MEMÒRIA PER ALS PRMERS PREMIS MENORCA AGENDA LOCAL 21

IMPLANTACIÓ D’UNA XARXA DE CARRIL BICI
AL MUNICIPI DE CIUTADELLA DE MENORCA
“VELO-XARXA”
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1.- Presentació de l’organització

L’Ajuntament de Ciutadella és la institució pública que gestiona el trànsit i la mobilitat
dins el centre urbà de Ciutadella de Menorca.

2.- Objectiu de la iniciativa

L’objectiu principal de la iniciativa és promoure una mobilitat més sostenible dins el
centre urbà de Ciutadella, implantant una xarxa de carril bici, per tal de dotar als
ciutadans d’una infrastructura segura per tal de circular amb bicicleta al municipi i així
aconseguir un millora de la salut i de la qualitat de vida dels ciutadans.

3.- Objectius i línies estratègiques dels Compromisos d’Aalborg +10 relacionats

La principal línia estratègica dels Compromisos d’Aalborg +10 relacionada amb el
projecte és:

Millor Mobilitat, Menys Trànsit
Reconeixem la interdependència del transport, la salut i el medi ambient, i ens comprometem a
promoure enèrgicament opcions de mobilitat sostenibles.
En conseqüència, treballarem per:
1. Reduir la necessitat de transport motoritzat privat i promoure alternatives atractives i
accessibles per a tothom.
2. Augmentar la proporció de desplaçaments fets amb transport públic, a peu i en bicicleta.
3. Promoure la transició a vehicles de baix nivell d’emissions.
4. Desenvolupar un pla de mobilitat urbana integrat i sostenible.
5. Reduir l’impacte del transport en el medi ambient i la salut pública.
Cal destacar també, que aquest projecte està inclòs al Pla d’Acció Ambiental de
Ciutadella, i que va ser una de les iniciatives més valorades pels ciutadans i entitats
representades al Taller d’Agenda local 21.
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4.- Àmbit d’actuació

L’àmbit d’actuació del projecte és el centre urbà de Ciutadella de Menorca.

5.- Destinataris

Els destinataris del projecte són tots els ciutadans de Ciutadella i els visitants.

6.- Actuacions

El projecte en la seva totalitat preveu la implantació de fins a 9 quilòmetres de carril
per a bicicletes al centre urbà de Ciutadella. Aquests 9 quilòmetres s’aniran executant
progressivament, i a data d’avui s’han executat 2.850 metres d’aquesta xarxa de 9.000
metres de carril bici. Es preveu que durant el 2009, mitjançant les obres del Plan E,
s’executin 1.150 metres més corresponents a la Contramurada i al carrer Mallorca. El
projecte preveu la connexió mitjançant el carril bici de la majoria de centres educatius,
instal·lacions esportives i edificis públics, per tal d’oferir la possibilitat d’anar-hi en
bicicleta.
El projecte preveu també una senyalització específica inspirada en el dibuix guanyador
d’un concurs de logotips realitzat entre els centres escolars de Ciutadella. El dibuix
guanyador va ser el següent:
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7.- Calendari

Les previsions són que a finals de 2011 els 9 quilòmetres estiguin operatius. Com ja
hem explicat abans, amb les obres del Plan E a la Contramurada s’executaran uns 700
metres més, que s’afegiran als 450 metres del carrer Mallorca. Durant el 2010, es preveu
l’execució del carril a la zona del passeig marítim, i el tram del Canal Salat (C/ Sant
Antoni Maria Claret) aprofitant les obres de l’Auditori i la 3a fase del Canal Salat.
Després mancarà la connexió de la part nord de la Contramurada, des del Camí de
Maó fins a la zona de Dalt es Penyals, que serà la darrera en executar-se.

8.- Pressupost

El pressupost es difícil de calcular amb exactitud, ja que hi ha parts que són executades
dins projectes d’obres de més envergadura, com la Contramurada o zones del Canal
Salat. Les zones on no es necessitaven grans obres, s’ha duit a terme mitjançant els
serveis de la Brigada Municipal d’Obres (feines de pintura, senyalització, i petites obres
de desplaçament d’illetes, pasteretes, etc.) en aquest cas caldria tenir en compte el
material adquirit, pintura, separadors del trànsit rodat, senyals verticals i semàfors.

9.- Avaluació

No s’han previst mètodes d’avaluació específics per al projecte, tot i que des de la
Policia Local es preveu dur a terme amidaments de diferents trams ja executats a finals
d’any per veure el grau d’us de la bicicleta. També es preveu dur a terme una sèrie de
campanyes informatives dirigides al públic en general i als escolars en particular per
incentivar l’ús de la bicicleta, promoure unes bones pràctiques a l’hora d’anar en
bicicleta, dur a terme cursos d’aptitud en l’ús de la bicicleta per a escolar, etc.
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10.- Resultats

Els resultats de la iniciativa no poden ser més engrescadors, en pocs mesos, s’ha
aconseguit triplicar el número de metres de carril bici disponibles, i a un cost baix per a
l’administració, i amb les properes obres del Plan E, s’aconseguirà augmentar els
metres disponibles i tancar un circuit que va des de les principals instal·lacions
esportives i polígon industrial passant pel camí de Maó i la Contramurada fins arribar
a la zona dels Instituts de secundària, i tornar pel Canal Salat fins a la zona esportiva i
polígon industrial.
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Fotografies de diferents trams

Carrer de la Pau

Carrer Alfons V
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Carrer Alfons V

Camí de Maó
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Camí de Maó
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