PROPOSTES PER CONNECTAR ELS CARRILS BICI DE SANT JOAN DESPÍ
15 de gener de 2015
En aquests moments en el que ja ha quedat aprovat el PMU 2013-2018 i que estan apunt d’adjudicar-se les obres per
realitzar el nou carril bici del carrer Jacint Verdaguer, creiem que és el moment per entrar en matèria de propostes per
connectar de manera coherent la xarxa ciclista que tenim en aquests moments a Sant Joan Despí.
Des del Club Ciclista Sant Joan Despí, fem les següents propostes, que totes elles busquen l’objectiu de connectar
els eixos principals, d’una manera que per a la bicicleta siguin segurs, còmodes i directes.
Per fer-ho hem tingut en compte les següents consideracions bàsiques: Les bicicletes, com a vehicles, han de circular
preferentment per la calçada. Si es pot aconseguir que ho facin compartint l’espai amb la resta de vehicles en un
entorn total i realment pacificat, millor. En el cas contrari i en el que les bicicletes hagin de circular per vies en sentit
ascendent, caldrà habilitar un carril bici segregat i protegit.
A l’hora de connectar carrils bici, les rotondes son un dels principals esculls a resoldre. Si el que es vol és no
penalitzar a les bicicletes respecte de la resta de vehicles, no s’ha de permetre que aquestes realitzin un itinerari més
llarg que els cotxes, ni que s’hagin d’aturar més vegades que ells i la única manera coherent que coneixem, que al
mateix temps no quedi compromesa la seguretat dels ciclistes, és fent-los circular en paral·lel, segregades amb un
carril exterior, que estigui protegit amb tacs de cautxú.

Comencem per una important arteria de comunicació com l’Avinguda de Barcelona, que té un nombre molt elevat de
cruïlles amb rotonda, la majoria d’elles agrupades en la zona més transitada i que ara per ara penalitzen de manera
molt notable a qui vol circular-hi en bicicleta i que en un recent document ja aportàvem propostes que en resolien en
bona part.
En el tram entre el carrer de Rius i Taulet fins la rotonda a l’alçada del carrer Tambor del Bruch i Sant Martí de l’Erm,
ja vàrem proposar traslladar el carril bici per dur-lo de la vorera a la calçada en sentit ascendent i compartir l’espai
amb els cotxes en el sentit descendent, suprimint així els dos carrils bici que hi ha ara mateix a cada una de les dues
voreres i que treuen espai als vianants.

Aquests carrils bici, ara queden interromputs en alguns punts, que obliguen a canviar de cantó i a la vegada
entorpeixen la marxa del ciclista, amb passos estrets que en prou feines deixen espai als vianants i ens aparten de la
trajectòria lineal que fan la resta de vehicles, amb giravolts pronunciats, per anar a buscar els passos de vianants.
El curt tram des de Maria Tarrida (Via Llobregat) al carrer Major, actualment té un carril bici damunt la vorera, que
prové de la Via Llobregat en sentit Cornellà, el qual s’interromp a la Rambla Jujol, a la vegada que no ens ofereix
possibilitats de connectar amb la mateixa Via Llobregat en sentit Sant Feliu, ni cap altra.

Cruïlla d’avinguda Generalitat amb carrer Sant Martí de l’Erm
Pensem que cal millorar aquesta intersecció, ja que pels que venen de Sant Martí de l’Erm no queda gens clar que
l’Av. Generalitat sigui un carril bici de doble sentit i per altra, els que circulen per Av. Generalitat, no perceben que
tenen la connexió amb Sant Martí de l’Erm.

En relació al carril bici de Jacint Verdaguer, el qual està a prop d’executar-se, creiem que és innecessari continuar-lo
en el tram 1 d’avinguda Generalitat fins la passarel·la de RENFE, ja que al ser un pas exclusiu per accedir a
l’aparcament, el considerem prou pacificat per compartir-lo amb la resta de vehicles i d’aquesta manera, d’una banda
es mantindria el nombre de places d’aparcament i per l’altre s’estalviaria uns diners, per executar en unes altres
obres de connexió com les que proposem en aquest document i que estimem més necessàries.

Una segona obserbació més de detall que volem fer d’aquest projecte, és que d’una banda celebrem la nota positiva
de que per fi es col·loquin tacs de goma que actuen com a protecció del carril bici, però la part negativa que hi veiem,
és que aquests es vegin situats després del marge, ja excessivament reduit (55 cm), entre el cordó de cotxes aparcat
i el carril bici. Quan entre altres coses haurien d’evitar que els vehicles aparquin embaint aquest marge de seguretat
(insistim, ja insufiecien).

Algunes de les “solucions” que s’han anat aplicant en els darrers temps, que miren de resoldre el problema d’unir
trams de carril bici que van per la calçada amb altres que van per la vorera. Creiem que a banda de complicar-li la
vida al usuari de bicicleta, li generen confusió en la seva trajectòria i també el posen en una major situació de risc.

Per resoldre aquesta qüestió, creiem que son molt més encertades les solucions com la que mostrem a continuació i
que s’estan aplicant en altres ciutats com Barcelona.
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