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1.1 OBJECTE DE L’ESTUDI 

 Partint de l’”Estudi de la mobilitat en bicicleta per camins rurals a la comarca 
de l’Alt Penedès” es busca com a objecte la definició i constatació d’una sèrie de rutes a 
partir de certs camins ja existents i que formen part de l’actual orografia de la comarca.  
 

A partir de l’ampli ventall d’aquest tipus de camins de caire totalment rural es 
defineixen una sèrie de rutes o itineraris per tal de poder establir una connexió 
mantenint com a nucli i centre absolut de sortida de cadascuna de les rutes la capital de 
la comarca penedesenca, amb una sèrie de pobles pròxims a Vilafranca, establint per 
tant unes rutes amb un dibuix totalment radial a aquesta. 

 
Tenint en compte que l’existència d’un transport públic totalment escàs, 

deficitari i la poca freqüència existent, així com una disponibilitat d’horaris que no 
s’ajusta ni de bon tros a les necessitats dels ciutadans; aleshores aquest fet obliga a la 
gran majoria al transport mitjançant el vehicle motoritzat de tipus particular.  

 
Utilitzant una situació actual on la sostenibilitat té un protagonisme creixent, es 

busca sobretot donar alternatives a un transport motoritzat. I tenint també en compte que 
cada cop el nombre de catalans que utilitzen la bicicleta dins del seu àmbit de mobilitat i 
també esportiu, tot i que aquest darrer només es contempla com a una segona alternativa 
de l’ús i no com a objecte principal, es vol acostar aquesta solució plantejada a la 
població per tal que pugui triar i al mateix temps millorar la seva mobilitat. 
 
1.2 OBJECTIUS DE L’ESTUDI 

 L’estat actual d’aquest tipus de vies en alguns casos és molt precari, ja que una 
falta de manteniment i un desconeixement en aquests moments pel que fa a la seva 
existència per part de la majoria de ciutadans n’ha provocat el deteriorament, així doncs 
es busca una millora de les condicions d’aquests camins, així com una potenciació de la 
seva existència i ús. 
 
 Augmentar el nombre d’alternatives per a l’usuari de manera que no es trobi tan 
limitat a l’hora de desplaçar-se, ja sigui per feina, lleure o qualssevol altra situació. 
 
 Executar una sèrie de moviments de terres per tal que els desnivells siguin molt 
acceptables i els pendents a través de les rutes siguin menors als establerts com a 
màxims, ja que unes inclinacions longitudinals superiors al 5% no són recomanables, 
arribant a marcar un límit en el 8% de pendent com a pendent màxim recomanable per a 
un traçat d’una via ciclista, tot i que en el cas que s’hagin de salvar obstacles com ara 
passos elevats es marcarà com a límit una inclinació no superior al 25%. 
 
1.3 ÀMBIT D’ESTUDI 

 L’àmbit d’estudi és la Comarca de l’Alt Penedès, però, concretant-ho una mica 
més,  resulta ser Vilafranca del Penedès i un radi al seu voltant d’aproximadament uns 
10 Km, de manera que puguem englobar La Bleda, Santa Margarida i els Monjos, Les 
Cabanyes, Vilobí del Penedès, Guardiola de Font-Rubí, Sant Pere Molanta, Sant Cugat 
Sesgarrigues, Les Gunyoles i Les Cabòries (Avinyonet del Penedès). 
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1.4 SITUACIÓ 

  
El primer lloc haurem de situar Vilafranca del Penedès en el mapa geogràfic i 

històric: és la capital de l’Alt Penedès, comarca que des de l’any 1833 pertany a la 
província de Barcelona i que destaca per ser un centre vitivinícola dels més tradicionals 
i importants de Catalunya. Els seus orígens els trobem a principi del segle XII, en què 
va desbancar Olèrdola com a capital del Gran Penedès (Alt Penedès, Baix Penedès i 
Garraf). D’aleshores ençà mantingué la importància i fins i tot l’augmentà: capital de la 
Vegueria del mateix nom (a partir del segle XIII), de territoris encara més extensos, ja 
que incloïa l’Anoia; corregiment del mateix nom (a partir de 1716, a causa dels decrets 
de Nova Planta); fins que la divisió provincial del XIX dividí el Gran Penedès i 
Vilafranca quedà reduïda a una simple capital de comarca, concretament de l’Alt 
Penedès. Des de la seva creació es convertí en un gran centre comercial (el seu mercat 
ja s’esmenta en el document de creació de la vila, l’any 1155 i té fires documentades 
des del segle XIV) i nus de comunicació que va anar creixent sota la protecció dels 
comtes primer i dels comtes-reis després, que tenien palau a la Vila. És considerada una 
de les ciutats mitjanes catalanes més importants tant pel seu patrimoni historicoartístic 
(hi destaquen edificis d’origen medieval, així com també modernistes) com per la vida 
cultural. Ha donat noms tan importants a la cultura catalana com Torras i Bages, els 
germans Milà i Fontanals, Llorens i Barba...  

 
 L’emplaçament de Vilafranca (a 222 m d’altitud) es troba en el centre de la 
depressió del Penedès, entre la Serralada Prelitoral i el massís del Garraf. El municipi té 
una extensió de 19,65 Km2 i una població de 38.218 habitants (dades de l’any 2010); 
una població que va experimentar un creixement notori a la dècada dels anys 80 i que ha 
continuat creixent progressivament, tot i que amb menor mesura a partir de la crisi 
econòmica de 2008. 
 
 De tota manera, seria un error centrar-nos únicament en la capital de la comarca, 
ja que, si bé és cert que el nostre estudi estableix Vilafranca com el nucli central del 
qual partiran les rutes que constituiran la xarxa de Vies Rurals per a Bicicleta a la 
comarca de l’Alt Penedès, no ho és menys que el territori a tenir en compte és 
pràcticament tota la comarca de l’Alt Penedès. No ens centrarem en tota la seva 
extensió, però sí en una sèrie de pobles al voltant de la Vila com són: la Bleda, Santa 
Margarida i els Monjos, les Cabanyes, Vilobí del Penedès, Guardiola de Font Rubí, Sant 
Pere Molanta, Sant Cugat Sesgarrigues, les Gunyoles i les Cabòries (Avinyonet del 
Penedès). 
 
 Fet aquest aclariment, direm que l’Alt Penedès és una comarca situada en la 
regió del Penedès i és una de les quatre comarques en què va quedar dividida la 
Vegueria del Penedès en la divisió comarcal del 1936 i en la restitució comarcal de 
1987. Amb una altitud mitjana de 216 metres i amb una extensió de 592,8 Km2, està 
situada a la Depressió Prelitoral i limita amb l’Anoia pel nord, amb el Baix Llobregat 
per l’est, amb el Garraf pel sud i amb el Baix Penedès i l’Alt Camp per l’Oest. Té un 
clima i una vegetació clarament mediterranis, tot i que hi queden pocs boscos d’alzines, 
que han estat substituïts per pi blanc i sobretot per terres de conreu. Com hem apuntat 
per a la capital, la comarca ha estat i continua essent una comarca eminentment agrícola, 
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amb un pes extraordinari de la viticultura (més del 50% de la superfície útil de la 
comarca és coberta de vinya), tot i que també hi tenen pes altres conreus específics com 
el préssec (Ordal)  o les cireres, els alls... La recorren nombroses rieres o riuets (Bitlles, 
Lavernó...), que nodreixen els dos grans rius de la comarca: l’Anoia i el Foix, tots dos 
als extrems. Pel que fa a la indústria, hi predomina l’agroalimentària, però també cal 
destacar-hi la paperera, a la conca del Bitlles, la farinera, la  vidriera i la química, 
sobretot a Santa Margarida i els Monjos. Aquests darrers anys s’ha fet una aposta forta 
per l’enoturisme, al voltant de la cultura de la vinya i el vi.  
 
Pel que fa als pobles inclosos en els nostres itineraris, en podem destacar, a part que tots 
tenen Vilafranca com a mercat i àrea comercial i de serveis (sanitaris, escolars...) 
preeminents, el següent: 
 
La Bleda és un nucli de població dividit actualment entre els municipis de Santa 
Margarida i els Monjos i Sant Martí Sarroca (3161 h. l’any 2010), del qual és el segon 
nucli de població més important (320 habitants). Està situat a l’oest de Vilafranca i té 
una població molt dispersa. Hi destaquen l’antic castell de la Bleda, que va donar lloc a 
la baronia de la Bleda, i l’església de santa Maria.  
 
