i de la salut individual i col·lectiva.

-

Extensiva. Donat que ha de tractar de transformar les mentalitats mitjançant
tota la gamma de mitjans disponibles per a la propaganda i la publicitat. I a més
a més ha de tenir una llarga trajectòria al llarg del temps. Per exemple, la
vinculació de la promoció a les inauguracions d’itineraris ciclistes fa que les
campanyes de difusió hagin de ser programades com a mínim per cobrir els
terminis de construcció de la xarxa de vies per a ciclistes.
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Totes aquestes característiques de la promoció del ciclisme es completen amb
l’aplicació d’un enfocament comú i prioritari. La normalització de la bicicleta com a
mitjà de transport ha d’estar presidida per la intenció de convertir-la en un mitjà de
transport tan respectable com els altres i capaç de generar beneficis als usuaris i a la
col·lectivitat en general. Pensar en la ciutat ha de ser també, a partir del pla, pensar en
els ciclistes.
Sota aquests principis s’esbossen a continuació els principals temes a tractar per les
campanyes de promoció del ciclisme urbà, que podrien desenvolupar-se segons
avancin les realitzacions físiques o infraestructures del Pla:
•

Educació viària i convivència.

•

Desplaçaments amb bicicleta als centres d’ensenyament.

•

Desplaçaments amb bicicleta als centres de treball.

•

La bicicleta per anar de compres

A continuació, es presenten a tall d’exemple, quatre campanyes orientatives que
l’equip redactor considera adequades per a l’ús i la promoció de la bicicleta a
l’Hospitalet
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6.1 EDUCACIÓ VIÀRIA I CONVIVÈNCIA

CAMPANYA

Justificació

Col·lectiu destinatari

Objectius

Actors implicats

Actuacions

Fase de realització

EDUCACIÓ VIÀRIA I CONVIVÈNCIA

L’educació viària encaminada a establir un nou marc de valoració social de la bicicleta
Dirigida al conjunt de la població tot i que a cada grup (automobilistes, nens, vianants, usuaris del transport
col·lectiu, ciclistes, etc.) s’han de recalcar diferents aspectes
Establir un nou marc de valoració social de la bicicleta
Augmentar i garantir la seguretat dels ciclistes
Fomentar la convivència entre els diferents usuaris de la via pública
Ajuntament de l’Hospitalet, Servei Català del Trànsit, Guardia urbana, escoles, autoescoles...
Cursos de seguretat viària a les escoles
Campanyes de divulgació i de conscienciació
Campanyes destinades tant a ciclistes com a usuaris d’altres vehicles
Possiblement és la campanya més prioritària de totes. El canvi en la valoració social de la bicicleta, la
convivència i la seguretat són des del primer moment fonamentals per a promoure l’ús de la bicicleta
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Justificació

L’educació viària s’associa normalment al coneixement de les regles establertes per a
l’ordenació del trànsit. L’objectiu declarat de l’educació viària és evitar situacions de risc
que es deriven del desajust entre els comportaments propis de les persones al carrer i els
comportaments exigits pel trànsit motoritzat, oblidant els aspectes positius que la
utilització de la bicicleta té per a l’individu i per a la societat urbana, en el marc de la
denominada “mobilitat urbana”.
L’objectiu del procés educatiu ha de ser establir un nou marc de valoració social de la
bicicleta. Es tracta de garantir el coneixement dels avantatges individuals i col·lectius
associats a l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport urbà, i treure la idea que aquest
vehicle és apropiat exclusivament per a l’oci o l’esport, per a nens o per a persones sense
recursos.
Aquestes campanyes s’han d’adreçar a tota la població, tot i que a cada grup –
automobilistes, nens, vianants, usuaris del transport col·lectiu, ciclistes etc – s’han de
recalcar diferents aspectes. Es pot emfatitzar en l’usuari potencial jove, però sense perdre
de vista que l’enfocament ha de ser la normalització i, per tant , també ha de rebre
informació la resta dels usuaris de les vies (Cañavate i Corral, 2004).
Un pas clau en l’educació vial es dóna en l’etapa infantil. A més d’aprendre a moure’s en
bicicleta i les regles del trànsit s’ha d’ajudar als nens a comprendre adequadament les
normes i els comportaments associats a elles així com el propi fenomen físic i social del
trànsit.

Objectius



Establir un nou marc de valoració social de la bicicleta.



Recalcar en cadascun dels grups destinataris diferents aspectes (respecte del
ciclista sobre el vianant, respecte de l’automobilista sobre tots dos...)



Ensenyar els nens i els ciclistes en general a moure’s en bici i a comprendre
adequadament les normes i comportaments del trànsit.
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Actors implicats

Els actors implicats han de ser l’Ajuntament, les escoles, la Guàrdia urbana, les
autoescoles...

Actuacions

Promoure campanyes per augmentar el valor social de la bicicleta als diferents grups en
el camp de la mobilitat – ciclistes, conductors de vehicles motoritzats, usuaris del
transport públics, vianants....
Altres mesures d’educació i cultura per a la ciutadania són la redacció i difusió de
manuals d’educació viària basats en la nova cultura de la mobilitat, la convivència entre
els diferents usuaris de la via, l’obertura d’equips d’educadors a usuaris de la bicicleta...

Fase de realització

Possiblement és la campanya més prioritària de totes. Si s’aconsegueix un canvi en la
valoració social de la bicicleta, així com una major convivència (i per tant seguretat per als
ciclistes), tindrem molta feina feta per augmentar el nombre d’usuaris de la bicicleta.
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6.2 DESPLAÇAMENTS AMB BICICLETA ALS CENTRES D’ENSENYAMENT

CAMPANYA

EN BICICLETA A L’ESTUDI

Justificació

El saludable costum d'anar amb bicicleta s'adquireix més fàcilment quan la persona és jove i té més facilitat
d'aprendre i assimilar situacions noves, i encara no té afermats alguns hàbits menys saludables

Col·lectiu destinatari

Objectius

Actors implicats

Actuacions

Fase de realització

Escoles i instituts d’educació secundària
Facilitar els desplaçaments als centres d’educació
Aconseguir que el jovent s’habituï a utilitzar la bicicleta com a mitjà de transport habitual
l'Ajuntament, escoles, instituts, professorat, pares i mares i, lògicament, el jovent
Aparcament de bicicletes.
Establiment d'àrees de circulació.
Suports de promoció i difusió.
Abans fóra necessari avançar en infraestructures i sobretot en mesures de moderació del trànsit, camins
escolars...etc. sobretot quan la campanya tingui com a destinataris els escolars.
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Justificació

El saludable costum d'anar amb bicicleta s'adquireix més fàcilment quan la persona és
jove i té més facilitat d'aprendre i assimilar situacions noves, i encara no té afermats
alguns hàbits menys saludables (desplaçar-se majoritàriament en cotxe o moto). De
fet, una part notable dels estudiants d'ESO aniria amb bicicleta, si trobés condicions
més favorables quant a seguretat viària, aparcament i disponibilitat de bicicleta.
És necessària la conscienciació de les famílies respecte de la utilitat i conveniència de
la bicicleta en els trajectes urbans quotidians: per anar a estudiar i, més tard, a
treballar.
Aquest tipus de campanyes s’han de relacionar amb els projectes de “Camí Escolar”
que tan bona acollida han trobat als barris de Collblanc i Torrassa i que pretenen
tornar als nens l’autonomia que els correspon i que la voràgine del cotxe els ha
arrabassat,. En resum, permetre que puguin anar sols i soles a l’escola o institut, en un
entorn viari més segur i més adequat per a les seves necessitats.

