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1. INTRODUCCIÓ
Ara que el carril de bicicletes de la Carretera o Rambla Transversal
entre el c/Metal·lúrgia i el c/Dr. Fleming està a punt de ser inaugurat,
Vilanova i la Geltrú Camina ha considerat oportú de fer un repàs del carril
per a apuntar-ne alguns detalls que es podien millorar.
Abans de fer-ho, volem ressaltar que sempre hem considerat
imprescindible establir un carril de bicicletes en aquest tram pel gran volum
de trànsit motoritzat que pateix i per la importància que té per als
desplaçaments en bicicleta entre l’oest i l’est de la ciutat. Destaca, aquí, la
comunicació amb l’estació de RENFE, que és el punt que més ciclistes atrau.
També considerem idoni d’ubicar aquests carrils entre la fila d’arbres i
la fila de fanals –l’únic espai de la via que actualment no té un paper
fonamental per a la mobilitat dels vianants o dels vehicles–.
Al repàs, prestem especial atenció a les cruïlles pel perill que
aquestes presenten vers els ciclistes. Investigacions de països amb molts
més carrils de bicicletes que Espanya mostren que els carrils de bicicletes
gairebé sempre redueixen el nombre d’accidents als trams rectes entre
cruïlles, però sovint augmenten el nombre d’accidents a les cruïlles per
dissenys viaris inadequats. Un problema que es repeteix a moltes
d’aquestes cruïlles és la falta de visibilitat entre ciclistes i conductors.
Uns altres punts que considerem fonamentals són aconseguir un disseny
uniforme del carril bici per la vorera i assegurar una bona continuïtat entre els diferents
trams del carril bici, així com una bona convivència amb els vianants.
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2. REPÀS DEL CARRIL DE BICICLETES
(fotos ordenades des de llevant fins a ponent)

Imatge 1: Inici del carril bici a la cruïlla entre
la Rambla Exposició i el c/Metal·lúrgia. Hi falta
un senyal vertical que n’indiqui l’inici.

Imatge 2: El carril bici hi és de doble sentit i
força ample. Els bancs s’han posat a una
distància encertada del carril.

Imatge 4: Cruïlla l’Esperança entre Rbla.
Ventosa, Rbla. Exposició, Av. Toldrà i c/Duc
d’Ahumada. Hi falta (al centre de la foto) un
gual i, potser, un pas zebra per a fer
connexió amb aquests dues últimes vies.

Imatge 3: L’alineació dels bancs i els fanals a
mig camí entre els arbres i la paret divideix
l’espai disponible entre vianants i ciclistes i
resulta estèticament harmònica.
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Imatge 5: Un ciclista entre la Rambla del Castell i
la Cruïlla de l’Esperança.

Imatge 6: Rbla. Castell. El carril bici és ample
i, per això, no hi perjudica gens que l’espai per
als contenidors sigui just i aquests gairebé
envaeixin el carril.

Imatge 7: El doble sentit s’hi acaba. Des d’aquí, el
carril bici continua amb sentit únic a tots dos
costats del carrer. Hi falta senyalització vertical
que n’informi.

Imatge 8: Un senyal inintel·ligible que insinua
l’existència d’un carril bici cap a mà esquerra
(no hi ha cap carril bici a la Rbla. Castell). En
realitat, hauria de senyalitzar que comença un
tram amb doble sentit. Cal millorar la
senyalització. En tot cas, les bicicletes poden
fer servir el pas zebra.
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Imatge 10: Un ciclista a prop de la Rambla del
Castell.

Imatge 9: Rambla del Castell. Un fanal enmig
del pas de ciclistes impedeix una connexió
segura amb el carril bici. Cal desplaçar-hi
fanal o pas.

Imatge 12: Av. Víctor Balaguer. Una altra
desviació, però menys forçada, per la mateixa
raó. Elements tan prescindibles no haurien de
condicionar el traçat del carril bici. Allí a on
l’itinerari idoni del carril bici passa per un
espai ocupat per elements publicitaris, cal
eliminar-los, o desplaçar-los.

Imatge 11: Av. del Ferrocarril. El carril bici fa
un doble retomb abans de traspassar la calçada
en diagonal. L’itinerari més còmode, coherent i
segur el faria continuar recte, però s’ha donat
prioritat a mantenir la ubicació d’una publicitat
lluminosa. Si s’hagués tractat d’assegurar la
mobilitat dels cotxes, la prioritat, sens dubte, hi
hauria estat diferent. L’actual disseny pot
ocasionar conflictes innecessaris entre vianants
i ciclistes.
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Imatge 13: El carril bici connecta amb el carril bici
de doble sentit de l’Av. V. Balaguer.