Santa Margarida i els Monjos, està situada al sud-oest de Vilafranca,  té una superfície 
de 17,39 km2 i una població de 6933 habitants (2010), distribuïda en tres nuclis 
principals: Els Monjos, Cal Rubió i la Ràpita. Al municipi s’han trobat restes ibèriques, 
romanes i àrabs, la qual cosa demostra que va ser poblat des de molt antic, gràcies a la 
seva posició estratègica, a la vora del riu Foix i d’un nus de comunicacions important, 
com ho prova el fet que ja hi passés la via Augusta. Sembla que la població actual va 
néixer a l’entorn de la l’església romànica de Santa Margarida del Penedès i d’un molí 
fariner situat a la riba del Foix que va ser propietat dels Monjos de Santes Creus des del 
segle XIII. Al seu terme també s’ha de destacar l’església i el castell de Penyafel, on va 
néixer sant Raimon de Penyafort. Actualment és un dels municipis més industrialitzats 
del Penedès.  
 

Les Cabanyes està situada al nord oest de Vilafranca i  té una superfície de 1,19 km2 i 
902 habitants (2010). Es tracta d’un terme dels més petits del Penedès, eminentment 
agrícola i amb una cooperativa important. Històricament cal destacar que va ser la seu, 
durant gairebé dos segles (1135-1306) de la comanda de l’Ordre de l’Hospital de Sant 
Joan de Jerusalem, que s’establí a l’església romànica de Sant Valentí, fins que passà a 
Vilafranca. Entre les cases pairals del terme destaca el Mas Gomà, casa pairal del bisbe 
Josep Torras i Bages.  

 
Vilobí del Penedès està situada al Nord de Vilafranca, té una superfície de 9,43 km2 

I una població de 1129 habitants (2010). Com altres municipis del Penedès està format 
per diversos nuclis, en aquest cas molt igualats pel que fa a població: Vilobí, Bellver i 
les Guixeres. El terme va ser poblat des de molt antic, com ho demostren les restes 
neolítiques,  ibèriques i romanes que s’hi han trobat. Apareix documentat ja al segle XII 
pel seu castell, del qual només queden restes. A partir del segle XIV, i fins al XIX, va 
dependre, jurisdiccionalment, dels canonges de la Pia Almoina de Barcelona. Des del 
1846 és un municipi independent.  
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Guardiola de Font Rubí  és el nucli més important i més poblat del municipi de Font-
rubí. Està situada al Nord de Vilafranca, té una superfície de 37  km2 i una població de 
1466 habitants (2010), molt disseminada: Guardiola (369 h.), L’Alzinar (166 h.), Can 
Castellví (108 h.)... El castell de Font-rubí ja és documentat l’any 938, com a pertanyent 
al comtat de Barcelona. Esdevingué una baronia, la baronia de Font-rúbia, que va 
pertànyer a grans noms de la noblesa catalana com els Fivaller de Palou, els Erill...  

 
Sant Pere Molanta és un dels nuclis de població del municipi d’Olèrdola, juntament 
amb Moja, Viladellops, Sant Miquel d’Olèrdola i algunes urbanitzacions com Daltmar i 
Can Trabal.  Situat a l’est de Vilafranca, tot el municipi té una superfície de 30,08 km2 i 
una població de 3533 habitants (2010). El municipi va ser poblat des de molt antic, com 
demostren els nombrosos jaciments arqueològics que hi ha al terme. Com hem 
esmentat, va ser la capital del Gran Penedès fins al segle XII i a pràcticament tots els 
nuclis trobem monuments d’interès. Al de Sant Pere Molanta, que va ser parròquia i 
municipi durant molts anys, hi destaca l’església de sant Pere, consagrada l’any 991 i 
situada al costat de l’antic palau Molanta. En el terme de Sant Pere Molanta també cal 
destacar l’important polígon industrial situat a peu de la N-340, un dels més importants 
de l’Alt Penedès, juntament amb els de Santa Margarida i els Monjos.  

 
Sant Cugat Sesgarrigues és un municipi situat a l’est de Vilafranca. Té una superfície de 
6,29 km2 i una població de 800 habitants (2010), distribuïts en tres nuclis principals: el 
poble, o Sant Cugat pròpiament dit, i els barris de les Cases Roges (a peu de la carretera 
N-340) i Puigcigró. Es tracta d’un municipi eminentment agrícola, amb predomini de 
vinya, fins al punt que el raïm forma part de l’escut municipal.  

 
Les Gunyoles i les Cabòries pertanyen al terme municipal d’Avinyonet del Penedès, 
situat al l’est de Vilafranca. Té una superfície de 29,12 km2 i una població de 1714 
habitants (2010), distribuïda en cinc nuclis principals: Avinyó Nou, que n’és la capital 
administrativa i el més modern, nascut al llarg de l’antiga carretera N-340; les 
Gunyoles, que n’és el nucli més antic, en el qual es conserva un monument funerari de 
l’època romana; l’Arboçar, situat en la part més muntanyosa del municipi i de població 
més dispersa; Cantallops, un petit poble travessat també per la N-340; i Sant Sebastià 
dels Gorgs, un nucli eminentment rural, envoltat de vinyes, que conserva una de les 
joies del romànic penedesenc, el monestir del mateix nom. 
 
1.5 APORTACIÓ AMBIENTAL 

La bicicleta com a mitjà de transport té els seus inicis a principis de segle XX. 
Tot i que la bicicleta ha estat un dels mitjans de transport més importants i aviat més 
assequibles per a tothom, aquesta importància va començar a veure’s reduïda amb 
l’aparició dels vehicles de motor (cotxes i motos), fet que en va potenciar els usos 
esportius, sobretot al món occidental. Malgrat tot, la bicicleta no ha perdut pas el seu 
paper com a mitjà de transport en alguns indrets (la Xina i Holanda en  serien uns bons 
exemples) i al món occidental cada vegada hi té més pes i es recupera, també des 
d’aquest punt de vista. Un bon exemple, a casa nostra, el tenim en el 1r Congrés Català 
de la Bicicleta, que va fer públic un manifest final (9-6-2006) que aposta per incentivar 
tots els usos de la bicicleta i reclamar a les Administracions que hi apostin com a mitjà 
de transport també. Encara val la pena d’assenyalar, com a element afavoridor d’aquest 
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doble ús, l’esportiu i el de transport, que a final de la dècada dels anys 1970 va 
començar la moda d’utilitzar la bicicleta per camins de terra, fet que va  significar una 
recuperació important de la bicicleta, sobretot com a esport de lleure, com a element 
alternatiu ecològic i de salut i de mica en mica com a mitjà de transport altra vegada.  

Des de fa uns quants anys existeixen nous tipus de projectes (dins dels projectes 
alternatius ecològics citats anteriorment) anomenats genèricament “Rutes cicloturistes” i 
“Vies Verdes” que s’estan posant de moda i que proposen alternatives per a facilitar el 
desplaçament, tot i que mantenen un alt component d’ús en el lleure; però tot i així 
encara són escassos el nombre de projectes reals d’aquest tipus. La revista Integral 
(núm. 146, febrer 1992 ) va publicar un dossier titulat “Pedaleando hacia el futuro”, que 
en l’actualitat no queda desfasat i m’ha semblat adient d’introduir; i que hi fa referència 
de la següent manera: “L’ús de la bicicleta com a mitjà de transport a les ciutats del 
nostre país és encara molt lluny de tenir la importància aconseguida en altres llocs com 
Àsia, Àfrica i el nord d’Europa. Malgrat tot, i després de molts anys de ser considerat 
el cotxe dels pobres, aquest sistema de locomoció senzill, barat, eficaç i ecològic per 
antonomàsia va guanyant terreny. Un canvi de mentalitat, la saturació automobilísitca i 
l’explosió comercial de les bicis de muntanya han ajudat a la seva lenta recuperació en 
el medi urbà. Ara l’Administració s’hauria de posar a l’altura de les circumstàncies i 
facilitar l’ús d’un mitjà de transport que millora la qualitat de vida de l’usuari i, 
alhora, de la resta dels ciutadans.” Aquest ampli dossier recull la recuperació de la 
bicicleta a diferents ciutats d’Espanya i dades interessants sobre el seu ús a altres països 
del món. Em sembla que val la pena de destacar-ne els vuit avantatges amb què es tanca 
el dossier, ja que són una mostra de la importància de recuperar la bicicleta arreu, tal i 
com proposo en el meu Estudi. Són els següents:  

“1-El ciclista no pateix problemes d’espai ni retards a l’hora d’aparcar. La 
bicicleta és barata i no consumeix gasolina. 