Objectius



Sensibilitzar la comunitat dels centres d’ensenyament (direcció, professorat, pares i
mares, alumnat) sobre els múltiples beneficis per la salut i el medi ambient que
ofereixen els desplaçaments quotidians amb bicicleta per al jovent.



Incorporar la promoció de l'ús de la bicicleta en el treball curricular habitual.



Promoure la participació del jovent en el model de mobilitat del futur.



Definir i difondre les rutes més recomanables per fer-les amb bicicleta a l'entorn del
centre.



Aconseguir que els actuals desplaçaments per acudir als instituts d'ESO amb
cotxe, motocicleta o ciclomotor quedin substituïts per desplaçaments amb bicicleta,
a peu o amb transport públic.

Actors implicats

Aquesta campanya ha de comptar amb la implicació activa no només de l'Ajuntament,
sinó també de les escoles, del professorat, dels pares i mares i, lògicament, del jovent.
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Actuacions

El programa consisteix essencialment en un intens treball amb tota la comunitat
escolar dels centres participants - professorat, direcció, pares i mares i alumnat - per
identificar i establir les condicions necessàries perquè els i les joves puguin fer el seu
recorregut a l'institut o a qualsevol altre lloc amb bicicleta. A l'entorn de cada centre
s'identificaran i es plasmaran en un mapa una sèrie de rutes més segures per fer-les
amb bicicleta. Igualment, les famílies rebran informació sobre els beneficis d'anar amb
bicicleta i sobre seguretat viària. Al final de l'activitat, l'alumnat és convidat de provar
per sí mateix aquestes i altres rutes, acudint a classe amb la seva pròpia bicicleta.

Fase d’actuació

Quant als centres d’ensenyament secundari, aquesta campanya podria realitzar-se a
la primera fase. Quant a les escoles abans seria necessari avançar en infraestructures
i, sobretot, en mesures de moderació del trànsit, camins escolars...etc.
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6.3 DESPLAÇAMENTS AMB BICICLETA ALS CENTRES DE TREBALL

CAMPANYA

Justificació

Col·lectiu destinatari
Objectius
Actors implicats

AMB BICI A LA FEINA

Promoure l'ús de la bicicleta en els desplaçaments als centres de treball és econòmicament rendible, comercialment
encertat i ecològicament raonable, a més d'ajudar a resoldre problemes relatius a la protecció del medi ambient, a la
congestió del trànsit i a la salut pública
Personal municipal i d’empreses
Promoció de la bicicleta com a opció per als trasllats laborals
Ajuntament i empreses en general

Actuacions

Creació de campanyes de sensibilització i promoció per a l'ús de la bicicleta entre el personal de les empreses.
Convenis de cooperació interempresarial i amb l'ens local

Fase de realització

En un primer moment seria més pertinent destinar-les als treballadors de l’administració pública i d’oficines privades
posteriorment als treballadors/es dels polígons industrials
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Justificació

Els desplaçaments entre la casa i el treball, a més de ser els més importants en nombre,
també condicionen la mobilitat de les persones durant tot el dia.
Promoure l'ús de la bicicleta en els desplaçaments per motius de treball és
econòmicament rendible, comercialment encertat i ecològicament raonable, a més
d'ajudar a resoldre problemes relatius a la protecció del medi ambient, a la congestió del
trànsit i a la salut pública.
Com més s'utilitzi la bicicleta per als desplaçaments diaris, majors seran els beneficis per
a l'economia, la qualitat de vida, la salut de la població i la cohesió entre tot allò que
proposa aquest Pla.

Objectius







Fer prendre consciència a les empreses que elles mateixes són víctimes de la
congestió del trànsit, i per tant, una aposta d'aquest tipus allibera espai i
descongestiona a mig i llarg termini.
La promoció de l'ús de la bicicleta dins dels col·lectius que poden aportar un alt valor
exemplificant i d'implantació social.
Reduir els costos del manteniment de les infraestructures i optimitzar els recursos
socials i sanitaris.
Aconseguir amb la campanya un alt efecte demostratiu de la implicació de
determinats col·lectius (com els funcionaris municipals) que pugui despertar accions
de simpatia.

Actors implicats

Els actors implicats en aquest tipus de campanyes són les administracions i les
empreses.

Actuació

Aquesta campanya està dirigida a les empreses que puguin adherir-se als convenis de
promoció de la bicicleta, de tal manera que el seu personal o una part d'ell es pugui acollir
a una sèrie de mesures d'ajuda i premis per realitzar amb bicicleta el seu desplaçament
des del lloc del domicili fins al lloc de treball.
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Sabem que hi ha certs condicionaments que incidiran en l'èxit o fracàs del projecte i per
això es necessitaran encara més mitjans per atraure a una clientela que fins ara no ha
considerat l'opció de traslladar-se amb bicicleta. És necessari animar-la per mitjà d'una
promoció activa basada en la labor informativa i en la millora de la imatge. Per tant,
s'haurà de:
 Instal·lar estacionaments segurs i suficients per a les bicicletes.
 Posar a disposició unes dependències per canviar-se i deixar els utensilis clàssics
dels ciclistes.
 Prestar o llogar una bicicleta, o facilitar-ne la compra.
 Facilitar al personal la informació necessària sobre els serveis d'aparcament de
bicicletes, la ubicació de les infraestructures ciclistes, les rutes més segures, etc.
És important activar la campanya de forma gradual, optant per una política d'un dia a la
setmana.

Fase d’actuació

Aquest tipus de campanyes haurien de realitzar-se conforme s’avanci en infraestructures
destinades als desplaçaments en bicicleta als centres de treball. En un primer moment
seria més pertinent destinar-les als treballadors de l’administració pública i d’oficines
privades que seran els que abans estiguin proveïts d’infraestructures ciclistes.
Posteriorment, conforme s’avanci en els itineraris que connectin amb els polígons
industrials, es destinaran a la resta de treballadors.
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6.4 LA BICICLETA PER ANAR DE COMPRES

CAMPANYA

Justificació
Col·lectiu destinatari
Objectius
Actors implicats

Actuacions

Fase de realització

DE COMPRES AMB BICICLETA

Promocionar l’ús de la bicicleta com a fórmula d'accessibilitat i de potenciació del petit comerç
A tota la població en general
Promoure la bicicleta com a fórmula per a acostar-se al petit comerç
Concert amb les Cambres de Comerç i les Associacions de Comerciants
Projecte de campanya “Comerç de Proximitat amb Bicicleta”
Itineraris d'introducció de la bicicleta en els carrers comercials
Conveni de cooperació amb Grups de Comerciants
Podria aprofitar-se la inauguració d’itineraris ciclistes que donin cobertura a mercats o petit comerç
per dur a terme campanyes d’aquest tipus.
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Justificació

Les polítiques que a Europa s'estan portant a terme per a la promoció de la bicicleta
toquen quasi tots els aspectes de la vida quotidiana. El factor que més interès està
suscitant és la interconnexió entre la bicicleta com a fórmula d'accessibilitat i de
potenciació del petit comerç.
La campanya “De compres amb bicicleta” neix de dues necessitats. D’una banda
fomentar la utilització de la bicicleta com a transport habitual, davant d'una massiva i
poc intel·ligent utilització d'altres transports privats. De l’altra, promoure el comerç de
barri, pròxim, professional i de tracte directe, davant d'altres mercats més agressius,
grans superfícies i centres comercials, dins d'una ciutat com l’Hospitalet.

