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RESUM 

Títol: Estudi i propostes de millora de la xarxa de bicicleta al municipi de Manresa. 

Autor: Carles Forné Muntaner 

Tutora: Elisabet Roca Bosch 

Manresa es tracta d’un municipi amb una morfologia geogràfica complicada, amb un relleu ondulat 

degut a les petites elevacions que hi ha, per una banda, i la depressió que el riu Cardener provoca 

al seu pas per la part oest i sud del municipi, per l’altre. A més, la infraestructura ferroviària dels 

FGC actua com a barrera física en el centre de la ciutat. 

Com a conseqüència, la gran majoria de trajectes que es realitzen dins de Manresa són en vehicle 

privat, causant problemes de trànsit en hores punta i augmentant la contaminació atmosfèrica i 

acústica que això comporta. 

Per tal de solucionar aquests inconvenients, l’Ajuntament de Manresa va instal·lar la primera fase 

d’un sistema de carril bici, que a la llarga havia de completar una gran xarxa de circulació sostenible 

per tota la ciutat, connectant el Parc de l’Agulla i la Zona Esportiva El Congost (dos dels principals 

nuclis d’oci de la ciutat) passant pel centre del municipi.  

Encara que per part dels usuaris habituals del carril la proposta va ser ben rebuda, els no usuaris 

van ser molt crítics amb l’actuació, defensant que aquest carril treia places d’aparcament a vehicles 

privats a canvi de que casi ningú l’utilitzés. Aquest enfrontament va provocar que l’Ajuntament mo-

difiqués o, en algun cas, retirés algun tram del carril que s’havia instal·lat fins llavors. 

El següent treball consta de dues parts, la primera d’elles, és una anàlisi de la mobilitat sostenible 

del municipi de Manresa a partir del planejament que es disposa, dins del marc geogràfic i històric 

tan important en el nostre cas.  La segona part del treball serà un seguit de propostes de millora de 

la xarxa de carril bici existent tenint en compte l’ampliació que ja té planejada l’Ajuntament. 

A més, aquest treball també té en consideració la futura Via Cicloturística Intercatalunya, un projecte 

de la Generalitat de Catalunya que té per objectiu construir una via per a ciclistes que connecti 

Lleida amb Girona, passant per Manresa. Aquest treball farà una proposta d’adequació d’aquesta 

futura via amb la xarxa municipal de bicicletes per tal d’unir el sistema urbà amb l’interurbà.  
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RESUMEN 

Título: Estudio y propuestas de mejoras de la red de bicicleta al municipio de Manresa. 

Autor: Carles Forné Muntaner 

Tutora: Elisabet Roca Bosch 

Manresa es un municipio con una morfología geográfica complicada, con un relieve ondulado de-

bido a las pequeñas elevaciones que hay, por un lado, y la depresión que el río Cardener provoca 

a su paso por la parte oeste y sur del municipio, por el otro. Además, la infraestructura ferroviaria 

de los FGC actúa como barrera física en el centro de la ciudad. 

Como consecuencia, la gran mayoría de trayectos que se realizan dentro de Manresa son en 

vehículo privado, causando problemas de tráfico en horas punta y aumentando la contaminación 

atmosférica y acústica que esto conlleva. 

Para solucionar estos inconvenientes, el Ayuntamiento de Manresa instaló la primera fase de un 

sistema de carril bici, que a la larga tenía que completar una gran red de circulación sostenible por 

toda la ciudad, conectando el Parc de l’Agulla y la Zona Deportiva El Congost (dos de los princi-

pales núcleos de ocio de la ciudad) pasando por el centro del municipio. 

Aunque por parte de los usuarios habituales del carril la propuesta fue bien recibida, los no usuarios 

fueron muy críticos con la actuación, defendiendo que este carril eliminaba plazas de aparcamiento 

a vehículos privados a cambio de que casi nadie lo utilizara. Este enfrentamiento provocó que el 

Ayuntamiento modificara o, en algún caso, retirara algún tramo del carril que se había instalado 

hasta entonces. 

