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Dades de l’activitat

Dia de l’activitat DIjous 25/03/2021, de 19:00 h a 20:30h

Format Reunió en línia, mitjançant plataforma zoom

Assistents 12 persones, inscrites prèviament a la pàgina pedala.olot.cat

Fase del procés Fase 1: anàlisi i diagnosi

Objectius

- Presentar el procés Olot pedala
- Part explicativa:  beneficis de la bicicleta en la mobilitat interurbana
- Treball en equip: com percebem i utilitzem la xarxa de vies verdes i altres rutes similars? quin profit pot

treure Olot del cicloturisme? com és la mobilitat entre Olot i els nuclis i polígons del voltant?
- Posada en comú i  conclusions

Persones participants

Nom Entitat Nom Entitat

Anna Vila AFA Sant Roc Jordà Planellas ATMA

Bosco Plans AFA Pla de Dalt Lluís Bancells AAVV Sant Francesc

Àngel Planas Consorci Vies Verdes Xevi Guinard Batec Garrotxí

David Camacho particular Dídac Franco COAC Garrotxa

Engràcia Canal particular Adriana Ramon Itinerànnia

Adrià Domènech particular Miquel Gómez Dinàmig

Joan Rigall Ajuntament d’Olot Lucia Zandigiacomi Equip dinamitzador

Javier Fraga Equip dinamitzador Marc Nadal Equip dinamitzador

Desenvolupament de la sessió

1. Presentació

Joan Rigall, tècnic de mobilitat de l’Ajuntament d’Olot, dóna la benvinguda a les persones assistents,
agraeix la seva participació i excusa el regidor per no haver pogut fer aquesta presentació en persona.

Javier Fraga explica el context general del procés participatiu per a la redacció d’aquest pla, les diferents
fases de treball (diagnosi - identificació de reptes - definició d’actuacions) i els espais i formes de
participar. Recorda que els objectius de la sessió són diagnosticar l’ús que fem avui dia de la bicicleta en
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els nostres desplaçaments interurbans (relacionats amb l’oci, el turisme, l’esport i els desplaçaments
quotidians com per exemple anar a treballar).
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2. Part explicativa: beneficis de la bicicleta en la mobilitat interurbana

Marc Nadal explica la importància de la utilització de la bicicleta en la mobilitat interurbana:

- La xarxa actual contempla una bona xarxa de vies verdes per al turisme i el lleure, destacant la
ruta del Carrilet. Falta, però, un bon itinerari ciclable al riu,  articular la xarxa amb el nucli i fer
connexions amb els polígons interurbans: Vall de Bianya, Sant Joan-La Canya (no és ben bé un
polígon però hi ha empreses), Begudà, Les Preses, i el polígon de la Serra i l'entramat
empresarial de la Vall d'en Bas.

- La bicicleta és especialment competitiva en distàncies entre els 2 i 8 km, amb bicicleta elèctrica
es poden recórrer fàcilment distàncies d’entre 10 i 15km.

- Les persones usuàries per raons d’oci i de cicloturisme busquen espais de circulació amb
interès natural, amb la mínima convivència amb els cotxes, per fer connexions de llarga
distància. Necessiten serveis complementaris pel turisme i senyalització d’orientació.

- Els que usen la bicicleta en la mobilitat interurbana per anar a la feina, per exemple,  busca
rutes directe, amb paviments llisos (alta velocitat) i bona il·luminació (especialment a l’hivern).
Necessiten aparcaments segurs en destinació, serveis complementaris a la feina i punts de
recàrrega per a bicicletes elèctriques o VMP.

3. Treball en grup: mobilitat interurbana, esport i cicloturisme

Mitjançant l’eina col·laborativa Miro les persones participants treballen sobre els temes que l’Estratègia
Catalana de la Bicicleta 2025 relaciona amb l’impuls de la bicicleta com a element turístic, d’oci i
esportiu, i per a la mobilitat interurbana quotidiana. Es compta com material de suport amb la diagnosi
DAFO realitzada pel Consorci de Vies Verdes.

Després d’un temps en el què cada participant aporta  les seves idees de manera individual, es fa una
posada en comú de cada un dels temes, amb les conclusions següents:

Planificació de xarxes de rutes cicloturístiques i Vies Verdes

- En general,  hi ha una planificació prevista però que té “forats”: els bicicarrils haurien de seguir
una lògica coherent amb les necessitats de mobilitat.

- Falta molta inversió en la millora dels traçats: tenir en compte els pendents.
- Millora en el manteniment i en els paviments: les xarxes europees estan molt millor

mantingudes a França (diferència que es nota molt quan s’entra a Catalunya).
- El nou tram de Bianya, abans de que s’obri, ja està en mal estat, i té molta pendent (des del

Consorci de Vies Verdes es puntualitza que l’obra encara no està recepcionada).
- Encara es continuen fent noves intervencions (com el polígon de Tresserres) que no

contemplen infraestructures específiques per la bicicleta.