Objectius

Promoure l'ús de la bicicleta per anar de compres és útil i desitjable per a una ciutat
activa i dinàmica com és l’Hospitalet. La campanya "De compres amb bicicleta" pretén
ser una eina per a:
o

Induir el gremi de comerciants a incidir en polítiques d'accessibilitat a més sectors
que el de l'automòbil.

o

Ubicar en les zones comercials (eixos comercials) un mobiliari que faciliti la
utilització de la bicicleta.

o

Campanyes atractives per incentivar l'ús del comerç de proximitat als usuaris i
usuàries de la mobilitat sostenible.

Actors implicats

La campanya “De compres amb bicicleta” és una idea que neix amb la necessitat
d'una àmplia implicació d'institucions, associacions, empreses i particulars.
Considerem imprescindible que el projecte es porti a terme amb el suport i la il·lusió de
tots els agents necessaris.
Per part de les institucions fóra convenient que l'Ajuntament de l’Hospitalet, des de la
seva Àrea de Promoció Econòmica, s'impliqui d'una manera activa, igual que la
Cambra de Comerç i altres ens.
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Quant a les associacions, s'hi haurien d'implicar tant les associacions de comerciants i
els gremis, com també les associacions d'usuaris i usuàries de la bicicleta.
La part més interessant, però, són els ciutadans i ciutadanes i la seva necessitat de
proveir-se de productes diversos. Sense comptar amb la complicitat de la clientela dels
comerços aquest projecte no té sentit. Per aquesta raó és important saber fer-los
arribar els avantatges i les possibilitats de realitzar les seves compres amb bicicleta.
D'una manera visible hi haurà un ambient més segur i tranquil. És important informar
de les possibilitats que suposa tenir una bicicleta i les opcions per transportar les
compres (carros, alforges, maletes, cistelles, bosses,..).

Actuació

La proposta és que cada comerç ofereixi els avantatges que consideri convenients,
que poden anar des de descomptes a ofertes especials, serveis gratuïts, sorteigs de
premis..., qualsevol avantatge que pugui considerar beneficiós per a la seva empresa
si es troba inclòs en una campanya pionera dins de Catalunya i ben orientada.
Independentment d'aquestes accions individuals, considerem que des de les
associacions de comerciants s'hauria de realitzar una promoció adequada, amb la
complicitat de les institucions oficials col·laboradores. També es podria oferir algun
tipus de premi atractiu per als possibles usuaris i usuàries del sistema, així com buscar
la col·laboració dels establiments de bicicletes i de pàrkings perquè complementin la
campanya amb les seves ofertes específiques (bicicletes de lloguer, accessoris, espai
d'aparcament, etc.).
Seria molt interessant incorporar també els mercats municipals dins de la campanya,
per poder afegir, d'aquesta manera, la compra diària a l'oferta.

Fase d’actuació

Podria aprofitar-se la inauguració d’itineraris ciclistes que tinguin els mercats i el petit
comerç en general com a destinacions per dur a terme campanyes d’aquest tipus.
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7 FASES D’ACTUACIÓ I TEMPORALITAT DEL PLA
DIRECTOR: XARXA, APARCAMENT I CAMPANYES
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Des de l’any 1999, l’Ajuntament de l’Hospitalet començà a apostar per la bicicleta com
a mitjà de transport alternatiu als vehicles motoritzats amb la inauguració del primer
carril bici de la ciutat entre la rambla Just Oliveras i la rambla Marina.
Per continuar apostant encara més fort, el govern s’ha compromès a realitzar per a
finals de l’any 2011 vint-i-cinc quilòmetres de carrils bici. En aquest pla es proposen
aquests vint-i-cinc quilòmetres, a més d’uns altres vint que es consideren necessaris
per conformar la xarxa bàsica.
Aquestes infraestructures per a bicicletes, així com també les actuacions per a l’ús i
promoció de la bicicleta que es defineixen al pla, es realitzaran d’acord amb una sèrie
de fases d’actuació i temporalitat que es proposen a continuació.
Tant el pla d’aparcaments com el pla d’execució dels carrils bici proposats es
realitzaran d’acord amb l’evolució de les infraestructures viàries que s’estan
desenvolupant o que es desenvolupin en la nostra ciutat. Això fa imprescindible i
necessària la coordinació amb d’altres administracions públiques i en ocasions pot
comportar una modificació en el calendari corresponent a les fases d’execució del
present Pla Director .
La proposta de l’equip redactor respecte al cronograma d’implementació d’aquest Pla
Director, així com la seva quantificació expressada en quilòmetres de carrils bici, es la
següent:
-

Fase 0: 1999-2003, 2,0 quilòmetres de carrils bici.

-

Fase I: 2004-2007, 10,3 quilòmetres de carrils bici.

-

Fase II: 2008-2011, 15,4 quilòmetres de carrils bici.

-

Fase III: A partir de l’any 2012, 19,2 quilòmetres de carrils bici.

Als plànols 4, 5 i 6 s’exposa de forma gràfica l’evolució d’aquestes quatre etapes tant
pel que fa a la xarxa viària com als aparcaments de bicicletes proposats.



Fase 0: 1999-2003

En aquest període a l’Hospitalet es configurà la primera via destinada a les bicicletes,
rbla. Marina – rbla. Just Oliveras, amb una longitud de 2 quilòmetres, així com els
primers aparcaments en superfície i subterranis.
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Fase I: De 2004 a 2007

La fase compresa entre 2004 i 2007 amb un total de 10,3 quilòmetres de recorregut
s’aconseguirà una vegada finalitzin una sèrie d’actuacions en execució, actualment
competència de diverses administracions (veure plànol 3):
-

Avinguda Masnou entre la plaça d’ Eivissa i l’avinguda de Ponent. Previsió:
Juliol de 2006 (Ajuntament de l’Hospitalet).

-

Gran Via entre el parc de l’Alhambra i l’avinguda Amèrica. Previsió desembre
de 2006 (Consorci per a la reforma de la Gran Via a l’Hospitalet).

-

Passarel·la sobre vies del ferrocarril. Previsió maig de 2007 (Ministerio de
Fomento).

-

Avinguda Vilanova entre Gran Via i el carrer de Narcís Monturiol. Previsió maig
de 2007 (Ministerio de Fomento).

-

Obres de millora Can Closet-Can Boixeres, entre l’avinguda d’Isabel la Catòlica
i la carretera d’Esplugues. Previsió any 2007 (Ajuntament de l’Hospitalet).

-

Ronda Verda - carretera d’Esplugues entre el terme municipal d’Esplugues i la
rambla de Just Oliveras. Previsió 2006 (Consell Comarcal del Barcelonès).

Quant als pàrkings de bicicletes en superfície proposats, a totes les fases s’han tingut
en compte els centres d’atracció anteriorment esmentats.


Fase II: De 2008-a 2011

En una segona fase compresa entre els anys 2008 i 2011 la xarxa s’estén fins a 25
quilòmetres, amb la qual cosa s’acompliria el compromís de l’actual equip de govern
d’aconseguir per a l’any 2011 vint-i-cinc quilòmetres de xarxa de carrils bici (veure
plànol 5).