2-Coma a mitjà de transport en distàncies curtes, la moto és la seva única 
competència, però la bicicleta no contamina ni fa soroll. 

3-Anar amb bicicleta és un exercici físic molt saludable, un dels més complets i 
suaus. El cos treballa dins dels seus límits, amb una entrada d’aire constant als 
pulmons i de ritme cardíac estable. 

4-Es poden col·locar divuit bicicletes en l’espai que ocupa un cotxe. 

5-Un ciclista gasta cinc vegades menys calories que un vianant per recórrer la 
mateixa distància. 

6-L’ús de la bicicleta a la ciutat significa menys despeses en el sector del 
transport, disminució de la contaminació atmosfèrica i acústica i ampliació de 
l’espai disponible. 

7-Un recorregut amb bici de setze quilòmetres necessita 350 calories d’energia, 
que són equivalents a una tassa d’arròs. El mateix recorregut amb cotxe per la 
ciutat utilitza 18.600 calories. 
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8-Amb l’energia i els materials utilitzats per construir un automòbil de tipus 
estàndard, es poden muntar 100 bicicletes.” 

Vull remarcar l’aposta que Barcelona ha fet en els últims anys per tal de 
recuperar la bicicleta com a mitjà de transport urbà, amb la construcció de carrils bici, 
zones d’aparcament, posada en marxa del sistema de lloguer Bicing, i també 
l’elaboració d’una normativa municipal que regula el trànsit rodat de les bicicletes a la 
ciutat. Normativa que va ser molt polèmica, i de la qual vaig anar seguint a la premsa 
els comentaris a favor i en contra, recollint-ne alguns articles que s’han publicat a 
diferents diaris. Malgrat tot, no han estat pas els projectes barcelonins els que més 
m’han influenciat a l’hora de determinar el meu projecte per a Vilafranca i voltants, sinó 
sobretot les citades rutes cicloturistes i també les Vies Verdes. 

1.6 ANTECEDENTS 

Tenint en compte que a moltes ciutats, com per exemple a Barcelona, el sistema 
de lloguer de bicicletes (Bycing) s’ha convertit en un èxit i que això afavoreix la 
recuperació d’aquest mitjà de transport com a una alternativa real, i encara que els 
itineraris amb bicicleta cada dia són més freqüents en les ofertes de turisme rural; tot 
plegat em va fer pensar que a Vilafranca no hi havia pràcticament res pel que fa a aquest 
tema, cap projecte amb cara i ulls que pogués afavorir l’ús de la bicicleta per molt que 
pràcticament tots els partits polítics, en un moment o altre, hagin inclòs el tema als seus 
programes electorals. I vaig començar a buscar informació sobre la situació actual de les 
infraestructures existents a Vilafranca per a bicicleta o les dificultats que poguessin tenir 
els usuaris d’aquest mitjà de transport a l’hora de circular, per veure si podia plantejar 
algun projecte futur per a la Vila. La veritat és que de projectes sí que n’hi ha hagut i 
n’hi ha algun (en aquest moment el més important és el Pla de Mobilitat), però realment 
només són projectes que, quan s’han començat a realitzar, han quedat reduïts a un tros 
molt petit de carril bici, que s’ha construït dins de la Vila i que és simplement un 
recorregut tan curt que se sol acabar de sobte i no hi ha continuació possible; l’única 
zona on sembla que s’ha pensat en un  carril bici és a la zona del Pla del Diable; així 
doncs la situació podem dir que era, i és, bastant precària. Sembla que es va voler 
arreglar amb una normativa, l’anomenada Zona 30, que consisteix a marcar alguns 
carrers de la Vila amb els senyals de prohibició d’anar a més de 30 km per hora per 
afavorir el transit de bicicletes. I ja per acabar sí que existeix un projecte de futur, el 
qual sembla que ha de tenir un paper destacat i un lloc en molts espais d’aquesta i que 
amb la combinació de la Zona 30 es pugui arribar a un mínim servei digne per a la 
bicicleta a Vilafranca (tot i que aquest projecte de futur sembla que ja fa temps que 
hauria d’estar construït i quan et donen informació sobre l’estat de les infraestructures te 
la proporcionen com si tots aquests carrils bici ja estiguessin acabats, tot i que en 
conjunt té cara de retardar-se bastant de temps més). Com hem pogut deduir de 
l’enquesta que ens va respondre l’exregidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Vilafranca, destaca que l’any 2008 va representar un canvi important pel que fa a la 
potenciació de la bicicleta; un canvi que esperem que no quedi, com ja ha passat masses 
vegades, en una sèrie d’informes i bona voluntat per anar fent.  

Aquesta és doncs la situació actual pel que fa a infraestructures i projectes, 
respecte del tema que tractem, a Vilafranca del Penedès (que quedaran ampliats en un 
annex corresponent on es troba detallat tot el Pla de Mobilitat).  
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En forma de resum, podem veure gràficament a la figura 1.1  la situació actual i 
també la previsió de futur que s’espera per a la Vila : 
 

 
Figura 1.1: Distribució actual i de futur del Carril Bici a Vilafranca del Penedès 

Font: Elaboració Pròpia 
 

Blau fort: són els carrils bici senyalitzats amb pintura vial i/o senyals verticals. 
Taronja: és la cohabitació amb una plataforma 
Vermell fluix: és la cohabitació amb vorera 
Blau fluix: és la previsió de carril bici 
 

 
A partir d’aquí vaig pensar que si un dia o un altre es feia efectiu el carril bici 

dins de Vilafranca, jo encara seria a temps de fer-ne un projecte d’ampliació. Tot i que 
de mica en mica se’m va anar acudint una altra opció: la interconnexió dels pobles de la 
comarca que fossin propers a Vilafranca, mantenint aquesta com a centre on confluïssin 
totes les rutes. La idea principal sobre aquest projecte és facilitar la mobilitat de la 
població que viu als voltants de Vilafranca d’una manera sostenible, ja que una gran 
majoria hi treballa o s’hi trasllada per agafar-hi altres mitjans de transport, i així poder-
se desplaçar a Vilafranca i viceversa mitjançant unes infraestructures de carrils bici 
utilitzant els camins rurals existents i aprofitant que l’orografia de la Comarca de l’Alt 
Penedès és bastant plana (encara que s’hi pugui trobar alguna excepció). I d’aquesta 
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manera amb aquesta idea, poder potenciar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport 
en detriment del cotxe o altres (com s’especificarà més endavant). 

 
Amb aquesta última idea com a referència, podem dir que com passa a la 

majoria de llocs de Catalunya l’existència d’aquestes infraestructures és nul·la a l’Alt 
Penedès. És a dir, que pràcticament haurem de començar de zero. 

 
Tot i que si volem buscar alguna referència en l’àmbit del territori català, les més 

importants són les que citem a continuació: 
 

 Vies Verdes:  les existents en el territori català són : 
 
- V.V. del Llobregat ( 6.0 Km) 
- V.V. del Carrilet I ( 54 Km) 
- V.V. del Carrilet II ( 39 Km) 
- V.V. del Ferro i del Carbó ( 15 Km) 
- Ruta del tren petit (6 Km) 
- V.V. de la Vall Fosca ( 5 Km) 
- V.V. de la Terra Alta ( 23 Km) 
- V.V. del Baix Ebre ( 26 Km) 
 

Hem de tenir en compte però que el concepte de Via Verda, és la utilització 
d’antigues línies ferroviàries que han estat convertides en itineraris cicloturistes en el 
marc del Programa de Vies Verdes, ja que aquesta és una marca registrada per la 
Fundació dels Ferrocarrils Espanyols (FFE) i el seu ús es troba totalment restringit a 
itineraris sobre antigues infraestructures ferroviàries (ho veurem amb més detall més 
endavant). 

 
 Rutes de Cicloturisme : promogudes molts cops per a fomentar una altra 
manera  de fer Turisme a Catalunya, i que en molts casos no esdevé res 
més que camins existents que es troben en bon estat (tot i que existeixen 
alguns punts negres encara per resoldre) i que han estat degudament 
senyalitzats i inclosos en les denominades rutes cicloturistes. En podem 
veure alguns exemples com:  
 

- La Ruta del Ter: d’Ulldeter a l’Estartit 
- Figueres - Roses - l'Escala - Verges – Flaçà  (Empordà) 
- El camí de l’aigua: des de Caldes de Boí fins a Pont de Suert 
- Ripoll - Vic – Barcelona 

   
Aquestes són només una pinzellada de les moltes rutes que 

existeixen en l’àmbit del cicloturisme, però són suficients per poder 
veure que el seu ús és purament recreatiu, com queda evident en la ruta 
Ripoll-Vic-Barcelona ( de 161 Km i aproximadament 2 dies de durada). 
Cal mencionar, però, que una d’aquestes rutes té pas pel Penedès: els 
Monjos – Castellet de Foix – Vilanova i la Geltrú – Sitges.  
 