Promoció del cicloturisme

- La promoció i difusió no està únicament relacionada amb el turisme: també s’ha de fer difusió
dels beneficis per la salut, les alternatives de lleure i esport, etc.

https://territori.gencat.cat/web/.content/home/03_infraestructures_i_mobilitat/bicicleta/estrategia_catalana_bicicleta_2025/20191112_EstrategiaCatalanaBicicleta2025.pdf
https://territori.gencat.cat/web/.content/home/03_infraestructures_i_mobilitat/bicicleta/estrategia_catalana_bicicleta_2025/20191112_EstrategiaCatalanaBicicleta2025.pdf
https://www.viesverdes.cat/wp-content/uploads/2019/09/Presentaci%C3%B3-diagnosi-i-l%C3%ADnies-estrat%C3%A8giques-07.05.19.pdf
https://www.viesverdes.cat/wp-content/uploads/2019/09/Presentaci%C3%B3-diagnosi-i-l%C3%ADnies-estrat%C3%A8giques-07.05.19.pdf
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- Es valora que el turisme de bicicleta s’ha potenciat molt a les comarques gironines, i és un bon
model (bona promoció turística de vies verdes i turisme). Es considera que el Consorci funciona
molt bé per promoure i mantenir la via verda, i es proposa crear un altre ens equivalent per als
bicicarrils urbans.

- El cicloturisme com a producte itinerant no és un producte que el públic nacional faci
habitualment: a Girona hi ha molts turistes estrangers (és un referent).

- Falta més promoció a les xarxes, i manca formació de base (escoles?)
- La gent fa una activitat puntual amb la bicicleta, però no acostuma anar a passar dies. Potser la

pandèmia és una oportunitat perquè es valorarà més aquest contacte amb la naturalesa.

Planificació de xarxes de rutes per a la mobilitat interurbana quotidiana

- És necessari garantir rutes segregades de les vies verdes per connectar pobles i polígons,
especialment les connexions amb polígons de Les Mates, Pla de Baix, Sant Roc, la Canya.

- Garantir que les noves intervencions contemplin sempre espai per a la bicicleta (adequant el
costat de la carretera per la bicicleta, per exemple).

- Prioritzar intervencions pràctiques i possibles en front a solucions “més boniques”: hi ha moltes
maneres de prioritzar la bicicleta sobre el cotxe.

- Tenir en compte la infraestructura de vehicle privat per tenir models de transició entre tipus de
mobilitat: potenciar la intermodalitat.

Seguretat viària interurbana

- Falta molta feina a fer: normativa arcaica al nostre país, manca senyalització de bicicletes, hi ha
trams de bicicarril incoherents, falta respecte dels cotxes a les bicis i de les bicis als cotxes.

- Creuaments amb carrers/carreteres perillosos.
- Estaria bé fer campanyes didàctiques per motoristes i ciclistes.
- Si es pot aconseguir la reducció a 30 Km/h dins el cas urbà, hi haurà molt terreny guanyat.
- Donar prioritat de pas a les bicicletes a les rotondes.

Estat i qualitat de la infraestructura

- Hi ha trams amb amplada insuficient. Hi ha una part molt ben cuidada  però altres serveixen de
pàrquing improvisat.

- Dificultat de convivència entre vehicles agrícoles i i bicicletes.
- Dificultat per aparcar bicicletes que porten carro (porta-nens o de càrrega): no estan prou

regulades per la normativa.
- S’haurien de delimitar rutes on no puguessin accedir els cotxes.

Altres serveis (infraestructura complementària)

- Alguns semàfors  de detecció de vehicles no detecten les bicicletes.
- Fa por deixar les bicicletes aparcades perquè i ha molta inseguretat i robatoris.
- La restauració, hotels i albergs haurien d’estar adaptats a les bicicletes.
- Habilitar aparcaments de bicicleta als polígons + opció servei sharing compartit
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4. Treball en grup: anàlisi de la xarxa de mobilitat ciclista interurbana

Amb el segon panell de Miro es fa un treball d’identificació de punts conflictius i punts que funcionen
bé de la xarxa de mobilitat ciclista interurbana, amb l’explicació per part del Consorci dels principals
reptes que tenen sobre la taula. Els principals reptes i conclusions del debat són:

- Connexió de Sant Joan les Fonts - Besalú (i posterior connexió amb Girona) està en procés de
licitació, amb finançament del programa “caminos rurales” de l’Estat. Es proposa que aquest
mateix programa pugui recolzar la continuïtat d’aquesta intervenció fins a Sant Pere Pescador
(el camí del Fluvià).

- És necessari garantir la connexió entre Sant Joan - el Morrot i la Vall de Bianya
- És necessari garantir la connexió entre Olot - Can Blanc - la Fageda (amb la tipologia que sigui)
- S’ha de pacificar la connexió amb la Vall de Bianya (carretera de les Feixes). Alternatives que es

debaten:
- Un sol sentit per cotxes i dos per bicicletes (tot i que això podria generar un increment

en la velocitat mitjana dels vehicles que hi passen)
- trànsit restringit a usuaris autoritzats  (dificultat per l’accés a la deixalleria)
- tallar-lo al trànsit rodat.

- Habilitar una connexió ciclista amb el polígon del Begudà, aprofitant l’antiga carretera per fer
un carril bici segregat.

- El tram de la carretera de les Feixes que passa entre els dos volcans hauria de ser exclusiu per a
bicicletes (es puntualitza que ja està tallat al trànsit de vehicles però hi passen igualment).

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/
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5. Tancament i comiat

Es tanca la sessió a les 20:40, agraint a totes les persones la seva participació i enviant un qüestionari
de valoració de la sessió per omplir en línia. S’anima a continuar fent difusió del procés, i es recorda les
properes dates de les sessions de diagnosi (el dijous 8 d’abril, diagnosi de les infraestructures urbanes).