Fase III: A partir de l’any 2012

La proposta d’extensió de la xarxa a partir de 2012 seria de 19,6 quilòmetres, amb la
qual cosa es conformaria el conjunt de la xarxa ciclista bàsica que l’equip redactor
considera necessària (veure plànol 6).
Quant a les fases d’elaboració de les diverses campanyes proposades per l’equip
redactor ja s’ha indicat a l’apartat anterior i en cada cas el període més pertinent.
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8 MESURES
DE
TRANSVERSALITAT
EN
LES
POLÍTIQUES DE FOMENT DE L’ÚS DE LA
BICICLETA
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8.1 EL COORDINADOR DE LA BICICLETA
El conjunt de propostes que s’estan projectant per al desenvolupament d’una política
ciclista integral de l’Hospitalet ha de tenir un responsable que coordini totes aquestes
accions, el Coordinador de la bicicleta.
Per evitar la descoordinació d’objectius comuns, i tenint en compte que la Comissió de
la Bicicleta es va crear essencialment com a òrgan consultiu amb participació
ciutadana, es considera necessària la implementació d’una figura complementària amb
poder de decisió dintre de l'Ajuntament, per garantir la implantació de la bicicleta a tots
els nivells i en col·laboració amb els diferents departaments de l’Ajuntament.
Per a això podem basar-nos en les valuoses experiències de tot un seguit de ciutats
europees que han fet de la bicicleta una eina per reduir la congestió, la contaminació,
el soroll i per augmentar la satisfacció, la salut i el benestar de la ciutadania.
En general, s’hi distingeixen dos nivells: Com la conscienciació entre polítics i tècnics
de totes les àrees municipals encara no és del tot suficient i fins i tot es troba una certa
resistència a les actuacions en favor de la bicicleta i que limitin l’espai del cotxe, es
necessita una instància o figura d’impuls i de control i supervisió de les actuacions amb
un suport polític i una capacitat de treball important, per superar la poca prioritat latent
de la bicicleta en la política municipal.
Per contra, en les ciutats que han assumit plenament la normalitat de la bicicleta, la
seva promoció i infraestructures, cada àrea assumeix la seva responsabilitat i sovint
només cal evitar la descoordinació i oferir un lloc on els ciutadans i ciutadanes es
puguin adreçar per a qualsevol qüestió relacionada amb la bicicleta.
L’Hospitalet, ara per ara, es troba en la primera d’aquestes dues situacions, la qual
cosa fa necessari estudiar l’elecció d’una persona encarregada d’impulsar, coordinar i
supervisar la implantació de la bicicleta en les actuacions municipals, així com la
promoció interna i externa d’aquest vehicle. És a dir, un tècnic o un equip tècnic que
tingui com a una de les seves funcions la promoció de la bicicleta.
De qualsevol manera, a moltes ciutats, per exemple de Holanda, Dinamarca, Suècia i
d’Alemanya no és necessària l’existència d’una entitat o persona encarregada per
fomentar l’ús, informar, ... ja que es troba totalment integrat a la societat, la ciutat i
l’administració.
Quant a la posició del Coordinador de la Bicicleta, dintre de l’organigrama municipal de
les ciutats amb figures o entitats coordinadores, s’observa que aquesta funció es troba
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adscrita, essencialment, a les àrees que gestionen la via pública, el trànsit, la mobilitat,
o bé les obres públiques, l'urbanisme o la planificació.
Un factor clau per a l'èxit és la bona sinergia i la coordinació entre totes les àrees
municipals implicades en la promoció de la bicicleta, especialment quant a la
planificació i l'execució d'infraestructures i a qüestions pressupostàries. Igualment
important és la convicció, tant a nivell polític com entre el personal tècnic, que la
bicicleta és no només bona sinó imprescindible i d'interès primordial per a la ciutat, i
que resulta políticament, socialment i econòmicament rendible invertir en la
normalització de la bicicleta com a mitjà de transport urbà.
Les ciutats de Gant (Bèlgica) i Ferrara (Itàlia) en són exemples paradigmàtics, tot i no
pertànyer a països de gran tradició en ciclisme urbà. La voluntat política i ciutadana ho
ha fet possible.
On la consciència ciclista encara no està tan generalitzada es necessita un focus
dinamitzador, una instància amb capacitat d’actuar i d’imposar-se en l’entramat
municipal.
A l’Hospitalet, en principi es valora adequat designar dins de l’equip tècnic de l’Àrea de
Medi Ambient una persona que tingui dins les seves funcions vetllar per l’aplicació
d’aquest pla com de realitzar tot un ventall d’actuacions (des del control de la
planificació i execució d’infraestructures fins a les campanyes de promoció).
Com que la implantació de vies ciclistes sovint no és una actuació independent sinó
que s’insereix dins de la remodelació general d’un carrer o d’una zona, sembla lògic
que no s’aïlli la planificació i execució d’aquests projectes i que es realitzin junt amb les
altres actuacions sobre l’espai urbà. En aquest cas, però, s’ha d’establir un
responsable que garanteixi o supervisi la funcionalitat, la seguretat i la idoneïtat dels
projectes quant a l’ús de la bicicleta, funció que podria desenvolupar la mateixa figura.
No només la construcció i el manteniment d’infraestructures ciclistes, sinó també la
promoció de l’ús de la bicicleta entre la ciutadania, l’atenció als diferents usuaris/àries,
les empreses i les institucions és percebuda com a objectiu d’importància cabdal, fins
al grau de considerar que una bona campanya de publicitat és més rendible i dóna
millor resultat que la mera execució d’obres.
Lògicament, i aquesta és l’altra cara de la moneda, la possibilitat de tenir èxit en la
promoció de l’ús de la bicicleta queda reduïda si l’encarregat de dur-la a terme o de
vetllar per ella té un perfil personal o ocupa un rang jeràrquic que no garanteixi la plena
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capacitat d’intervenció. Igualment disminueix si la dotació econòmica és, en proporció,
insuficient.
La promoció de la bicicleta es vincula a diversos àmbits d’actuació complementaris en
les diferents ciutats: mobilitat, urbanisme, medi ambient, Agenda 21, en part també
ensenyament, economia i salut, però també pot rebre suport a través de convenis amb
les administracions estatals (cas de Stavanger), autonòmiques o locals o en el marc
d’un programa nacional de la bicicleta, com succeeix a Hèlsinki.
Una part de la promoció de la bicicleta es pot realitzar en coordinació amb els
responsables dels vianants dintre dels serveis de l’Ajuntament.
En el cas de l’Hospitalet, si no volem quedar enrere i en una situació d’estancament, la
promoció de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport ha de ser contundent i eficaç,
pels múltiples beneficis d’aquest vehicle per a la mobilitat, el trànsit, la seguretat viària,
la salut i el benestar de les persones, per la nul·la contaminació atmosfèrica i acústica,
per l’estalvi en energia i recursos econòmics i altres avantatges que ofereix. Es veu,
doncs, la necessitat de conferir un pes específic al tema de la bicicleta, tant dintre com
fora del Consistori, i articular-lo amb un responsable competent i convençut de les
bondats de la bicicleta, dotar-lo d’un pressupost suficient i de capacitat d’intervenció en
els projectes municipals que puguin afectar l’ús de la bicicleta, inclosos els dels
districtes. El coordinador de la bicicleta exercirà la coordinació de la Comissió de la
Bicicleta i vetllarà pel compliment del Pla Director i per mantenir una bona coordinació
amb la resta d’àrees municipals responsables d’una part de l’execució del mateix.
Aquesta figura ha de situar-se a l’organigrama de l’Àrea de Medi Ambient i
Sostenibilitat o be en l’Àrea de Mobilitat, si es creés en un futur, per la importància
estratègica de la bicicleta dintre d’un nou model de ciutat que ja no es basa en el
vehicle privat a motor quant a la mobilitat, així com per la transversalitat del tema que
afecta diverses àrees municipals.
S’establirà que tots els projectes que puguin afectar l'ús o la promoció de la bicicleta o
la circulació de bicicletes a l’Hospitalet, o en els quals participi l'Ajuntament de
l’Hospitalet, han de ser consensuats amb el Coordinador de la Bicicleta, sense el vist-iplau del qual no es podran executar o acceptar per part de l'Ajuntament. Igualment es
requerirà que totes les instàncies municipals col·laborin amb el Coordinador de la
bicicleta. Aquest participarà en les relacions de l'Ajuntament de l’Hospitalet amb altres
organismes en els àmbits de la mobilitat, l’energia, el medi ambient i altres on es
promogui l’ús de la bicicleta, i el Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona.
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La persona designada coordinarà la Comissió de la Bicicleta respondrà directament
davant del regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat. Ha de tenir un
perfil que el capaciti per a tasques de direcció i coordinació, coneixements i
experiència en el tema de la bicicleta com a mitjà de transport urbà i de la gestió de la
mobilitat.
El treball tècnic s’estructurarà en dos àmbits principals: mobilitat i infraestructures, per
una banda i per l’altra, promoció i seguretat.
Participarà en la planificació de la mobilitat, accessibilitat i ordenació de la mobilitat,
així com en la planificació i realització dels projectes que incloguin o haurien d’incloure
infraestructures per a ciclistes (vies ciclistes, aparcaments, senyalització) i impulsarà la
promoció de l’ús de la bicicleta entre tots els sectors de la població.
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8.2 PARC

MUNICIPAL

DE

BICICLETES

PER

A

TREBALLADORS/ES
Una altra de les mesures transversal que es considera oportuna és la dotació d’un
parc de bicicletes als edificis departamentals de l’Ajuntament, per promocionar l’ús de
la bicicleta entre els treballadors i treballadores de l’Ajuntament.
Cadascun dels edificis departamentals hauria de comptar amb un parc de bicicletes a
la disposició del seu personal segons el nombre. D’aquesta forma, els tècnics, polítics
o treballadors podrien utilitzar bicicletes propietat de l’Ajuntament per als
desplaçaments curts a la ciutat (que requereixi la seva feina). Els beneficiaris
d’aquesta iniciativa donarien exemple a la resta de la ciutadania amb el seu ús cívic i
sostenible del transport.
Els edificis amb dotació de bicicletes serien:
-

La Casa Consistorial a la Plaça de l’Ajuntament.
Edifici Administratiu de l’Ajuntament del carrer de Migdia.
Edifici Administratiu de l’Ajuntament del carrer de Girona.
Edifici Administratiu de l’Ajuntament del carrer de Santiago de Compostel·la.
Edifici Administratiu de l’Ajuntament del carrer del Cobalt.

8.3 GUÀRDIA URBANA
A l’Hospitalet, des de fa un temps, una patrulla de la Guàrdia urbana esporàdicament
circula per la ciutat utilitzant la bicicleta com a mitjà de transport.
Aquesta iniciativa, a més de ser positiva pel que comporta des del punt de vista de la
normalització de la bicicleta com a mitjà de transport, permet que els agents actuïn
amb a major celeritat en aquells llocs on és més difícil accedir amb mitjans motoritzats.
Per això, aquesta iniciativa hauria de convertir-se en pràctica habitual d’algunes unitats
dels agents de la Guàrdia urbana. Es tractaria d’unitats que patrullarien per la ciutat de
forma sostenible, orientades sobretot a la vigilància del parcs públics i les zones
d’entreteniment de la ciutat.
Evidentment aquesta és una proposta que hauria d’avançar conforme augmentin les
infraestructures dedicades a la bicicleta. Seria una bona opció, per exemple, per a la
vigilància de la futura Cornisa Verda, un traçat que unirà el parc de la Torrassa, l’av.
Catalunya i els parcs de les Planes, Can Closet i Can Buxeres.
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9 AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA DIRECTOR
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Per tal de fer una avaluació i seguiment del Pla director i de l’ús i la promoció de la
bicicleta a l’Hospitalet a continuació es proposen una sèrie d’indicadors de seguiment.
Hem de tenir present però, que l’avaluació i seguiment d’aquest tipus de plans no és
tan senzilla com pugui pensar-se en un primer moment. En termes generals no cap
esperar canvis dràstics i immediats en els hàbits de desplaçament de la població i,
conseqüentment, no cap esperar un ús massiu de la bicicleta allà on abans no existia.
Aquest canvi, cas de produir-se, serà de forma lenta i progressiva.
Els indicadors referents a l’ús i la promoció de la bicicleta són una eina de treball amb
la qual es fixen els objectius, es vigila el progrés i s’informa sobre els resultats assolits
amb el pas del temps. Es tracta de comptar amb un instrument operatiu que permeti
fer una radiografia de la situació de la mobilitat en bicicleta al municipi i de la seva
evolució en el temps, la qual cosa pot servir per orientar les respostes i per plantejar
també noves preguntes.
L’òrgan encarregat de seguir l’avaluació i seguiment mitjançant aquests indicadors
serà la Comissió de la bicicleta, com a part integrant del Consell de la Sostenibilitat.
Aquesta avaluació es realitzaria cada dos anys coincidint amb la reunió del Fòrum
mediambiental de l’Agenda 21 on s’avalua de forma general l’evolució de la ciutat cap
a la sostenibilitat.
Els indicadors proposats per avaluar si els objectius marcats pel Pla Director de la
Bicicleta es compleixen es presenten als quadres següents. Cadascun d’aquests
indicadors està relacionat amb algun o alguns dels objectius que s’han exposat a
l’apartat 2.



Indicador 1: Repartiment modal,
desplaçaments realitzats en bicicleta

amb

especial

atenció

als

1- Repartiment modal, amb especial atenció als desplaçaments en bicicleta
Definició

Nombre de desplaçaments realitzats en bicicleta/ nombre de
desplaçaments totals (%)

Font

Enquestes de mobilitat urbana i comptatge de ciclistes

Periodicitat

Quinquennal

Tendència desitjada

Augment

Terminis

Mitjà i llarg

Objectiu relacionat

a), b) i f)*

* A partir de les enquestes de mobilitat es poden mesurar els quilòmetres conduïts en bicicleta, així com
també mesurar el nombre de desplaçaments quotidians que es realitzin en bicicleta.
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Indicador 2: Intermodalitat bicicleta/transport públic

2- Intermodalitat bicicleta/transport públic
Definició

Nombre d’aparcaments propers a estacions de metro i altres
intercanviadors modals

Font

Ajuntament

Periodicitat

Quinquennal

Tendència desitjada

Augment

Terminis

Curt i mitjà

Objectiu relacionat

b)



Indicador 3: Pacificació del trànsit

3- Pacificació del trànsit
Definició

Quilòmetres de vials en els quals s’apliquen mesures de
pacificació del trànsit (velocitat màxima 30km/h, senyalització
específica i altres)

Font

Ajuntament

Periodicitat

Cada quatre anys

Tendència desitjada

Augment

Terminis

Mitjà i llarg

Objectiu relacionat

c) i d)



Indicador 4: Seguretat viària

4- Seguretat viària
Definició

Nombre d’accidents de trànsit amb implicació de ciclistes*/
nombre de desplaçaments en bicicleta (%)

Font

Guàrdia urbana

Periodicitat

Anual

Tendència desitjada

Disminució

Terminis

Curt i mitjà

Objectiu relacionat

d)

*Per al càlcul d’aquest indicador s’ha de disposar anualment de la dada exacta de ciclistes implicats en
accidents de trànsit.
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Indicador 5: Extensió de la xarxa de carrils bici

5- Extensió de la xarxa de carrils bici
Definició

Longitud de carril/longitud total de carrers (%)

Font

Ajuntament

Periodicitat

Cada quatre anys

Tendència desitjada

Augment

Terminis

Mitjà i llarg

Objectiu relacionat

g)



Indicador 6: Oferta d’aparcaments

6- Oferta d’aparcaments
Definició

Nombre d’aparcaments en superfície per a cada barri

Font

Ajuntament

Periodicitat

Cada quatre anys

Tendència desitjada

Augment

Terminis

Mitjà i llarg

Objectiu relacionat

g)



