Al·legacions al projecte de carril bici Barcelona – Esplugues per la B-23
11 de gener de 2016
En contra del que diuen els bons manuals de disseny de vies ciclistes i la proposta que vàrem presentar el propi
Club Ciclista Sant Joan Despí, conjuntament amb la CCUB, el dia 5 de setembre de 2014 al Sr. Lluís Alegre (Director
Tècnic de l’ATM), i després de que el Ministerio de Fomento es negués a acceptar un pas per a vianants i ciclistes
regulat amb semàfor, tal com estava projectat inicialment. Finalment el traçat del carril bici Barcelona-Esplugues
s’ha projectat creuant les bicicletes per damunt dels cotxes i no a la inversa, com seria el més desitjable.

Els manuals diuen que en el cas de voler fer un creuament a diferent nivell, quan es parteix d’una mateixa cota
d’alçada, s’ha de procurar fer passar les bicicletes per sota dels vehicles motoritzats. El raonament d’aquest
motiu, és que els passos inferiors per a bicicletes necessiten tenir uns menors pendents que els superiors , ja que
el gàlib requerit per a la circulació de ciclistes és al voltant de 2,5 m, mentre que en el cas dels vehicles
motoritzats ha de ser d’uns 5 m. Aquest aspecte que en sí mateix, no complir-lo, ja comporta un notable greuge
per a les bicicletes, en aquest cas, queda notablement empitjorat, per la limitació d’alçada del pont de la Ronda
de Dalt, el qual impedeix assolir prou alçada en el moment de creuar la desviació de la B-23 i obliga fer un
recorregut suplementari, desviant-lo de la seva trajectòria natural, per assolir l’alçada suficient.
Un altre argument de pes que en tots els casos se suma a favor del pas inferior, en contra del superior, és que el
ciclista necessita un esforç menor per superar un desnivell ascendent immediatament després d’un de
descendent, ja que la velocitat d'entrada al mateix, sol ser aprofitada pel la inèrcia assolida a la baixada. Al
contrari que el pas superior, el qual no permet aprofitar aquesta embranzida.
Proposta presentada a l’ATM, el 5 de setembre de 2014:

www.ccsjd.org/mobilitat

Cal tenir en compte, que estem parlant d’un important eix de comunicació de la part alta del Baix Llobregat, que
connecta amb la ciutat de Barcelona, zona per la qual circulen diàriament milers de vehicles que entren
majoritàriament per motius laborals cada matí i per tant amb un gran potencial de possibles usuaris que es
podrien passar a la bicicleta. Mentre altres països europeus com Alemanya, en casos similars, estan projectant i
construint el que anomenen autopistes exclusives per a bicicletes de 5 metres d’amplada, aquí seguim fent coses
raquítiques com aquesta.
Donem per descomptat que els tècnics als qui s’ha encarregat la feina d’aquest projecte, son bons professionals
coneixedors de tot el que acabem d’exposar i per tant no trobem cap altra explicació sobre la que es pugui
sustentar aquesta decisió, que no sigui per raons estrictament econòmiques. Cosa que lamentem profundament i
volem denunciar, ja que malgrat totes les declaracions d’intencions que anem sentint, encara hi ha un baix nivell
de compromís per part de les administracions, vers l’impuls real de la mobilitat en bicicleta.
Projecte actual, en fase d’adjudicació:

