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PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2018
Denominació: CARRIL BICICLETA CARRER PEDRAFORCA
Import: ---José Cabello Castillo presenta una proposta als “Pressupostos Participatius 2019” per la
construcció d’un carril bicicleta pel Carrer de Pedraforca que partiria de la rotonda de
l’Avinguda Montseny fins a l’Avinguda Mas d’en Serra.
Les persones que es beneficiarien d’aquesta actuació són usuaris de la bicicleta i veïns del
municipi.
No hi ha valoració de l’actuació.
El carril bicicleta paisatgístic proposat és d’ aproximadament 450 metres de llargària es pot
admetre tècnicament però amb les següents aspectes a tenir en compte:
•

Al carrer de Pedraforca no hi ha suficient secció per plantejar un carril bicicleta amb les
condicions necessàries perquè falta mida de calçada. Hi hauria dues opcions: Plantejar o
l’ampliació del vial cap a la bosquina i/o convertir aquest carrer en un sol sentit de circulació
viària encabint el carril bicicleta en la calçada actual. Caldria estudiar la millor opció
prèviament.
En el cas que es fes l’ampliació serien en zones qualificades com A2 “Sistema d’espais
lliures: Parcs,jardins i places publiques” amb la qual cosa són de titularitat municipal i
compatibles amb l’ús.
Per tot l’esmentat caldrà l’aprovació d’un projecte carril bicicleta amb la despesa que això
suposaria però caldria l’aprovació de l’Àrea de Governació per la possibilitat de fer un sol
sentit de circulació en aquest carrer.

•

D’altra banda, caldria plantejar la possibilitat de fer aquest carril bicicleta perllongant-lo per
l’Avinguda Mas d’en Serra fins la Rambla Santa Eulàlia per tal de donar continuïtat, tancant
d’aquesta manera l’anella existent de carril bicicleta, ja que és important que els carrils
bicicleta que es van realitzant tinguin continuïtat.

A nivell econòmic es considera viable en el cas que es faci d’un sol sentit.
Caldria estudiar si superaria l’import en cas que s’ampliés.
.
És per això que la Comissió considera apta la proposta presentada.
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