Indicador 7: Seguretat control dels robatoris

7- Seguretat control dels robatoris
Definició

Denúncies de robatoris en l’últim any

Font

Mossos d’Esquadra

Periodicitat

Anual

Tendència desitjada

Disminució

Terminis

Curt i mitjà

Objectiu relacionat

h)
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Indicador 8: Efectivitat en la lluita contra els robatoris

8- Efectivitat en la lluita contra els robatoris
Definició

Nombre de bicicletes recuperades

Font

Guàrdia Urbana

Periodicitat

Anual

Tendència desitjada

Augment

Terminis

Curt i mitjà

Objectiu relacionat

h)



Indicador 9: Grau de seguretat/qualitat dels aparcaments

9- Grau de seguretat/qualitat dels aparcaments
Definició

Nombre d’aparcaments subterranis

Font

Ajuntament

Periodicitat

Quinquennal

Tendència desitjada

Augment

Terminis

Mitjà i llarg

Objectiu relacionat

h)
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Indicador 10: Participació ciutadana en processos de promoció i ús
de la bicicleta

10- Participació ciutadana en processos de promoció i ús de la bicicleta
Definició

Nombre anual de reunions de la Comissió de la bicicleta

Font

Ajuntament

Periodicitat

Anual

Tendència desitjada

Augment

Terminis

Curt i llarg

Subindicadors

Representació dels principals agents locals a l’òrgan estable
més representatiu
Nombre de propostes sorgides dels òrgans de participació
ciutadana incorporades per l’Ajuntament

Objectiu relacionat



i)

Indicador 11: Despesa municipal en l’ús i promoció de la bicicleta

11- Despesa municipal en l’ús i promoció de la bicicleta
Definició

Inversió total + despesa municipal corrent en ús i promoció de
la bicicleta

Font

Ajuntament

Periodicitat

Anual

Tendència desitjada

Augment

Terminis

Curt i mitjà

Objectiu relacionat

Tots
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Indicador 12: Vendes de bicicletes

12- Vendes de bicicletes
Definició

Bicicletes venudes en l’últim any

Font

Gremi de Comerciants de Bicicletes de Catalunya

Periodicitat

Anual

Tendència desitjada

Augment

Terminis

Curt i mitjà

Objectiu relacionat

a), b) i f)
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10 PRESSUPOST
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Donat el caràcter genèric d’aquest pla director és difícil fer un pressupost detallat. És
per això, que s’ha considerat més pertinent facilitar els preus unitaris per al pressupost
d’infraestructures per a bicicletes. D’aquesta forma serà possible que conforme
s’avanci en el desenvolupament del pla es pugui fer una estimació del pressupost.
Quant a les activitats o mesures d’ús i promoció de la bicicleta no s’ha fet cap
estimació.
PREUS UNITARIS INFRAESTRUCTURES PER A BICICLETES
Pavimentació
Subase de tot-u normal en capa de 20 cm, amb estesa i piconatge
en material al 100% del PM
Mescla bituminosa, inclòs filler, estesa, compactada i betum
asfàltic tipus B-60/70
Vorada de 8x20 cm, de peces prefabricades de formigó

14 euros/m3
300 euros/T
13 euros/m

Infraestructures addicionals
Peces de cautxú de 100x15x4, per separació de carrils bicicletes
Bombat de paviment de mescla bituminosa en calent

66 euros/ut
372 euros/T

Senyalització
Placa reflectora d’intensitat normal circular, 60 cm
Placa reflectora rectangular de 40x60 cm, per a senyals de trànsit
(aparcament i indicació ruta)
Placa triangular de 70 cm de costat per a senyals de trànsit
Postes galvanitzats, 80x40x2 mm per a la col·locació d’un senyal
de trànsit
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora
(marca vial de bicicleta, fletxes, etc)
Pintat sobre paviment d’una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora

73 euros/ut
63 euros/ut
63 euros/ut
47 euros/ut
15 euros/ut
0,6 euros/m

Aparcaments bicicletes
Element d’aparcament per a 4 bicicletes amb tub d’acer galvanitzat 260 euros/ut
de 5 cm, totalment col·locat
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ANNEX

1.-

ENQUESTA

DE

MOBILITAT

OBLIGADA

2001.

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
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ENQUESTA DE MOBILITAT OBLIGADA
ÀMBIT:

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

ANY:

2001

TIPUS:

TOTAL

AGRUPACIÓ PER TIPUS DE VEHICLE
INTERNS

GENERATS

ATRETS

EXTERNS

Freq. Perc.

Freq. Perc.

Freq. Perc.

Freq. Perc.

Vehicle privat
Transport públic
Peu, bici

13.159 36% 31.789
5.123 14% 35.055
18.548 50% 2.105

TOTAL

36.830 100% 68.949 100% 36.210 100% 105.159 100%

No aplicable

1.448

8.136

46% 23.223
51% 11.679
3% 1.308

337

64%
32%
4%

55.012
46.734
3.413

52%
44%
3%

8.473

Desplaçaments interns

Desplaçaments generats

Desplaçaments atrets
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AGRUPACIÓ PER MITJÀ DE TRANSPORT

CC
CP
BUS
M
MO
PEU
RF
AT
BI
AM
TOTAL
No aplicable

cotxe conductor
cotxe passatger
autobús
metro
moto
a peu
renfe
altres trens
bicicleta
altres mitjans

INTERNS

GENERATS

ATRETS

EXTERNS

Freq. Perc.

Freq. Perc.

Freq. Perc.

Freq. Perc.

9.743 26% 25.359
1.468 4% 2.946
4.517 12% 10.352
0 0% 21.534
1.948 5% 3.484
18.347 50% 1.965
272 1% 2.355
334 1%
814
201 1%
140
196 1%
296

37% 19.543
4% 1.973
15% 3.996
31% 4.915
5% 1.707
3% 1.238
3% 1.756
1% 1.012
0%
70
0%
129

54%
5%
11%
14%
5%
3%
5%
3%
0%
0%

44.902
4.919
14.348
26.449
5.191
3.203
4.111
1.826
210
425

43%
5%
14%
25%
5%
3%
4%
2%
0%
0%

37.026 100% 69.245 100% 36.339 100% 105.584 100%
1.448

8.136

337

8.473
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LLISTAT (CADENES MODALS)

CC
CC_CP
CC_BUS
CC_M
CC_MO
CC_RF
CC_AT
CC_BI
CC_AM
CP
CP_BUS
CP_M
CP_MO
CP_RF
CP_AT
CP_BI
CP_AM
BUS
BUS_M
BUS_MO
BUS_RF
BUS_AT
BUS_BI
BUS_AM
M
M_MO
M_PEU
M_RF
M_AT
M_BI
M_AM
MO
MO_RF
MO_AT
MO_BI
MO_AM
PEU
RF
RF_AT
RF_BI
RF_AM
AT
AT_BI
AT_AM
BI

cotxe conductor

cotxe passatger

autobús

metro

moto

a peu
renfe

altres trens

bicicleta

INTERNS

GENERATS

ATRETS

EXTERNS

Freq. Perc.

Freq. Perc.

Freq. Perc.

Freq. Perc.