El siguiente trabajo consta de dos partes, la primera de ellas, es un análisis de la movilidad soste-

nible del municipio de Manresa a partir del planeamiento que se dispone, todo dentro del marco 

geográfico e histórico tan importante en nuestro caso. La segunda parte del trabajo será una serie 

de propuestas de mejora de la red de carril bici existente teniendo en cuenta la ampliación que ya 

tiene planeada el Ayuntamiento. 

Además, este trabajo también tiene en consideración la futura Vía Cicloturística Intercatalunya, un 

proyecto de la Generalitat de Catalunya que tiene por objetivo construir una vía para ciclistas que 

conecte Lleida con Girona, pasando por Manresa. Este trabajo hará una propuesta de adecuación 

de esta futura vía con la red municipal de bicicletas para unir el sistema urbano con el interurbano. 
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SUMMARY 

Title: Study and proposals of improvements of the bicycle network to the municipality of Manresa. 

Author: Carles Forné Muntaner 

Tutor: Elisabet Roca Bosch 

Manresa is a town with a complex geographical morphology, with an undulating relief due to, on the 

one hand, its low elevations and, on the other hand, the depression the river Cardoner causes on its 

way through the west and south of the town. Furthermore, the railway infrastructure of the FGC acts 

as a physical barrier in the town centre. 

As a consequence, most of the routes that are followed in town are in a private vehicle, bringing on 

traffic problems in the rush hours, with the atmospheric and acoustic pollution it provokes. 

In order to solve these inconviniences, l’Ajuntament de Manresa had the first phase of a system of 

bicycle track built, which in the long turn had to complete a larger one of substainable movement of 

traffic in the whole of the town, connecting the Parc de l’Agulla and the Zona Esportiva El Congost 

(both of the main leisure areas in town), therefore crossing its centre. 

Even though the habitual users of the track welcomed the proposal, the non-users were very critical 

against it, claiming that the track limited the amount of public parking places and substituted it for a 

track that very few people were likely to use. This confrontation made the Ajuntament have it modi-

fied or, in some cases, it had some sections of the track that had been built so far removed. 

The first part of this project will consist of an analysis of the substainable mobility in the town of 

Manresa, starting with the available planning within such an important geographic and historic envi-

ronment as ours. The second part of the project will propose some measures of improvement of the 

existing net of bicycle track , taking into account the expansion the Ajuntament has already planned. 

Moreover, this project also takes into consideration the future Via Cicloturística Intercatalunya, a 

project designed by the Generalitat de Catalunya, whose objective is creating a cycling route to 

connect Lleida and Girona, going through Manresa. This project will try to make a proposal of ade-

quacy of this future way to the local bicycle net, so as to join the urban and interurban system. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1 OBJECTIUS 

L’objectiu d’aquest Treball Final de Grau és realitzar un estudi de la mobilitat urbana de Manresa 

per després poder plantejar una proposta de mobilitat sostenible a partir del mode de transport en 

bicicleta. 

Per tal d’aconseguir aquest objectiu es comptarà amb el suport del planejament general i derivat de 

la ciutat, l’opinió per part de ciutadans sobre el carril bici existent i consultes puntuals amb 

funcionaris del Ajuntament. 

Tot això es deu a que el carril bici existent està infrautilitzat, la població n’està desinformada al 

respecte (encara que l’administració local ja ha començat a realitzar actuacions per tal de millorar 

aquest punt) i, en certes àrees, el carril genera certa desaprovació al eliminar places d’aparcament 

als vehicles privats. 

Per altra banda, la Generalitat de Catalunya vol posar en marxa un projecte de carril bici que 

connecti tota el territori interior des de Lleida fins Girona, passant per Manresa. Al ser un projecte 

relativament nou, l’Ajuntament encara no té en compte aquesta via interurbana, així que el segon 

objectiu d’aquest treball és adequar la xarxa urbana amb la via que pensa instal·lar la Generalitat. 

 

1.2 METODOLOGIA 

Els objectius s’han aconseguit gràcies a la metodologia següent: 

• Revisió i anàlisi del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM, útil per conèixer els 

antecedents territorials i demogràfics de la ciutat. 