És, per tant, una bona solució com a segon objectiu, és a dir, 
considerarem l’alternativa a l’ús del vehicle motoritzat com la idea 
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troncal del nostre Estudi, però no descartem, i també potenciarem, la 
possible utilització d’aquesta per al lleure o el cicloturisme, ja que el 
segell de Via Verda no es podria obtenir per no tractar-se d’una antiga 
línia fèrria. 

 
 Els dos autors d’ “El llibre dels camins”, Xavier Campillo Besses i Rafael 
Lopez-Monné són segurament dues de les persones que més han tractat aquests temes, 
ja que han estudiat intensament els camins i el medi natural a Catalunya, sobretot pel 
que fa a camins públics. Segons afirmen, aquests camins suposen una part d’un valuós 
patrimoni cultural i un element d’identitat col·lectiva, a més a més de constituir una 
infraestructura fonamental i instrument de cohesió social per poder fixar la població 
rural dins del territori. Ambdós autors es troben immersos en un projecte al Priorat, el 
qual, segons ens han informat, encara no s’ha acabat. Segons ens informaven 
inicialment, consisteix en establir una xarxa de camins rurals amb dos objectius: un 
primer que es troba relacionat amb el lleure i un altre segon objectiu de mobilitat 
alternativa als pobles pròxims a la ciutat de Falset. Aquesta segona idea és la que va 
cridar la atenció, ja que és precisament l’objectiu que perseguim; tot i que per l’evolució 
que hem anat veient, aquesta segona opció actualment sembla no haver-se convertit en 
prioritària ja que s’estan adequant i reconstruint els camins de les 10 rutes que han 
elaborat mitjançant solucions de difícil pas per a bicicletes, com es pot veure a la figura 
1.2. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.2: Restauració d’un camí rural al Priorat 
Font: http://blogs.descobrir.cat/vistes/categoria/camins-i-senyals 
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1.7 PASSAT I PRESENT DE LES VIES VERDES 
 
1.7.1 VIES VERDES A EUROPA 
 
A partir de la Declaració de Lille (12 de setembre de 2000), s’estableix: “una via verda 
és una via de comunicació autònoma reservada als desplaçaments no motoritzats i 
desenvolupada en un marc de planificació integrada que, gràcies a la valorització del 
medi ambient i de la qualitat de vida, així com el compliment de condicions suficients 
d’amplada, pendent i qualitat superficial, garanteix una utilització en convivència i 
seguretat a tots els usuaris de qualssevol capacitat física”. 
 
S’exigeixen una sèrie de característiques específiques que han de complir les Vies 
Verdes per tal d’assegurar una accessibilitat universal: 
 

 Facilitat d’accés: el pendent ha de ser molt dèbil o fins i tot nul, de manera que 
se’n permeti la utilització fins i tot a persones amb mobilitat reduïda (no superior 
a un pendent >3%). 

 Seguretat: autonomia en relació a les vies de trànsit motoritzat i una correcta 
col·locació de les proteccions per a les interseccions. 

 Continuïtat dels traçats: capacitat per donar solucions si existeixen obstacles 
 Respecte al medi ambient 

 
Existeixen unes pautes que marquen les actuacions per a la implantació de vies verdes: 
 

 Plataformes de les vies ferroviàries desafectades 
 Camins de servei de vies d’aigua actual  
 Camins antics, de peregrinació i de transhumància, itineraris històrics 
 Camins forestals i agrícoles 
 Camins veïnals  

 

Tal i com es pot deduir, es tracta de traçats ja existents que un cop han perdut el seu ús 
d’origen, es destinen a les noves necessitats de la societat relatives a la mobilitat lenta o 
lleugera, però en cap cas la motoritzada. 
 

L’any 1998 es crea una Associació Europea de Vies Verdes (AEVV) que té com a 
objectiu la realització d’un inventari que registri les vies verdes que existeixen a Europa 
amb l’objectiu que la dita informació arribi al coneixement del màxim de gent possible.  
 
Totes aquestes iniciatives i normatives, estableixen una regulació del trànsit, com ara el 
Decret relatiu a les vies verdes i modificació del Codi de circulació francès 
(23/09/2004), França és un país pioner en aquest tipus d’actuacions ja que dins del marc 
de les polítiques que s’hi duen a terme destaquen la introducció dins del codi de 
circulació de la definició de “Via Verda” i una important reglamentació i senyalització 
molt precisa i també específica d’aquest tipus de vies. 
 
Dins del que podríem denominar com a Xarxa Europea destaquen: 
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 Projecte REVER (Red Verde Europea): es tracta de la idea d’una xarxa per a 
vehicles no motoritzats que travessa tot Europa;  la dita xarxa no només estarà 
integrada per Vies Verdes, sinó que també en formaran part camins rurals, vies 
pecuàries, etc. 

 Projecte REVER-MED (2001): per a una zona d’afectació que comprèn 
Portugal, l’Estat Espanyol, França i Itàlia. 

 
1.7.2 PROJECTE RAVEL (RÉSEAU AUTONOME DE VOIES LENTES) 
 
Projecte englobat a Bèlgica, que té els seu orígens a l’any 1945, quan aquest país 
disposava de la xarxa ferroviària més densa del món (més gran que l’anglesa), i amb la 
popularització de l’automòbil 5.000 km de xarxa ferroviària van desaparèixer en gran 
mesura, així com els camins de sirga dels canals per la motorització dels vaixells.   
 
No és fins l’any 1977 que es rescata la primera línia, i l’any 1985 apareix la primera 
secció de pista ciclista/vianant de tipus oberta, amb una infraestructura tan gran 
desaprofitada, l’ús que se’n fa actualment és de tipus sostenible. 
 
Els objectius d’aquest projecte es poden resumir de la següent manera: 
 

 Millora de la mobilitat quotidiana: s’inscriu dins d’una política global de 
mobilitat i és també interessant la seva implantació en el medi urbà. 

 Connectar els llocs turístics: és un espai propici per a les passejades i el lleure, a 
més a més d’un descobriment del patrimoni històric i cultural propers a les zones 
de presència de les rutes. 

 Preservar el patrimoni ferroviari i hidràulic: estableix un vincle amb el Patrimoni 
de la Humanitat, patrimoni pròxim als canals de navegació i les línies de 
ferrocarril. 

 Integració en la Xarxa Verda Europea: dins del projecte REVER des de 1999 per 
tal de crear una xarxa de vies verdes a nivell europeu.  

 
1.7.3 LES VÉLO ROUTES ET VOIES VERTES DE FRANCE 
 
Una Véloroute és un terme amb un origen sobre la idea d’itineraris de llarga distància 
per a ciclistes. Tot i que aquest concepte ha evolucionat fins a convertir-se en una xarxa 
ciclista nacional francesa de qualitat. Una Vélorute és un itinerari ciclista que pot ser: 
 

 Mitjana o llarga distància: desplaçaments quotidians (feina, escola,etc.), lleure o 
turisme. 

 Interès departamental, regional, nacional o europeu 
 Lineal: per connectar dues ciutats 
 Contínua 
 Uniforme en el seu conjunt i senyalitzada 
 Segura: aprofitar carreteres tranquil·les, evitar desnivells excessius...  

 
També és interessant destacar les condicions per tal de poder formar part de les 
Vélorutes: 
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 Vies Verdes 
 Vies Verdes existents: camins rurals, canals de navegació, vies fèrries 
 Carreteres secundàries: de circulació moderada (intensitat baixa) 
 Pistes ciclistes 
 Medi urbà: Zones 30 
 Medi urbà en lloc propi: parts de parcs, boulevards... 
 Carrils bici als laterals de les calçades 

 
I per últim, destacar-ne les característiques tècniques a complir: 
 

 3-5 metres d’amplada (2,5 m és el mínim) 
 Dispositius de protecció contra vehicles motoritzats 
 Pendent màxim del 3% 
 Paviment que asseguri la comoditat de la rodadura 
 Evitar o condicionar cruïlles 
 Tractament paisatgístic i atent a l’entorn 

 
1.7.4 NATIONAL CYCLE NETWORK (NCN) A LA GRAN BRETANYA 
 
Segurament el fet més curiós és que el seu inici es troba en un grup de voluntaris de 
Bristol que comença a condicionar rutes sense trànsit motoritzat per a ciclistes i vianants 
en antigues vies fèrries, les anomenades “greenways”. 
 