9.326 24% 22.510
71 0%
211
103 0%
378
0 0%
694
108 0%
269
55 0%
810
51 0%
438
19 0%
22
10 0%
27
1.341 3% 2.290
75 0%
168
0 0%
245
24 0%
27
15 0%
127
10 0%
77
2 0%
0
1 0%
12
4.346 11% 7.190
0 0% 2.414
42 0%
44
62 0%
412
56 0%
270
5 0%
7
6 0%
15
0 0% 18.802
0 0%
232
0 0%
20
0 0%
947
0 0% 1.499
0 0%
16
0 0%
18
1.910 5% 3.359
13 0%
71
6 0%
26
7 0%
14
12 0%
14
18.347 48% 1.965
252 1% 2.201
19 0%
142
0 0%
4
1 0%
8
330 1%
811
1 0%
1
3 0%
2
201 1%
140

29% 17.566
0%
143
0%
200
1%
327
0%
197
1%
698
1%
376
0%
18
0%
18
3% 1.450
0%
184
0%
113
0%
19
0%
129
0%
76
0%
2
0%
0
9% 2.835
3%
642
0%
23
1%
318
0%
166
0%
4
0%
8
24% 4.236
0%
79
0%
98
1%
187
2%
287
0%
17
0%
11
4% 1.616
0%
59
0%
21
0%
4
0%
7
3% 1.238
3% 1.682
0%
69
0%
2
0%
3
1% 1.003
0%
5
0%
4
0%
69

48%
0%
1%
1%
1%
2%
1%
0%
0%
4%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8%
2%
0%
1%
0%
0%
0%
12%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
4%
0%
0%
0%
0%
3%
5%
0%
0%
0%
3%
0%
0%
0%

40.076
354
578
1.021
466
1.508
814
40
45
3.740
352
358
46
256
153
2
12
10.025
3.056
67
730
436
11
23
23.038
311
118
1.134
1.786
33
29
4.975
130
47
18
21
3.203
3.883
211
6
11
1.814
6
6
209

35%
0%
1%
1%
0%
1%
1%
0%
0%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
9%
3%
0%
1%
0%
0%
0%
20%
0%
0%
1%
2%
0%
0%
4%
0%
0%
0%
0%
3%
3%
0%
0%
0%
2%
0%
0%
0%
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BI_AM
AM
NOAPLI

altres mitjans

TOTAL
CADENES MODALS

0
196
1.448

0%
1%
4%

0
296
8.136

0%
0%
11%

1
129
337

0%
0%
1%

1
425
8.473

0%
0%
7%

38.474 100% 77.381 100% 36.676 100% 114.057 100%
777

2%

9.681

13%

4.515

12%

14.196

12%
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ENQUESTA DE MOBILITAT OBLIGADA
ÀMBIT:

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

ANY:

2001

TIPUS:

TREBALL

AGRUPACIÓ PER TIPUS DE VEHICLE
INTERNS
Freq.
Vehicle privat
Transport públic
Peu, bici

12.260
4.321
14.534

TOTAL

31.115

No aplicable

1.130

Perc.

GENERATS

ATRETS

EXTERNS

Freq.

Perc.

Freq.

Perc.

Freq.

Perc.

39% 30.585
14% 30.313
47%
1.704

49%
48%
3%

22.361
10.200
1.110

66%
30%
3%

52.946
40.513
2.814

55%
42%
3%

100% 62.602 100%
7.886

33.671 100%
279

96.273 100%
8.165

Desplaçaments interns

Desplaçaments generats

Desplaçaments atrets
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AGRUPACIÓ PER MITJÀ DE TRANSPORT
INTERNS
Freq.
CC
CP
BUS
M
MO
PEU
RF
AT
BI
AM
TOTAL
No aplicable

cotxe conductor
cotxe passatger
autobús
metro
moto
a peu
renfe
altres trens
bicicleta
altres mitjans

9.188
1.319
3.854
0
1.753
14.355
217
250
179
179
31.294
1.130

Perc.

GENERATS

ATRETS

EXTERNS

Freq.

Perc.

Freq.

Perc.

Freq.

Perc.

29% 24.538
4%
2.791
12%
9.441
0% 18.183
6%
3.256
46%
1.583
1%
1.962
1%
727
1%
121
1%
283

39%
4%
15%
29%
5%
3%
3%
1%
0%
0%

18.946
1.792
3.354
4.509
1.623
1.047
1.492
845
63
116

56%
5%
10%
13%
5%
3%
4%
3%
0%
0%

43.484
4.583
12.795
22.692
4.879
2.630
3.454
1.572
184
399

45%
5%
13%
23%
5%
3%
4%
2%
0%
0%

100% 62.885 100%
7.886

33.787 100%
279

96.672 100%
8.165
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PERCENTATGES SOBRE EL TOTAL DE DESPLAÇAMENTS (PER MOTIUS DE TREBALL I ESTUDI)
AGRUPACIÓ PER TIPUS DE VEHICLE
INTERNS

GENERATS

ATRETS

EXTERNS

Perc.

Perc.

Perc.

Perc.

93%
84%
78%

96%
86%
81%

96%
87%
85%

96%
87%
82%

84%
#¡DIV/0!
78%

91%

93%

92%

97%

83%

96%

INTERNS

GENERATS

ATRETS

EXTERNS

Perc.

Perc.

Perc.

Perc.

94%
90%
85%
#¡DIV/0!
90%
78%
80%
75%
89%
91%

97%
95%
91%
84%
93%
81%
83%
89%
86%
96%

97%
91%
84%
92%
95%
85%
85%
83%
90%
90%

97%
93%
89%
86%
94%
82%
84%
86%
88%
94%

85%
#¡DIV/0!
78%

91%

93%

92%

97%

83%

96%

Vehicle privat
Transport públic
Peu, bici
TOTAL
No aplicable

AGRUPACIÓ PER MITJÀ DE TRANSPORT

CC
CP
BUS
M
MO
PEU
RF
AT
BI
AM
TOTAL
No aplicable

cotxe conductor
cotxe passatger
autobús
metro
moto
a peu
renfe
altres trens
bicicleta
altres mitjans
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ENQUESTA DE MOBILITAT OBLIGADA
ÀMBIT:

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

ANY:

2001

TIPUS:

ESTUDIS (pobl. > 16 anys)

AGRUPACIÓ PER TIPUS DE VEHICLE
INTERNS

GENERATS

ATRETS

EXTERNS

Freq.

Perc.

Freq.

Perc.

Freq.

Perc.

Freq.

Perc.

Vehicle privat
Transport públic
Peu, bici

899
802
4.014

16%
14%
70%

1.204
4.742
401

19%
75%
6%

862
1.479
198

34%
58%
8%

2.066
6.221
599

23%
70%
7%

TOTAL

5.715

100%

6.347

100%

2.539

100%

8.886

100%

No aplicable

318

250

58

308

Desplaçaments interns

Desplaçaments generats

Desplaçaments atrets
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AGRUPACIÓ PER MITJÀ DE TRANSPORT
INTERNS

CC
CP
BUS
M
MO
PEU
RF
AT
BI
AM
TOTAL
No aplicable

cotxe conductor
cotxe passatger
autobús
metro
moto
a peu
renfe
altres trens
bicicleta
altres mitjans

GENERATS

ATRETS

EXTERNS

Freq.

Perc.

Freq.

Perc.

Freq.

Perc.

Freq.

Perc.

555
149
663
0
195
3.992
55
84
22
17

10%
3%
12%
0%
3%
70%
1%
1%
0%
0%

821
155
911
3.351
228
382
393
87
19
13

13%
2%
14%
53%
4%
6%
6%
1%
0%
0%

597
181
642
406
84
191
264
167
7
13

23%
7%
25%
16%
3%
7%
10%
7%
0%
1%

1.418
336
1.553
3.757
312
573
657
254
26
26

16%
4%
17%
42%
4%
6%
7%
3%
0%
0%

5.732

100%

6.360

100%

2.552

100%

8.912

100%

318

250

58

308
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PERCENTATGES SOBRE EL TOTAL DE DESPLAÇAMENTS (PER MOTIUS DE TREBALL I ESTUDI)
AGRUPACIÓ PER TIPUS DE VEHICLE

Vehicle privat
Transport públic
Peu, bici
TOTAL
No aplicable

INTERNS

GENERATS

ATRETS

EXTERNS

Perc.

