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Dades de l’activitat

Dia de l’activitat DIjous 08/04/2021, de 19:00 h a 20:30h

Format Reunió en línia, mitjançant plataforma zoom

Assistents 21 persones, inscrites prèviament a la pàgina pedala.olot.cat

Fase del procés Fase 1: anàlisi i diagnosi

Objectius

- Part explicativa: la xarxa ciclista a Olot (característiques de les diferents tipologies de vies ciclables)
- Debat: avantatges i inconvenients de cada tipologia de vies ciclables
- Treball en equip d'anàlisi de la infraestructura actual: identificació de solucions que funcionen i que no,

punts conflictius (amb cotxes, vianants, etc)
- 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 Francesc Baquer particular

Engràcia Canal particular Carles Pagès Olot es mou

Adrià Domènech particular Joan Santaeulària ANEGx

Manel Arias AAVV la Caixa, Bonavist Elisa Planagumà particular

Leandre Escorsell particular Mireia Montbardó particular

Edu Coba Bueno particular Jordi Masmijà particular

Vanesa Parra particular

Joan Rigall Ajuntament d’Olot Lucia Zandigiacomi Equip dinamitzador

Javier Fraga Equip dinamitzador Marc Nadal Equip dinamitzador
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Desenvolupament de la sessió

1. Presentació

Agustí Arbós, regidor de mobilitat de l’Ajuntament d’Olot, dóna la benvinguda a les persones assistents
i agraeix la seva participació. Després de la presentació abandona la sessió.

Javier Fraga explica el context general del procés i les diferents fases de treball. Recorda que els
objectius de la sessió són diagnosticar la infraestructura ciclable actual d’Olot.
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2. Part explicativa: la xarxa de bicicleta actual i tipologies de solució

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

- La xarxa actual d’Olot està més estructurada en voltant a les vies verdes, bordejant la ciutat,
amb diferents solucions dins de la ciutat (carrils bici en calçada, en vorera, en zona de vianants,
vies verdes i itineraris compartits amb el cotxe).

- La bicicleta ha de poder anar per qualsevol lloc, però hem de veure de quina manera es fa:
sempre ha d’haver-hi una solució (que no sempre ha de ser el carril bici).

- Solucions per a la bicicleta amb carril exclusiu: vies exclusives per bicicleta
- carril bici en calçada (treu espai als cotxes, és una solució barata)
- carril bici en vorera (pot generar interferències amb el vianant, només es recomana

quan hi ha poques bicicletes i vianants)
- carril bici independent (calçada completament separada d’altres trànsits, ofereix molta

seguretat i prioritat per a les bicicletes)
- Solucions per a la bicicleta compartides amb el vianants

- en carrer de vianants - restringit per cotxes (es poden generar interferències entre bicis
i vianants si hi ha molta intensitat d’ús)

- vorera compartida - espai en vorera (només es recomana en zones amb molt poc ús i
força espai disponible)

- carrer de convivència (hi poden circular cotxes, vianants i bicicletes, normalment de
plataforma única, funciona bé amb poc trànsit de vehicles -menor de 1000 vehicles/dia)

- Solucions per a la bicicleta compartides amb el vehicle
- carrer 30 (velocitat limitada a 30 km/h, les bicicletes tenen prioritat, requereixen molt

bona senyalització, es necessiten elements que ajudin a reduir la velocitat real dels
cotxes, és una solució en què ja no tots els usuaris s’hi atreveixen)

- carrers trepitjables (carrils de doble sentit de cotxes, es dibuixa un espai a bicicletes
però que el cotxe pot trepitjar)

- carrer bici (bicicletes en doble sentit, cotxes en sentit únic que han de cedir el pas a les
bicicletes que circulen en contrasentit)

- Pistes i camins: amb un alt potencial, especialment per a l’ús de mobilitat de lleure, oci i
esport.

3. Debat sobre les tipologies de solucions

A partir de l’explicació anterior s’obre un debat sobre la valoració de les diferents solucions i el grau
d’acceptació que es pensa que podrien tenir a Olot. A continuació es resumeixen les principals
qüestions sorgides en el debat, agrupades per grans temàtiques:

Infraestructures ciclistes

- Dificultat d’implantació de la zona 30: moltes vegades quan s’implementen no estan contents ni
els cotxes ni les bicicletes. La seva implementació hauria d’anar acompanyada sempre de
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mesures pedagògiques i/o dissuasòries (com per exemple senyalització amb pintura d'un altre
color). En aquest sentit, es comenta la necessitat de fer efectiva la reducció de velocitat dels
cotxes (ja que a baixa velocitat no el fa atractiu per als cotxes), i es posa com a exemple la
quantitat de radars de velocitat d’algunes ciutats europees.

