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PROPOSTA NOU CARRIL BICI PER CONNECTAR 
LA CIUTAT AMB LA FAÇANA MARÍTIMA

Vilanova i La Geltrú, 6 de Febrer de 2019



Hi ha un problema històric a Vilanova quant a l'ús de la bicicleta ja que les vies del tren segueixen sent un gran 
problema. Per poder accedir a la zona marítima solament es pot travessar amb seguretat a través de la rambla que 
és per als vianants. Si ets adult pots travessar els diferents passos ocupant la via de circulació, però si ets menor o 
vas acompanyant a menors és tot un risc i molt perillós

La següent proposta consisteix a facilitar una via per a bicicletes alternativa per connectar la ciutat amb la façana
marítima accedint a través de la rambla Salvador Samá, des de la carretera principal, rambla Josep Tomás Ventosa 
fins al Passeig del Carmen.

Des de la rambla Josep Tomás Ventosa fins al començament del túnel en carrer Albert Virella i Bloda es proposa
eliminar tots els aparcaments de la marge dreta amb la finalitat de tenir un accés ampli i segur. Si bé es pot
mantenir els aparcaments estrenyent la via per treure un carril bici ampli. 

El Túnel es podria compartir amb vehicles, si bé caldria estrènyer el pas dels cotxes al màxim per poder donar 
amplitud al carril bici ja que en la part inferior del túnel s'estreny.

En la sortida del túnel podria quedar tot el carril dret exclusiu per a carril bici i des del carrer Pere Jacas fins al 
passeig del Carmen, caldria eliminar tots els aparcaments de la dreta en benefici del carril bici.

PROPOSTA



Material necessari per a 600 metres de traçat.

 Pintura. Senyalització de CARRIL BICI sobre paviment de resines, en color blanc, mitjançant
aplicació de  *PINTALINE, pintura acrílica mat, via aigua, densitat 1,3 g/m3 (Tª 20 °C), viscositat
>20 *poises  (Tª 201 °C), especialment estudiada per a la senyalització de paviments de tota 
mena.  *Aprox 2000€

 Separadors carril bici,  300 x 35 =10.500 €
MESURES: 80 *CMS DE LLARG x 20 *CMS D'AMPLE x 11 *CMS D'ALT

 Senyalització vertical : 5000€
 Mà d'obra: 10.000€

Pressupost total: 27.500€

PRESSUPOST ESTIMAT



Nou carril bici des de la 
carretera principal al passeig
del Carmen.

Pas segur per a nens i famílies
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Carril biciÉs el tram més conflictiu. Es proposa estrènyer el  carril de 
cotxes al màxim i posar barra mitgera.
S'aconsegueixen dos objectius: s'àmplia el carril bici i s'obliga
als vehicles a anar a una velocitat reduïda
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