Perc.

Perc.

Perc.

7%
16%
22%

4%
14%
19%

4%
13%
15%

4%
13%
18%

16%
#¡DIV/0!
22%

9%

7%

8%

3%

17%

4%

INTERNS

GENERATS

ATRETS

EXTERNS

Perc.

Perc.

Perc.

Perc.

6%
10%
15%
#¡DIV/0!
10%
22%
20%
25%
11%
9%

3%
5%
9%
16%
7%
19%
17%
11%
14%
4%

3%
9%
16%
8%
5%
15%
15%
17%
10%
10%

3%
7%
11%
14%
6%
18%
16%
14%
12%
6%

15%
#¡DIV/0!
22%

9%

7%

8%

3%

17%

4%

AGRUPACIÓ PER MITJÀ DE TRANSPORT

CC
CP
BUS
M
MO
PEU
RF
AT
BI
AM
TOTAL
No aplicable

cotxe conductor
cotxe passatger
autobús
metro
moto
a peu
renfe
altres trens
bicicleta
altres mitjans
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LLISTAT (CADENES MODALS)
INTERNS

CC
CC_CP
CC_BUS
CC_M
CC_MO
CC_RF
CC_AT
CC_BI
CC_AM
CP
CP_BUS
CP_M
CP_MO
CP_RF
CP_AT
CP_BI
CP_AM
BUS
BUS_M
BUS_MO
BUS_RF
BUS_AT
BUS_BI
BUS_AM
M
M_MO
M_PEU
M_RF
M_AT
M_BI
M_AM
MO
MO_RF
MO_AT
MO_BI
MO_AM
PEU
RF
RF_AT
RF_BI
RF_AM
AT
AT_BI
AT_AM
BI

cotxe conductor

cotxe passatger

autobús

metro

moto

a peu
renfe

altres trens

bicicleta

GENERATS

ATRETS

EXTERNS

Freq.

Perc.

Freq.

Perc.

Freq.

Perc.

Freq.

Perc.

516
2
6
0
10
9
11
0
1
129
13
0
4
1
2
0
0
637
0
8
5
11
1
1
0
0
0
0
0
0
0
195
0
0
0
0
3.992
52
3
0
0
83
0
1
22

9%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
11%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
0%
0%
0%
0%
66%
1%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%

558
5
14
44
8
106
83
3
0
76
16
37
1
13
12
0
0
503
320
0
44
37
4
3
2.881
21
8
156
279
6
0
211
11
4
2
0
382
362
31
0
0
87
0
0
19

8%
0%
0%
1%
0%
2%
1%
0%
0%
1%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
8%
5%
0%
1%
1%
0%
0%
44%
0%
0%
2%
4%
0%
0%
3%
0%
0%
0%
0%
6%
5%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%

368
8
10
5
8
120
77
1
0
97
37
3
1
28
15
0
0
488
44
2
71
36
0
1
342
4
10
16
34
0
0
67
12
5
0
0
191
251
13
0
0
165
0
2
7

14%
0%
0%
0%
0%
5%
3%
0%
0%
4%
1%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
19%
2%
0%
3%
1%
0%
0%
13%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
3%
0%
0%
0%
0%
7%
10%
0%
0%
0%
6%
0%
0%
0%

926
13
24
49
16
226
160
4
0
173
53
40
2
41
27
0
0
991
364
2
115
73
4
4
3.223
25
18
172
313
6
0
278
23
9
2
0
573
613
44
0
0
252
0
2
26

10%
0%
0%
1%
0%
2%
2%
0%
0%
2%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
11%
4%
0%
1%
1%
0%
0%
35%
0%
0%
2%
3%
0%
0%
3%
0%
0%
0%
0%
6%
7%
0%
0%
0%
3%
0%
0%
0%
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BI_AM
AM
NOAPLI

altres mitjans

TOTAL
CADENES MODALS

0
17
318

0%
0%
5%

0
13
250

0%
0%
4%

0
13
58

0%
0%
2%

0
26
308

0%
0%
3%

6.050

100%

6.610

100%

2.610

100%

9.220

100%

89

1%

1.268

19%

563

22%

1.831

20%
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ANNEX 2.- PARTICIPANTS REUNIONS DE LA COMISSIÓ DE LA
BICICLETA PER AL PLA DIRECTOR DE LA BICICLETA DE
L’HOSPITALET
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LLISTAT DE PARTICIPANTS A LES REUNIONS
DE LA COMISSIÓ PLA DIRECTOR DE LA BICICLETA

Alfons Salmerón Muñoz

Àrea Medi Ambient i Sostenibilitat Ajuntament l’Hospitalet

Lluís Esteve Garnés
Manuel Zarobe Watine

Àrea Medi Ambient i Sostenibilitat Ajuntament l’Hospitalet
Àrea Medi Ambient i Sostenibilitat Ajuntament l’Hospitalet

Juan David Prieto Cabeza

Àrea Medi Ambient i Sostenibilitat Ajuntament l’Hospitalet

Juan Jiménez Dasairas
Lluís Traveria Saez

Àrea Medi Ambient i Sostenibilitat Ajuntament l’Hospitalet
ADU Ajuntament de l’Hospitalet

Blanca Atienza Gatnau
Juan Mediavilla Lizano

Àrea de Serveis Municipals i Manteniment Via Pública
Àrea de Seguretat Ciutadana, Circulació i Transports

Francesc Xavier Almirall

Àrea de Seguretat Ciutadana, Circulació i Transports

Manuel Esteban Quintana
Ramón Roger i Casamada

Consell Comarcal del Barcelonès
Consorci per a la reforma de la Gran Via a l’Hospitalet

José Angel Burriel
Haritz Ferrando Lebrand

Comissió de la Bicicleta de l’Hospitalet (Amics de la Bici)
Comissió de la Bicicleta de l’Hospitalet (BACC)

Ovidio Rios Peláez
Benito Rodrigálvarez García

Comissió de la Bicicleta de l’Hospitalet (Unió Ciclista Bellvitge)
Comissió de la Bicicleta de l’Hospitalet (Unió Ciclista Bellvitge)

Evaristo Maganya Galera

Pacte per la Mobilitat (ASTAC)

Jesús Sánchez
Lluís Garrido Delgado

Comissió de la Bicicleta (Consell Comarcal del Barcelonès)
Consell Comarcal del Barcelonès

Montserrat Fernández Paris
Ingrid Roda del Cuerpo

Amics de la Bici
Comissió de la Bicicleta de l’Hospitalet(CASALET)

Marc Folch Manzanares
Fernando Martínez Moreno

Comissió de la Bicicleta de l’Hospitalet
Associació de veïns de Bellvitge

Francisco Gago Lebrón

Associació de veïns de Bellvitge

Manuel Monleón Antón
Esther Anaya

Comissió de la Bicicleta de l’Hospitalet (UGT)
Comissió de la Bicicleta de l’Hospitalet

Anabel Rubio Calvo
Bienvenido Sixto Rodríguez

Comissió de la Bicicleta de l’Hospitalet (BACC)
Comissió de la Bicicleta de l’Hospitalet

José Antonio Membrive Martínez

Comissió de la Bicicleta de l’Hospitalet(Grup Ecologista
Bellvitge)
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