El que es buscava és la creació d’un itinerari sense trànsit motoritzat a totes les ciutats 
importants i als voltants d’aquestes, així com també connectar les zones residencials, 
col·legis, estacions de trens o autobusos i centres urbans amb el camp. 
 
Actualment està formada per 12.600 milles, de les quals una tercera part es troba 
integrada per vies verdes i la resta es troba repartida entre camins rurals o travesseres 
urbanes amb poc trànsit. 
 
Un aspecte important a destacar és el de la senyalització, ja que es van basar en el 
sistema danès, que també ha estat utilitzat al País Basc. 
 
1.7.5 EUROVELO: THE EUROPEAN CYCLE ROUTE NETWORK 
 
Consta de 12 itineraris de llarg recorregut que connecten països entre ells. El que es 
pretén és crear un Trans-European Transport Network, és a dir la coordinació d’una 
xarxa europea de vies ciclistes que travessi sencer tot el continent europeu. 
 
Actualment aquests 12 itineraris sumen un total de 66.000 km, tot i que la 
implementació completa del projecte no es preveu fins a l’any 2020. 
 
Un cop realitzada una visió global a nivell europeu, ara ens centrarem en els diferents 
tipus de vies no motoritzades a l’Estat Espanyol i també a Catalunya. Els tipus de vies 
són els següents: 
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1.7.6 VIES VERDES A L’ESTAT ESPANYOL 
 
L’any 1993 existien més de 7.600 km de línies ferroviàries sense servei de trens. 
Aleshores es pretén rescatar aquest patrimoni de gran valor tant artístic com cultural i 
evitar-ne així la desaparició. D’aquesta manera es reaprofita una infraestructura ja en 
desús per a fins ecoturístics i també per un augment de la demanda social existent. 
 
Des d’aquest mateix any 1993, aquests traçats estan sent condicionats per tal de poder 
ser recorreguts pels usuaris: caminants, cicloturistes i persones de mobilitat reduïda. 
Actualment són uns 1.800 km que han estat recuperats com a Vies Verdes. Per tant, 
encara queden molts quilòmetres per poder ser recuperats i més amb la presència actual 
que suposa la línia d’Alta Velocitat. 
 
Per a la constitució d’una via verda serà necessari: 
 

1. Realitzar un inventari de les línies ferroviàries en desús 
2. Realitzar un Estudi de Factibilitat; diagnosi sobre la viabilitat a desenvolupar 

una Via Verda. 
3. Projecte constructiu de màxima eficàcia i de mínima inversió, tot utilitzant els 

materials locals, unes mesures constructives senzilles i minimitzar el volum 
d’obra a realitzar. 

 
Es tindran en compte les condicions existents, la qualitat de rodadura del ferm 
superficial i disseny de passarel·les. 

 
Algunes de les Vies Verdes a l’Estat Espanyol, són:  
 

 Vía Verde de la Sierra (Càdiz-Sevilla) 
 Vía Verde del Aceite (Jaén) 
 Vía Verde de la Subbética (Córdoba) 
 Via Verde del Carrilet I, Girona 

 
1.7.6.1 CAMINS NATURALS 
 
Aquests camins tenen per objectiu la reutilització de les infraestructures de transport 
com són: 
 

 Plataformes ferroviàries 
 Vies pecuàries 
 Camins de sirga 
 Camins tradicionals en desús 
 Obertura de nous senders 

 
Aquestes vies tenen per objectiu també: l’ús públic com a infraestructures de 
comunicació, per accés a experiències esportives, culturals, educatives i de contacte 
amb la natura. 
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És necessari realitzar una sèrie d’actuacions per a l’adaptació d’aquestes infraestructures 
al nou ús que se’ls vol donar, i per això serà necessari: un condicionament de la 
infraestructura preexistent, manteniment de les obres i gestió de les activitats. 
 
També caldrà realitzar un projecte d’obra, el qual necessitarà de caràcter obligatori els 
següents capítols integrats: 

 Desbrossat i eliminació de vegetació per causa d’abandonament 
 Esplanació, perfilat i compactació de la plataforma 
 Recuperació i instal·lació de sistemes de drenatge; rehabilitació de clavegueres i 
pontons. 

 Instal·lació de passarel·les (per substituir els ponts derruïts) 
 Rehabilitació de ponts de pedra o metàl·lics 
 Instal·lació de baranes de seguretat 
  Senyalització del camí, amb especial atenció a les cruïlles amb camins i 
carreteres 

 Revegetació de marges i control dels possibles despreniments 
 Creació de petites àrees de descans 
 Eliminació de les barreres arquitectòniques 
 Instal·lació de barreres per tal d’impedir el pas al trànsit motoritzat 
 Creació de petits centres d’interpretació temàtica i d’informació 

 
1.7.6.2 CAMINS DE RONDA, PASSEIGS MARÍTIMS I CAMINS FLUVIALS 
. 
Els camins de ronda són itineraris que afavoreixen que la costa catalana sigui accessible 
al major ventall possible de la població, tot preservant els seus valors naturals, culturals 
i paisatgístics.  
 
El 90% de la costa és accessible als ciutadans. S’han cartografiat tots els recorreguts 
litorals existents i se n’ha elaborat una base de dades. L’inventari ha dividit els 580 km 
de la costa catalana en 159 trams. 
 
En poden ser exemples representatius el camí de ronda de Calella de Palafrugell, el 
camí de ronda de Cala Nans (Cadaqués), etc. 
 
1.7.6.3 VIES PECUÀRIES, CAMINS RAMADERS, “CAÑADAS” 
 
Les vies pecuàries són aquelles vies per on discorre o ha discorregut tradicionalment el 
trànsit ramader. Tot i així, aquestes vies podran ser destinades a altres usos compatibles 
i complementaris d’acord amb la seva naturalesa i els seus objectius, donant sempre la 
prioritat al trànsit ramader. 
 
Les vies pecuàries es troben traspassades a cada Comunitat Autònoma pel que fa a la 
seva naturalesa jurídica d’obligat compliment. 
 
Aquestes vies s’anomenen de manera general, en castellà: “cañadas”, “cordeles” i 
“veredas”. Les primeres són aquelles, l’amplada de les quals no supera els 75 metres; 
les segones no poden superar els 37,5 metres i les últimes són les que no poden 
sobrepassar els 20 metres.  Serà necessari disposar de llocs associats al trànsit ramader 
com ara abeuradors, d’acord amb l’acte administratiu de classificació de la via pecuària. 
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La delimitació ( “deslinde”) és un acte administratiu pel qual es defineixen els límits de 
les vies pecuàries de conformitat amb allò establert a l’acte de classificació de la via. I 
la fitació (“amojonamiento”) és el procés administratiu pel qual un cop aprovada la 
delimitació es determinen els límits de la via pecuària i es senyalitza de manera 
permanent sobre el terreny. Destacar també la creació d’una Xarxa Estatal de Vies 
Pecuàries 
 
1.7.6.4 SENDERISME 
 
A Catalunya, durant la dècada de 1970 es va copiar el model francès i es va actuar a 
favor de la recuperació dels senders. Els tipus de senders són: Sender de gran 
Recorregut (GR), Sender de Petit Recorregut (PR), Sender Local (SL). A nivell 
espanyol, actualment la longitud dels recorreguts és d’aproximadament 25.000 km. 
 
Segons la Llei de Carreteres, qualssevol via de comunicació o infraestructura viària és 
un camí: no només corriols, camins rurals i pistes forestals, sinó que també ho són 
carrers, carreteres, autovies,etc. Però a l’hora de determinar-los, els camins es 
defineixen per exclusió respecte a la xarxa de carreteres. Per tant, un camí és un vial que 
no és una carretera (es tracta d’una definició negativa, per exclusió). 
 