• Revisió i anàlisi del Pla de Millora Urbana (PMU), facilitat pel Ajuntament, que m’han ajudat 

a analitzar la mobilitat urbana. 

• Consulta de pàgines web com idescat.cat o gencat.cat per trobar dades i estadístiques 

relatives a Manresa. 

• Entrevista amb tècnics de mobilitat de l’administració local per consultar possibles propostes 

o projectes que té l’Ajuntament que podrien afectar al treball. 

• Treball de camp en busca d’informació gràfica. 
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• Entrevista amb el cap d’una associació ciclista de Manresa, per consultar quina és l’opinió 

general dels usuaris habituals del mode de transport. 

• Treball tècnic amb anàlisi d’alternatives junt amb imatges dels diversos punts d’actuació de 

la xarxa de carril bici, juntament amb el suport de plànols en AutoCAD.  
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2. LA MOBILITAT SOSTENIBLE 

El concepte de mobilitat apareix per primera vegada durant la segona meitat del segle XX degut als 

problemes ambientals i socials ocasionats pel model de transport urbà basat en el cotxe particular. 

Aquest mode de transport, encara que sigui molt funcional, afecta greument al medi ambient i a la 

congestió del vial. 

Segons la pàgina web oficial de la Generalitat de Catalunya, la mobilitat sostenible es basa en el 

dret individual de desplaçar-se lliurement per realitzar les activitats quotidianes o de lleure, exercint-

lo de manera responsable i considerant els impactes que cada mode de transport té sobre el 

benestar de les persones, la qualitat de l’entorn urbà i el medi ambient. Per tant, si modifiquem els 

nostres hàbits de mobilitat i avaluem els efectes positius dels canvis que hi podem introduir, podrem 

avançar cap a un model col·lectiu de mobilitat més sostenible. En definitiva, més eficient, segur, 

equitatiu, competitiu, tranquil i saludable. 

Els principis de la mobilitat sostenible són els següents: 

• Alliberar el carrer de la sobrecàrrega que representa l’excés de mobilitat privada amb modes 

de transport de motor i fomentar el repartiment equitatiu de l’espai sense que cap mode de 

transport tingui preeminència sobre la resta. 

• Garantir la mobilitat universal perquè doni prioritat als sistemes de desplaçament més 

sostenibles: la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic col·lectiu. 

• Incorporar als instruments urbanístics i territorials la planificació de la mobilitat per reduir la 

demanda i el nombre de desplaçaments en modes de transport no sostenibles. 

• Millorar la qualitat de vida de la ciutadania. 

• Reduir la quantitat de contaminació atmosfèrica i acústica derivada dels transports. 

• Augmentar el consum de energies renovables en els modes de transport motoritzats. 

 

2.1 LA LLEI DE MOBILITAT SOSTENIBLE 

El 13 de juny de 2003 es va fer pública la Llei de Mobilitat de Catalunya, la qual es troba en vigència 

i se'n deriven els Plans de Mobilitat Urbana. Els punts següents d'aquest apartat estan extrets 

directament de la Llei penjada en la pàgina web http://dogc.gencat.cat/. 

http://dogc.gencat.cat/
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En el Capítol II, article 5, podem apreciar els instruments de planificació on s'inclouen les Directrius 

Nacionals de Mobilitat, els Plans Directors de Mobilitat, els Plans Específics i els Plans de Mobilitat 

Urbana. 

Més concretament, en el Article 9, es profunditza en els Plans de Mobilitat urbana. 

1. Els Plans de Mobilitat Urbana són el document bàsic per configurar les estratègies de 

mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. 

2. El àmbit territorial dels Plans de Mobilitat Urbana és el municipi o, en el acord corresponent 

dels Ajuntaments afectats, el de varis municipis amb un esquema de mobilitat independent, 

tant si integren una àrea urbana contínua com si no. 