Imatge 14: El carril bici de l’Av. V.
Balaguer no connecta bé amb el carril
bici de l’altre costat de la Rambla
Ventosa. Aquesta connexió és molt
important. Una solució seria fer-hi un
pas per a ciclistes (i vianants) amb
una semaforització semblant a la que hi
ha a la cruïlla del c/Unió (potser amb un
retard de 5 segons), o bé vegeu-ne una
altra solució a la imatge 15.
Imatges 15 i 16: Una altra alternativa seria
prolongar el tram del carril bici amb doble
sentit fins al c/Unió. Al costat de mar, el carril
bici tindria sentit est des del c/Dr. Fleming fins al
c/Unió i doble sentit des del c/Unió fins al
c/Metal·lúrgia. Al costat de muntanya, el carril
tindria sentit oest a tot el trajecte, des de la Rbla.
Castell fins al c/Dr. Fleming. No convé canviar
entre sentit doble i únic més d’un cop –dóna lloc a
confusió–. L’actual falta d’una solució coherent ha
ocasionat una senyalització vertical ambigua i
inintel·ligible que pocs ciclistes tindran en compte.

Imatge 17: També la senyalització
horitzontal és ambigua –al tram entre
l’Av. Balaguer i el c/Unió, sembla que el
carril de bicis, de cop, canviï de sentit–.
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Imatge 18: C/Unió. Els bancs s’han allunyat massa
del carril de bicicletes amb el resultat que l’espai
de vianants es divideix en dues parts d’amplada
reduïda, en lloc d’un sol espai més ample.

Imatge 19: C/Llibertat. Un punt que provocarà
molts ensurts. Un ciclista no pot veure si ve un
vianant de darrere de la caseta de l’ONCE, i un
vianant tampoc no hi pot veure un ciclista.

Imatge 21: C/Llibertat. Un element publicitari
provoca un desviament il·lògic del carril bici.

Imatge 20: La solució és desplaçar la caseta
de l’ONCE fins al costat meridional del pas de
vianants sobre el c/Llibertat. Hi haurà prou espai
si es mou el pas de vianants uns metres cap al
nord i si s’ubica el pas dels ciclistes a l’altre costat
dels fanals. Cal eliminar o desplaçar la
publicitat
lluminosa.
És
imprescindible
assegurar una bona visibilitat entre vianants i
ciclistes.

Imatge 22: C/Magdalena Miró. Els retombs del
carril bici són insignificants, però totalment
innecessaris. Amb un itinerari recte, un ciclista
pot prestar més atenció al trànsit i no pas al
traçat del carril bici.
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Imatge 23: Rambla Principal. El carril bici asfaltat
s’acaba sense indicació d’un itinerari per al ciclista.
Cal desplaçar-hi les torretes i pintar un
itinerari a darrere de la zona per on els vianants
esperen traspassar la carretera.

Imatge 25: C/Restauració. Cal evitar l’aparcament irregular de cotxes i motos al carril de
bicicletes.

Imatge 24: Rambla de la Pau. El final del carril
bici asfaltat i l’inici del pas per a ciclistes no
coincideix per a ningú de cap costat. Cal
desplaçar el pas de vianants i el pas de
ciclistes un metre cap al mar. D’aquesta
manera, els ciclistes també són allunyats de la
zona per on els vianants esperen traspassar la
carretera.

Imatge 26: C/Llanza. El major perill dels
usuaris d’un carril bici gairebé sempre són els
cotxes que giren cap a mà dreta. La cruïlla
entre la Rambla Vidal i el c/Llanza és un punt
negre d’aquest tipus. Cal posar-hi senyals
que avisin ciclistes i conductors del perill.
Cal estudiar la possibilitat de fer vorera
contínua.
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Imatge 27: C/Parlament. Un altre punt negre
amb cotxes que giren cap a mà dreta i un
contacte visual deficient entre conductors i
ciclistes. Aquí, el contenidor hi dificulta, encara
més,
la
visibilitat.
Cal
desplaçar
el
contenidor. El c/Parlament té molt poc de
trànsit i és un lloc idoni per a fer-hi vorera
contínua. Milloraria la seguretat de vianants i
ciclistes i no causaria gaires molèsties als
cotxes. Cal trobar un altre lloc per als
contenidors de vidre, envasos i paper –
deixen els vianants sense gaire espai–.

Imatge 28: C/Matanzas. També aquí, els girs a la
dreta resulten perillosos per als ciclistes i, també
aquí, la millor solució és fer vorera contínua.

Imatge 30: Rambla Samà. L’espai per als
contenidors entre el carril bici i la calçada hi és
molt just i, el carril bici, tan estret, que tan sols
una invasió mínima provocarà perill i incomoditat
als ciclistes. Els contenidors també impedeixen als
conductors que volen baixar per la Rbla. Samà de
veure els ciclistes. Cal trobar un altre lloc per
als contenidors de brossa.