Per entendre correctament la classificació que existeix respecte els camins ens fixarem 
en la Figura 1.3: 
 

Figura 1.3: Classificació dels diferents tipus de camins i les seves característiques  
Font:Documentació Assignatura Gestió del Patrimoni Cultural i dels Recursos Naturals 
 
Els municipis tenen l’obligació de fer un catàleg dels seus béns patrimonials. Dins 
d’aquests béns patrimonials, els camins hi ocupen un lloc destacat. Aquest catàleg és 
una eina per tal que l’administració pugui declarar els béns de domini públic.  
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A nivell comarcal també es realitzen uns inventaris. L'objectiu d'aquests inventaris i 
plans és definir una xarxa bàsica de camins a tot el territori, que fa una funció 
complementària a la xarxa de carreteres, en un àmbit comarcal, pactat amb tots els 
ajuntaments i el consell comarcal. Finalment, un cop definida aquesta xarxa d'interès 
territorial, es fa una valoració de les millores necessàries, de manera que el consell 
comarcal i els ajuntaments, en base a aquest document, puguin cercar vies de subvenció 
i finançament públiques.  
 
L’inventari de tots els camins de titularitat municipal és un manament legal segons: 
 

 Llei municipal i de Règim Local de Catalunya (2/2003) 
 Llei de Regulació de l’accés motoritzat al medi rural (Llei 9/1995) 

 
1.8 EXEMPLES DE VIA VERDA I D’ITINERARI CICLOTURISTA 
 
1.8.1 ITINERARI PER VALONSADERO 
 

A l’hora de decidir-me a triar i analitzar quins exemples d’itineraris em podien 
ser útils, vaig optar primerament per la de Sòria, ciutat amb un nombre d’habitants 
semblant a Vilafranca i perquè es tracta d’una via que surt de la ciutat per fer un 
recorregut rural fins al parc municipal de Valonsadero. 

 
Aquesta ruta (molt popular a Sòria) la va elaborar i projectar la Junta de Castilla 

y León i dins d’aquesta, la Consejeria de Fomento, juntament amb la Dirección General 
de Carreteras del Ministeri. Té un traçat de 12 km de longitud de pista ciclista situada al 
corredor de la carretera N-234; que va de Sòria a Burgos, concretament, com he apuntat, 
entre Sòria i el Parque Municipal de Valonsadero (espai protegit però no convertit en 
Parc urbà). Aquest projecte sorgeix tant com una necessitat de solucionar el problema 
del creixent augment de població que experimenta la ciutat a l’estiu i que fa ús d’aquest 
paratge, com del creixent nombre de ciutadans que practiquen el ciclisme, per tal 
d’evitar accidents en una carretera molt transitada i compartida per camions, cotxes, 
motos i bicis.  

 
El projecte data de 1991 i explica que es va realitzar en un moment en què hi 

havia poques referències d’altres construccions que poguessin servir de model, ja que a 
Espanya era una pràctica recent i poc habitual.  A més a més no hi havia dades sobre el 
tràfic ciclista que hauria de suportar i la preocupació, a l’hora de fer el projecte, també 
incloïa la de definir els materials que s’hi havien de fer servir, i no era només per les 
bicicletes sinó també pels vehicles de servei i manteniment de la pròpia pista que també 
l’havien d’utilitzar. 

 
Aquesta via es va crear a partir de terrenys d’usos força diferents: uns de 

propietat del Ministeri, paral·lels a la carretera N-234, uns altres cedits per explotacions 
forestals i industrials i encara es va aprofitar un circuit esportiu existent anteriorment. 
Malgrat la implicació d’organismes tan diferents, es va tirar endavant. 
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Figura 1.4: Traçat de l’itinerari de Valonsadero 
Font: http://gl.wikiloc.com/wikiloc/imgServer.do?id=332118 

El circuit inclou senyalització horitzontal i vertical (pintures al terra i cartells) i 
està protegit per tal d’impedir l’accés a la pista de vehicles de quatre rodes no 
autoritzats i també té un tancament de malla electrosoldada en la zona de pasturatge dels 
ramats (bastant nombrosos en aquest parc, ja que és una de les deveses tradicionals de la 
ciutat), amb la finalitat d’impedir el trànsit de bestiar per la pista i evitar possibles 
accidents. 

Al cap dels anys, les autoritats locals en fan una valoració molt positiva ja que el 
nombre habitual d’usuaris és elevat, fet que ha permès la disminució del trànsit de 
cotxes i motos per la carretera del parc i l’execució còmode d’un circuit esportiu 
protegit fruint d’un espai natural molt agradable i, naturalment, la disminució 
d’accidents amb presència de ciclistes a la N-234.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1.5: Traçat de l’itinerari de Valonsadero 
Font: http://gl.wikiloc.com/wikiloc/imgServer.do?id=332118 
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1.8.2 VIA VERDA DEL CARRILET D’OLOT 
 

La via verda que vull destacar és l’anomenada Via Verda del Carrilet (Olot). 
Primer de tot, dir que Olot també és una ciutat amb un nombre d’habitants semblant a 
Vilafranca, però la via verda d’Olot podríem dir que és la més important de Catalunya i 
fins i tot la més famosa. Però és important sobretot perquè dels 174 km de vies verdes 
que existeixen a Catalunya, en aquests moments, la Via Verda del Carrilet sola ja en té 
54 km. 

 
El recorregut va des d’Olot fins a Girona. Comença al lloc on abans l’antic 

carrilet es trobava amb el Fluvià, és aquí el punt d’inici que ens durà fins a la ciutat de 
Girona. El desnivell del recorregut és d’un 1,5% i la dificultat mínima.  

 
El material de construcció del paviment del carril bici és de sauló compactat i 

s’ha pavimentat la zona per on abans hi havia les antigues vies del carrilet, la qual cosa 
evita la construcció o destrucció d’espais nous per a la construcció d’una via verda (idea 
que en el meu estudi vull aprofitar, però que en aquest cas ha de ser per mitjà de camins 
rurals). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.6: Traçat de la Via Verda del Carrilet d’Olot per un túnel 

Font: http://www.viesverdes.org/ 

L’únic punt d’aquesta via que té una pujada destacada és quan arribes a la Vall 
d’En Bas (620 m), però les magnífiques vistes ho compensen; la resta de trajecte no 
presenta dificultats, com per exemple el punt que enllaça Les Planes i la Font Picant, és 
d’un suau descens per on es creuen amb túnels, ponts, rius... i tot sempre enmig de 
paisatges naturals. 

 
Així, doncs, la Via Verda del Carrilet és una via que s’utilitza sobretot per a 

excursions, per a gaudir de la natura i també, en alguns casos, com a via de transport 
fins a Girona. Uns altres punts positius són la disposició d’uns serveis mínims: WC 
estacions i un Centre BTT (destaquem els cartells que acompanyen la ruta, 
proporcionats pel mateix Centre BTT) d’Amer, la qual cosa ajuda a fer més de gust el 
trajecte del qual disfruten, i disfrutaran, milers de ciutadans.  
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Figura 1.7: Punt d’estacionament dins de la Via Verda 
Font: http://www.viesverdes.org/ 

 

1.9 IDENTIFICACIÓ DE L’ACCESSIBILITAT ACTUAL 
 
Per tal de poder tenir un coneixement més ampli pel que fa a la mobilitat que existeix 
actualment des de Vilafranca fins a les poblacions que són d’estudi, n’analitzarem 
l’accessibilitat: 
 

 La Bleda 
 
No existeix en aquest cas un accés directe des de cap carretera, s’hi pot accedir des 
de diverses vies de la xarxa local com són: 
 
B-212: a partir d’aquesta carretera de capacitat 10.000 vehicles/dia que comunica 
Vilafranca del Penedès amb la Múnia, abans d’arribar a aquesta població existeix un 
camí amb ferm asfaltat que ens permetrà l’accés fins a la Bleda. 
 
BP-2121: aquesta és la carretera que comunica Vilafranca del Penedès amb Sant 
Martí Sarroca, també amb una capacitat de 10.000 vehicles/dia. Com en el cas 
anterior, abans d’arribar a la dita població existeix un camí amb ferm asfaltat que 
ens permetrà l’accés fins a la Bleda. 
 
BV-2128: aquesta és una carretera amb una capacitat menor a les altres dues (2.600 
vehicles/dia) que neix a la B-212 i serveix per comunicar diversos nuclis urbans 
molt reduïts com per exemple les Conilleres, Ratera, etc. A partir d’una sèrie de 
camins (ara ja no asfaltats, tot i que en bones condicions) es pot accedir també fins a 
la Bleda. 
 

