Girona
en bicicleta
Maig de 2016

Xarxa pedalable a la ciutat
Tipus de xarxa

Longitud (km)

Carril bici en calçada

5,7

Carril bici en vorera

14,1

Carril bici bus taxi

1,2

Calçada compartida

2,1

Vorera compartida

1

Camí pedalable

4,3

Total

28,4

A més hi ha 27 km de vies amb limitació de velocitat a 30 km/h .
Aquesta mesura permet que les bicicletes i els vehicles de 4 rodes
comparteixin la via.

Pla de mobilitat de Girona

Aprovat pel Ple el desembre del 2014

Preveu la construcció de
10,9 km de xarxa
pedalable en 6 anys

Des del 2014 s’han construït més de 6
km entre els previstos al Pla mobilitat i
altres actuacions

Carril bici de sota el viaducte

Carril bici de sota el viaducte
•

Tram: des de pont de Pedret fins a la plaça del Poeta Marquina

•

Previsió durada : 6 mesos.

•

Longitud: 1.080 metres

•

•

•

780 metres transcorren per sota la via del tren, entre pilars, en el tram comprès
entre la rotonda del Rellotge i la plaça del Poeta Marquina.

•

300 metres transcorren per la Copa des de la rotonda del Rellotge fins al Pont
de Pedret, i se senyalitzaran marques viàries per indicar l’ús compartit de la via
amb la resta de vehicles.

Actuacions:
•

Se senyalitzaran 4 nous passos de vianants i bicicletes semaforitzats: al carrer
Santa Eugènia,a la ronda Ferran Puig i dos que creuaran la rotonda del
Rellotge.

•

L’execució d’aquesta obra permetrà connectar:
o L’eix nord–sud que inicia al Hospital Josep Trueta fins a la plaça de Salt
del sector Mas Xirgu
o La futura xarxa pedalable dels barris de Pedret i Pont Major. El tram des
de pont de Pedret fins al carrer de Ramon Llull se senyalitzarà aquest
estiu.

Import d’adjudicació: 266.558 euros
•

Aquesta actuació està cofinançada pel Departament d’Empresa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya, en el marc dels Plans de Foment Territorials del
Turisme 2015

Propers projectes d’ampliació
Tram de xarxa

Subvenció

Carrers Pedret i Sant Joan Bosco

Sí

Carrer de Santa Eugènia (des de travessia del Carril
fins al carrer Nou)
Connexió carril bici Pont Major-Campdorà.
Fase 1 (del carrer Tenerife fins al pont de l’Aigua)

Sí (parcial)

Sí

km
2’300

0’227

0’117

Pressupost Estat execució
63.162

Adjudicat. Previsió
inici: juny-juliol

299.837

Pendent licitació.
Previsió inici: tardor
2016

167.487

Pendent aprovació
definitiva projecte.
Previsió inici obres:
gener 2017

Connexió carril bici Pont Major-Campdorà.
Fase 2 (del pont de l’Aigua fins a la benzinera de la C66)

No

0’170

Projecte pendent
pressupostos
participats dels
barris

Avinguda de França (des del carrer de Josep Trueta
fins a l’entrada d’urgències de l’hospital)

No

0’127

Projecte pendent
execució privada

Carrer del Carme

No

1’200

Fase d’estudi

Camí ral de Domeny a Sant Gregori

No

-

En execució

Carril bici de la rotonda de Salt

No

2’300

Fase d’estudi