Imatge 29: S’ha distribuït el mobiliari urbà en
tres files – una de bancs, una altra de pilones i
una tercera de fanals–. Aquesta distribució
malgasta molt d’espai i resulta estèticament
poc harmònica. Amb el temps, fóra bo de
desplaçar els bancs una mica cap a mà
dreta i els fanals una mica cap a mà
esquerra. Donaria més espai a vianants i
ciclistes i milloraria l’aspecte del carrer.
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Imatge 32: C/Pare Garí. Una altra cruïlla amb
girs cap a mà dreta que poden provocar
situacions perilloses. Cal posar senyals que
avisin ciclistes i conductors del perill.

Imatge 31: C/Joan Maragall. Aquí, el fanal i,
sobretot, la cabina telefònica deixen molt poc
d’espai als ciclistes. Cal moure’n la cabina
telefònica. L’amplada del carril bici baixa, en
alguns trams propers al c/Dr. Fleming, d’1 m
fins a 0,80 m. Encara que l’amplada del
paviment del carril bici no és important
(importa molt més l’espai lliure a l’altura del
manillar),
aquestes
variacions
afecten
negativament l’aspecte del carril.

Imatge 33: C/Pare Garí. Ja actualment, els
girs cap a mà esquerra provoquen accidents
entre cotxes. En el futur, també poden ser un
perill per als ciclistes. Cal valorar la
possibilitat d’eliminar els girs cap a mà
esquerra.

Imatge 34: C/Dr. Fleming. S’hi acaba el carril
de bicicletes de sentit cap a l’oest. Hi falta un
senyal que indiqui el final del carril bici.

Imatge 35: C/Estany. Hi falta un senyal que
indiqui l’inici del carril bici cap a l’est.
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3. CONCLUSIONS
Al repàs de l’apartat anterior, hem fet nombroses propostes de
millora. Només la proposta de prolongar el tram amb sentit doble fins al
c/Unió (com una de dues alternatives possibles) afecta la concepció bàsica
del carril de bicicletes. Les restants són millores puntuals. Això no obstant,
algunes afecten la seguretat dels transeünts i preguem que es valori
seriosament la possibilitat d’introduir-hi aquestes millores ja abans
d’inaugurar el carril.
Els restants suggeriments nostres afecten, sobretot, la comoditat de
ciclistes i vianants i l’aspecte del carril. Són millores que no afecten la
seguretat dels usuaris i, per això, es poden efectuar després de la
inauguració del carril.
Les propostes es concentren sobre cinc temes:
Millorar el traçat del carril bici. Un traçat recte és més còmode per
al ciclista i també millora la seva seguretat -amb un itinerari recte, el ciclista
pot prestar més atenció al trànsit i no pas al traçat del carril bici–. En
aquest aspecte, es pot millorar el carril bici a les cruïlles de la carretera amb
la Rbla. del Castell, Av. del Ferrocarril, Av. de Víctor Balaguer, c/Llibertat i
c/Magdalena Miró. També convé millorar el traçat i la senyalització
horitzontal del carril, a tots dos costats, a la cruïlla amb la Rambla Principal
per a evitar-hi conflictes amb els vianants.
Desplaçar o eliminar mobiliari urbà i altres elements que poden
obstaculitzar un bon contacte visual entre ciclistes i conductors o vianants.
Una bona visibilitat és fonamental per a la seguretat a les cruïlles. En
aquest aspecte, es pot millorar molt el carril bici al c/Llibertat, però també
és millorable al c/Joan Maragall, c/Parlament, Rbla. Samà, Av. del
Ferrocarril, Av. de Víctor Balaguer, etc.
Establir voreres contínues a cruïlles amb carrers de poc trànsit. Es
proposa aquesta mesura a la cruïlla amb els carrers de Parlament i de
Matanzas. També seria una possibilitat a la cruïlla amb el c/Llanza.
Millorar la senyalització. Proposem indicar l’inici i el final del carril
bici amb senyalització vertical. De la mateixa manera, cal indicar quan el
carril canvia de sentit doble a sentit únic. Al tram entre el c/Unió i la Rbla.
del Castell hi ha més d’un senyal inintel·ligible que cal revisar. Quan sigui
possible, cal afegir, als semàfors de vianants, la icona de ciclista al costat
de la de vianants.
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Evitar l’aparcament irregular de cotxes i motos al carril bici. No
tenim cap solució per a aquest problema, excepte una actuació contundent
per part de la policia i avisar sobre aquesta actuació amb cartells.
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