 Santa Margarida i els Monjos 
 
Per a aquesta segona població, la comunicació entre Vilafranca i els Monjos és 
directe a través de: 
 
BV-2159: és una carretera de la xarxa local amb una capacitat de 5.500 vehicles/dia 
que comunica des del centre de Vilafranca fins a arribar a Santa Margarida i els 
Monjos. 
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 Les Cabanyes 

 
En aquest cas, ens trobem que existeix una via que també comunica directament 
Vilafranca del Penedès amb les Cabanyes i també existeixen altres accessos: 
 
BV-2127: aquesta via de la xarxa local amb una capacitat de 5.500 vehicles/dia surt 
radialment des de Vilafranca i arribarà fins a Guardiola de Font-Rubí, tot passant per 
Vilobí del Penedès, tal i com comentarem tot seguit. 
 
C-15: aquesta carretera de la xarxa comarcal amb una capacitat d’11.750 
vehciles/dia que comunica Vilafranca amb Igualada i que arriba a Puigdàlber, 
permet abans d’arribar a aquesta última població, desviar-se per diverses vies de la 
xarxa rural fins arribar a les Cabanyes. 
 
BP-2121: aquesta carretera que ja ha estat comentada ens permet arribar fins a Pacs 
del Penedès (tot utilitzant la BV-2126, carretera local de menor capacitat) i a partir 
d’aquí utilitzar una via de la xarxa rural que ens conduirà fins a les Cabanyes. 
 

 Vilobí del Penedès 
 
Tal i com ja s’ha comentat, existeix un accés directe des de Vilafranca a través de la 
BV-2127, tot i així també existeixen altres accessos, com és el cas de: 
 
BV-2151: aquesta carretera local amb una capacitat de 5.500 vehicles/dia, neix a la 
BP-2121, molt a prop de Sant Martí Sarroca i acaba a Guardiola de Font-Rubí, i a 
partir d’aquesta via de la xarxa local, utilitzant un camí amb ferm asfaltat que surt 
des de la Rovira Roja, ens permetrà arribar fins a Vilobí del Penedès. 
 

 Guardiola de Font-Rubí 
 
L’accés més directe és el que ja ha estat comentat, a través de la BV-2127 que surt 
des de Vilafranca del Penedès. Tot i així, existeixen altres accessos com són: 
 
BV-2151: la dita carretera ha estat comentada per al cas de Vilobí del Penedès, tot i 
que ara ens interessa perquè s’acaba a Guardiola. 
 
BV-2126: és un cas molt similar a l’anterior, ja que es tracta d’una carretera de la 
xarxa local amb una capacitat de 5.500 vehicles/dia que comunica la carretera 
comarcal C-15 a l’alçada de Puigdàlber i s’acaba a Guardiola de Font-Rubí. 
 
BV-2151: és una altra carretera comarcal, però de menor capacitat que les anteriors 
(2.600 vehicles/dia) que neix a la BP-2121, passat Sant Martí Sarroca i que serveix 
per comunicar-nos fins a les poblacions de Font-Rubí i els nuclis urbans de l’Avellà, 
la Rubiola i Montjuïc, i que, com en els casos anteriors, finalitza el seu traçat a 
Guardiola.  
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 Sant Pere Molanta 
 
En aquest cas ens trobem en una situació nova, ja que per arribar de manera directa 
fins a Sant Pere Molanta utilitzarem: 
 
N-340: utilitzarem la carretera nacional, de gran capacitat,  23.750 vehicles/dia, i 
n’agafarem una sortida i posteriorment la BV-2415 per tal d’arribar fins a Sant Pere. 
 
C-15: a partir de la carretera comarcal, però aquest cop des de l’altra banda de 
Vilafranca i a l’alçada de Sant Miquel d’Olèrdola, existeix un camí amb ferm 
asfaltat que ens permet arribar a Sant Pere. 
 

 Sant Cugat Sesgarrigues 
 
En aquest cas, la situació és molt semblant a la de Sant Pere Molanta: 
 
N-340: utilitzarem la carretera nacional de gran capacitat,  23.750 vehicles/dia i 
n’agafarem una sortida i posteriorment la BV-2429, una comarcal amb capacitat de 
10.000 vehicles/dia, que arriba fins a Lavern, tot i que la primera de les poblacions 
per la qual passa és Sant Cugat Sesgarrigues. 
 

 Les Cabòries 
 
També ens trobem en una situació similar a les dues anteriors: 
 
N-340: utilitzarem la carretera nacional de gran capacitat,  23.750 vehicles/dia i 
n’agafarem una sortida i posteriorment la BV-2411, una comarcal amb capacitat de 
10.000 vehicles/dia, que arriba fins a Olesa de Bonesvalls, tot i que la primera de les 
poblacions per la qual passa és les Cabòries (Avinyonet del Penedès). 

 
 Les Gunyoles 

 
En aquest cas en particular, l’accés serà a partir de l’anterior població: les Cabòries, 
hi accedirem per tant des de la N-340 i posteriorment ens arribarem fins a la dita 
població mitjançant la BV-2411. Un cop arribats a aquest punt, utilitzarem la BV-
2412, una carretera de la xarxa comarcal amb una capacitat de 2.600 vehicles/dia 
fins a arribar a les Gunyoles. 

 
1.10 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 
 
Segurament la raó més important per tal de justificar la realització d’aquest Estudi és el 
ja comentat estat molt deficitari del transport públic per accedir a les diferents 
poblacions pròximes a la capital de la comarca. Ara el que pretenem és analitzar la 
situació actual d’aquest transport públic. 
 
És necessari destacar que actualment existeix un Estudi realitzat per part del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP) datat de l’any 2010 respecte a l’ampliació i millora 
de la xarxa d’autobusos per a la comarca, tot i que en l’actual situació de crisi 
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econòmica, la tendència de les empreses de transport és més aviat la contrària: la de 
mantenir els serveis mínims en les poblacions on la situació ja era aquesta i en canvi, les 
que tenien més trànsit, disminuir el nombre de trajectes durant el dia, tal i com s’ha vist 
per exemple en el cas de l’empresa Hispano Igualadina – Monbus. 
 
Analitzarem les dues xarxes bàsiques que conformen el transport públic a la Comarca 
de l’Alt Penedès: 
 

 Xarxa ferroviària  
 
Situarem primer de tot les estacions de viatgers existents: 
 
- Sant Sadurní d’Anoia 
- La Granada 
- Lavern 
- Els Monjos 
- L’Arboç 
 
Les dues línies ferroviàries existents a la Comarca són les següents: 
 
- RENFE 
- AVE 
 
El que resulta evident és que no podem utilitzar la línia d’alta velocitat per a l’ús 
comarcal.  
 
Però pel que fa a la línia de RENFE sí que ens resulta útil. Existeix una línia, 
l’anomenada R4 (Rodalies 4) que uneix Manresa amb Sant Vicenç de Calders, 
passant per Vilafranca del Penedès. 
 
 El que primer de tot ens crida l’atenció, és el que fa referència a la ruta núm. 2 que 
proposem, ja que aquesta disposa d’una estació de viatgers als Monjos amb parada 
obligatòria per a la línia que surt des de Sant Vicenç de Calders. Té una regularitat 
de pas de trens per a cada hora i un temps estimat de durada del trajecte igual a 5 
minuts. Podríem pensar, doncs, que en aquesta ruta les necessitats bàsiques es 
troben cobertes i així és, si obviem la qüestió de la temporalitat. Aleshores, en 
aquest cas en concret direm que l’ús és per donar una alternativa exclusivament 
sostenible a la mobilitat fins a Santa Margarida i els Monjos. Tot i així, també 
comentarem que s’ha considerat aquesta opció per una raó més important, i és que 
es té constància d’una demanda a nivell popular per part dels habitants de Santa 
Margarida i els Monjos per tal d’habilitar una zona de carril bici que comuniqui la 
dita població amb Vilafranca del Penedès, tot i que en aquest cas es proposava un 
traçat paral·lel a la carretera amb les corresponents proteccions per als usuaris. 
Nosaltres ens sumem a aquesta iniciativa, proposant un nou traçat que no impliqui 
l’ús exclusiu de la carretera. 
 
Un cop comentat aquest punt, analitzarem les altres estacions d’interès: la de Lavern 
i la de la Granada són dues parades que no ens comuniquen directament amb cap de 
les poblacions d’estudi, tot i així la xarxa ferroviària ens pot servir com a primer 
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desplaçament i posteriorment utilitzar la xarxa d’autobusos per arribar al nostre 
destí. Aquesta solució tal i com podem entendre perfectament, no és eficient, pel fet 
de necessitar complementar dos horaris de transports públics, un dels quals és 
deficitari (xarxa d’autobusos) i que la línia ferroviària no realitza parada obligatòria 
en les estacions esmentades en tots els trajectes de la línia. 