- Les interseccions són punts clau (exemple, davant de l’escorxador i l’avinguda Europa)
- La ciutat actual només està pensada per la circulació de cotxes, no està pensada per anar a fer

les coses quotidianes a peu o en bicicleta.
- L’experiència diu que quan el vehicle no motoritzat guanya protagonisme i és preponderant a

l’espai públic, el cotxe perd l’arrogància que acostuma a tenir.

Pacificació i vianants

- Olot té també un problema molt gran amb les voreres, sobretot als barris. Impulsar una
mobilitat sostenible també ha de passar per repensar la superfície del cotxe, la pacificació dels
carrers i dels barris i de millorar els desplaçaments a peu. S’ha de generar una sensació de
confort a l’hora d’anar a peu per la ciutat.

- Els principals reptes han de ser la millora de la mobilitat per als vianants, la resta de mitjans de
mobilitat sostenible (bicicletes i vmp) i, només després, els cotxes.

- El vianant ha de tenir prioritat sobre la bicicleta. S’ha de prioritzar sempre, en la convivència
entre diferents mitjans de transport, el més vulnerable. Un participant opina que els patinets
elèctric no haurien de circular pels carrils bici.

Pedagogia i canvi de mentalitat

- En general, falta molta pedagogia per conductors de cotxe (i també per vianants), no només a
Olot sinó a tot el país. Un espai en el qual s’ha de fer èmfasi en aquest canvi de mentalitat és a
través de les escoles.

Inseguretat de les persones usuàries

- Inseguretat a l’hora d’anar en bicicleta: una de les participants explica que li fa por quan un
cotxe l’avança, ja que no deixa 1,5 metres de distància (en aquest sentit, els que més
acostumen a respectar la distància són els camions), i tampoc es respecta sempre la
senyalització de gir. Una altra participant explica que se sent molt insegura usant la bicicleta
pels carrer que són artèries i hi circulen molts vehicles.

- La falta de respecte a les persones ciclistes és també una qüestió de gènere.
- Alguns tipus de solucions haurien d’implicar un canvi gran en la conducta viària per minimitzar

els ensurts que donen els cotxes a les persones usuàries de bicicleta.

Sobre el desenvolupament del procés i del pla

- L’altíssima participació a les enquestes a famílies demostra la importància de comptar amb les
entitats i aprofitar-les per millorar i enriquir el procés.

- Hi haurà un pressupost assignat al desenvolupament de les actuacions que continguin el pla,
però encara no sabem quants diners seran. Com ja es va comentar en alguna sessió prèvia, les
solucions han de ser possibilistes, sense deixar de ser ambicioses.
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4. Treball en grup

Les persones participants es divideixen en dos grups per fer una anàlisi de la infraestructura ciclable
actual de la ciutat. A partir del treball realitzat per l’ANEGx d’identificació de propostes de millora dels
carrils bici en 2016, i mitjançant l’eina col·laborativa del google mymaps, es fa un treball d’anàlisi de
punts de millora de la xarxa actual i de recollida de propostes i priorització de connexions ciclables.

El resultat del treball del grup 1 es pot consultar en el següent enllaç. Entre les propostes recollides
destaca la de connectar mitjançant una via ciclable tots els centres escolars, habilitar aparcaments de
bicicletes en tots els equipaments públics o aprofitar les galeries del Mig com a espai d’aparcament
segur de bicicletes. Es fa una proposta de xarxa radial mantenint el nucli antic totalment accessible per
bicicletes i que es complementi amb connexions que connectin les artèries principals a mitja cota
(aprofitant el Fluvià i els trams existents a Bianya).

El resultat del treball del grup 2 es pot consultar en el següent enllaç. S’identifiquen els principals punts
conflictius (seguretat, il·luminació, encreuaments) , i s’identifica com a prioritari connectar els trams de
carrils existents (carretera de Riudaura, Pou del Glaç, solucionar el pas per l’avinguda de Barcelona) i

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1dLd3UnWsqWLqFOMiXEtscifSe0k&ll=42.18180633368572%2C2.4770482705108687&z=15
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1kju4EWs4jwcykZGVQqBHBdHSSnNOpmI9&ll=42.176090741869565%2C2.4841981303954963&z=14
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1xvjO2zbyfDWDHGoY8zr4IThu-luSVPAU&ll=42.18467321710084%2C2.4711758879153134&z=13
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garantir un pas segregat (per vorera o per calçada) a totes les vies arterials de la ciutat.

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’explica que, a causa de la situació sanitària la pedalada
programada pel dissabte 17 d’abril s’haurà d’ajornar, i que en les properes setmanes es farà la
sistematització de tota la informació recollida en les sessions de diagnosi per posar-la en comú en la
següent sessió, el 4 de maig.
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