3. El contingut dels Plans de Mobilitat Urbana ha de ser adequat als criteris i orientacions 

establerts pels Plans Directors de Mobilitat del seu àmbit i, en el seu cas, els Plans Específics, 

i ha d'incloure un pla d'accés als sectors industrials del seu àmbit territorial. 

4. La iniciativa per elaborar i aprovar els Plans de Mobilitat Urbana correspon als Ajuntaments. 

5. En el procés d'elaboració dels Plans de Mobilitat Urbana ha de quedar garantida la 

participació del consell territorial de la mobilitat o bé, en cas de que aquest organisme no 

hagi sigut constituït, la consulta al consell comarcal corresponent i els organismes, les 

entitats i els sectors socials vinculats a la mobilitat. Abans d'aprovar-los, es precisa l'informe 

de l'autoritat territorial de la mobilitat del seu àmbit territorial o, en cas de que aquest no hagi 

estat constituït, del departament de la Generalitat competent en matèria d'infraestructures i 

serveis de transport. En aquest informe, el organisme competent ha de pronunciar-se sobre 

la coherència del pla amb els criteris i orientacions establerts pel corresponent Pla Director 

de Mobilitat que s'ha de seguir. 

6. L'elaboració i aprovació dels Plans de Mobilitat Urbana són obligatoris pels municipis que, 

d'acord amb la normativa de règim local o el corresponent Pla Director de Mobilitat, han de 

prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers. 

7. Els Plans de Mobilitats Urbana es revisaran cada sis anys. 
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3. TRANSPORT SOSTENIBLE 

3.1 CAMINAR 

Caminar es una activitat molt còmode de realitzar i es pot integrar en les rutines laboral i domèstica. 

És accessible per a tothom i també és un tipus d'activitat física per a la majoria de persones 

independentment de la seva edat, sexe o estatus social, sempre que existeixin unes condicions 

apropiades en el entorn per a poder realitzar aquesta activitat de forma segura, agradable i còmode. 

Segons alguns estudis, caminar és el mode de transport predominant en les distàncies inferiors a 

1,6 kilòmetres, i pot arribar a ser una part important del transport intermodal en les zones urbanes 

si s'enllaça amb un transport públic eficaç. 

Desplaçar-se a peu hauria de convertir-se en un pilar fonamental del nostre estil de vida i de la 

nostre contribució individual per a aconseguir una mobilitat sostenible en el nostre entorn urbà. 

 

3.2 TRANSPORT PÚBLIC 

Compost de varis modes de transport col·lectius, des del bus al tren, passant per tramvies o taxis 

compartits, és el que en una mobilitat sostenible hauria de substituir el vehicle privat alhora de cobrir 

distàncies difícils de fer caminant. 

Encara que també són opcions motoritzades, el fet de poder transportar moltes més persones 

provoca que la contaminació generada sigui molt menor. A més a més, un altre problema dels 

automòbils és la gran quantitat de espai que ocupen en el viari, una situació que es pot solucionar 

viatjant en bus, per exemple, que ocupa un volum molt menor transportant la mateixa quantitat de 

gent. 

Figura 1: Comparativa capacitat de transport vehicle privat i bus públic. Font: ElPaís. 
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Aquesta disminució d'espai ocupat tindria repercussions positives en la mobilitat general de la zona 

ja que els vehicles circularien amb més fluïdesa, disminuint el temps del viatge i augmentant la 

felicitat del ciutadà per sentir que no està perdent el temps, provocant, de pas, un augment en la 

seva qualitat de vida. 

Un altre dels avantatges que produiria un consum superior del transport públic per part dels usuaris 

seria una major disposició d'aparcament durant la jornada laborable ja que els autobusos o els trens, 

per citar-ne alguns, no en fan servir. 

Tampoc s'ha de menysprear el ús que en poden fer servir les persones que no tenen permès utilitzar 

un vehicle privat, com són els nens i les persones d'edat avançada. 

En definitiva, el transport públic no només contamina menys, ocupa menys espai en les carreteres 

i millora la circulació del trànsit, sinó que també procura un mitjà de transport per aquells que no 

poden adquirir un vehicle privat i ofereix un moment de tranquil·litat i relax durant el viatge ja que 

l'usuari no és qui condueix. 