 
 Xarxa d’autobusos 

 
El que farem és analitzar la presència de la xarxa d’autobusos per a cadascuna de les 
poblacions a les quals arriben les nostres rutes: 
 
- La Bleda 
 
No hi ha presència de la xarxa d’autobusos per a aquesta població, així com tampoc 
existeix presència de xarxa ferroviària, per tant podem dir que aquesta població es 
troba totalment aïllada del transport públic, la qual cosa obliga a la totalitat dels seus 
habitants a desplaçar-se amb transport de caire privat. 
 
- Santa Margarida i els Monjos 
 
Existeix una línia de transport escolar que s’inicia en aquesta població i que arriba 
fins a diferents nuclis urbans, així com urbanitzacions, però també fins a la Múnia i 
la Ràpita. 
 
A més a més del transport escolar, el transport públic destaca per comptar amb una 
línia de 8 trajectes al dia, una altra de 4 trajectes al dia, una altra d’un trajecte al dia i 
finalment una última de 2 trajectes per setmana que surt dels mateixos Monjos i 
recorre una sèrie de nuclis urbans i urbanitzacions. 
 
- Les Cabanyes 
 
L’única línia que hi arriba és la que realitza només 4 trajectes cada dia, sembla 
evident doncs que és deficitari pel que fa al desplaçament cap a les Cabanyes. 
 
- Vilobí del Penedès 
 
Com en el cas anterior, resulta ser la mateixa línia que va fins a les Cabanyes la que 
realitza 4 trajectes cada dia. Per tant realitzem la mateixa valoració que en el cas 
anterior per al cas de Vilobí del Penedès. 

 
 

- Guardiola de Font-Rubí 
 
La mateixa línia que realitza 4 trajectes diaris i que arriba a les Cabanyes i a Vilobí, 
també ho fa a Guardiola de Font-Rubí, la posarem per tant dins el mateix sac que les 
dues anteriors. De Guardiola en surt una línia el nombre de trajectes per dia de la 
qual es veu reduït a un, i que arriba fins a Font-Rubí i les urbanitzacions de l’Avellà, 
Montjuïc, etc. 
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- Sant Pere Molanta 
 
Per una banda existeix una línia que realitza fins a 6 viatges cada dia, que per Can 
Trabal arriba fins a Sitges. 
 
I per un altre cantó tenim una línia amb 4 viatges cada dia.  
 
Podem dir, per tant, que Sant Pere, pel que fa a la xarxa d’autobusos és segurament 
(després de Santa Margarida i els Monjos) la població que es troba en unes millors 
condicions de comunicació amb Vilafranca. 

 
- Sant Cugat Sesgarrigues 
 
Existeix una línia de transport escolar que arriba fins a aquesta població. 
 
També disposa d’una línia provinent de Vilafranca que realitza fins a 4 viatges per 
dia. 
 
- Les Cabòries 
 
La mateixa línia que s’inicia a Vilafranca i que arriba a Sant Pere Molanta és la que 
arriba fins a les Cabòries (Avinyonet del Penedès), és a dir realitza 4 trajectes per 
dia. 
 
- Les Gunyoles 
 
La línia de 4 trajectes per dia provinent de Sant Pere i també de les Cabòries arriba i 
finalitza a les Gunyoles enalguns casos, mentre en d’altres continua fins a Olesa de 
Bonesvalls, tot i que el nombre de trajectes es veu reduït. 
 
 
Un altre aspecte a destacar que resulta important és la freqüència d’aquests 
trajectes.Posarem per cas, utilitzant els Horaris de la companyia Hispano Igualadina, 
de la línia que s’inicia a Vilafranca del Penedès i arriba fins a Guardiola de Font-
Rubí, tot passant anteriorment per les Cabanyes i Vilobí del Penedès: 
 
GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ-VILAFRANCA 
 
De dilluns a divendres, feiners, excepte vacances escolars d’estiu, Nadal i Setamana 
Santa 
 
GUARDIOLA VILOBÍ LES CABANYES VILAFRANCA 

7.37 7.42 7.50 8.00 
9.25 9.33 9.37 9.45 
14.20 14.28 14.32 14.40 
17.50 17.58 18.02 18.05 

 
Taula 1.1: Horaris dels trajectes Guardiola- Vilafranca 

Font: http://www.igualadina.com/index.php?idioma=eng 
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VILAFRANCA-GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ 
 
De dilluns a divendres, feiners, excepte vacances escolars d’estiu, Nadal i Setmana 
Santa 
 
VILAFRANCA LES CABANYES VILOBÍ GUARDIOLA 

8.30 8.38 8.42 8.50 
13.15 13.23 13.27 13.35 
15.20 15.28 15.32 15.40 
20.00 20.08 20.12 20.20 

 
Taula 1.2: Horaris dels trajectes  Vilafranca-Guardiola 

Font: http://www.igualadina.com/index.php?idioma=eng 

 
Es pot veure com les freqüències tot i que el nombre de viatges es reduït, estan 
encarades per portar un nombre de viatgers més grans al matí cap a Vilafranca, ja sigui 
per feina, escola, etc. i poder tornar a la tarda-nit. També es pot observar que la 
distribució és força proporcional al llarg del dia. 
 
1.11 PENDENTS 
 
L’orografia penedesenca destaca per ser suficientment plana, tal i com es pot veure a la 
Figura 1.8 realitzada en tres dimensions i que agafa tota l’àrea d’afectació del nostre 
estudi amb el relleu corresponent: 

Figura 1.8: Visió en 3D de l’orografia i els pendents a la zona estudiada 
Font: Elaboració pròpia 
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Encara que l’Alt Penedès pugui emmarcar-se en un àmbit territorial de Catalunya on els 
pendents no puguin ser gaire elevats, no podem donar-ho per bo, ja que per al disseny 
d’una via ciclista s’han de tenir una sèrie de consideracions. Tal i com es farà esment 
més endavant, la necessitat de modificar una sèrie de pendents a més a més de la millora 
del condicionament per a les vies utilitzades justifica una sèrie de moviments de terres a 
realitzar.  
 
Potser l’exemple més clar és el de la Ruta núm. 5, que arriba fins a les Gunyoles. En 
aquest tram es pot veure que els pendents van creixent per una presència de serralades i 
turons característics de la zona en qüestió. A més a més de trams o punts concrets que 
anirem trobant per a cadascuna des les rutes, tot plegat es pot veure perfectament en els 
perfils longitudinals facilitats per a cadascuna des les rutes. 
 
Les consideracions que haurem de tenir en compte són: 
 
Les inclinacions longitudinals superiors al 5% no són recomanables, tant pel que fa a la 
dificultat que suposa l’ascensió com la perillositat de la velocitat que es pot obtenir de 
baixada. Tot i això es marca el límit d’un 8% de pendent màxim per al disseny de les 
dites vies.  
 
L’orografia és el principal factor que ens condiciona, i per tant quan aquest és molt 
marcat ens serà del tot impossible aconseguir pendents menors a un 5%, aleshores 
s’aconsella que els trams amb rampes d’un pendent superior al 5% siguin el més curts 
possibles; limitant també els trams de més de 4 Km amb pendents dels 2% i els trams de 
2 Km amb pendents de 4%. 
 
Existeix una consideració molt important i que en el nostre cas també apliquem, i és que 
quan calgui salvar algun tipus d’obstacle no s’utilitzaran unes inclinacions màximes 
superiors al 25%. En el nostre cas concret, per a la ruta dels Monjos, és necessari 
sobrepassar primer la N-340 i posteriorment l’autopista AP-7 mitjançant dos ponts, el 
primer dels quals té un pendent d’un 16%, així doncs ens trobem dins dels límits 
establerts. 
 
És necessari també comentar que existeixen una sèrie de recomanacions, recollides a la 
Taula 1.3: 
 
INCLINACIÓ LONGITUDINAL (%) LONGITUD MÀIXMA (m) 

entre 5% i 6% 240 m 
entre 6% i 7% 120 m 
entre 7% i 8% 90 m 
entre 8% i 9% 60 m 
entre 9% i 10% 30 m 
més de 10% 15 m 

 
Taula 1.3: Longituds màximes de trams amb rampes amb pendent >5%  

Font: Manual per al disseny de vies ciclistes a Catalunya, 2007 
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