 

3.3 BICICLETA 

La bicicleta és el terme mig entre anar a peu i agafar el transport públic. És, en la majoria dels casos, 

un transport unipersonal, no contamina i es val de la força humana per moure's, encara que cobreix 

molt més recorregut amb el mateix esforç. 

En alguns països europeus, la bicicleta com a mitjà de transport ja està totalment integrada a la 

societat. Ciutats com Amsterdam, Bordeus i, últimament, Barcelona, han creat una xarxa de 

infraestructures molt completa que permet als seus habitants moure's amb bicicleta per casi tota la 

ciutat. 

En el cas de Barcelona, la instal·lació del famós Bicing ha permès una fàcil i ràpida accessibilitat a 

aquest mitjà de transport, acompanyat per un increment de kilòmetres destinats a ciclorutes o carrils 

bici ja sigui en la calçada o en la vorera, treient volum de cotxes del viari i generant convivència amb 

el transport públic i privat. 

Igualment de important és la creació d'aparcaments especialment destinats a la bicicleta, permetent 

l'estacionament a punts de la ciutat on les persones van a treballar, a l'escola o a la universitat de 

tal forma que no s'hagin de preocupar per un possible robatori. 

Segons un estudi del sector, es tracta del mitjà més pràctic per a trajectes entre 3 i 9 kilòmetres, i 

és el més econòmic ja que el preu d'un lloguer o el de compra d'una bicicleta és molt inferior al d'un 

cotxe privat. A més a més, tampoc tens el mateix gast en gasolina o reparacions. 
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Avui en dia, podem trobar 7 tipus de vies ciclistes que s'utilitzen gairebé en qualsevol ciutat amb 

aquest sistema. El tipus de carril més utilitzat depèn de la necessitat de cada ciutat o zona urbana i 

de la mobilitat amb què ha de conviure. Els 7 tipus són els següents: 

– Via ciclista: Via dissenyada específicament per al trànsit de bicicletes. 

 Figura 2: Via ciclista de Salteras a Olivares. Font: Google.  

 

– Carril bici: Via ciclista a la calçada segregada normalment amb una senyalització horitzontal, també 

es coneix com a banda ciclable. 

Figura 3: Carril bici no protegit. Font: Google. 

 

– Carril bici protegit: Disposa de carril propi senyalitzat a la calçada i de separadors que protegeixen 

els ciclistes de la resta de vehicles 
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Figura 4: Carril bici protegit. Font: Google. 

– Vorera bici: El ciclista disposa en alguns trams de carrils senyalitzats damunt la vorera; en d’altres 

es guia per mitjà dels senyals que marquen la direcció. 

Figura 5: Vorera bici. Font: Google. 

– Pista bici: És una via ciclista segregada físicament de la resta de carrils de la calçada i que 

transcorre de forma independent al traçat de la resta de vies properes. 

Figura 6: Pista bici. Font: Google. 
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– Camí verd: Camí no asfaltat que discorre per espais naturals a l’exterior del nucli urbà. No disposa 

de carril propi senyalitzat al paviment. Inclou senyals que indiquen la direcció per guiar-se en aquest 

tram d’itinerari. 

Figura 7: Camí Verd d'Olot. Font: Google. 

– Cicle carrer o cicle carril: Via ciclista especialment adaptada, destinada en primer lloc a les 

bicicletes i en la que els vehicles motoritzats hauran de circular a una velocitat màxima de 30 Km/h, 

o inferior si així estigués específicament senyalitzat. 

Figura 8: Cicle carrer de Pamplona. Font: Google. 

A més a més, l'Ajuntament de Manresa observa 2 opcions addicionals que, encara que el carril bici 

no estigui definit com els anteriors, permet el pas prioritari o compartit de persones en bicicletes: 

– Tram de convivència amb els vianants: El ciclista no disposa d’un carril propi senyalitzat al 

paviment; utilitza senyalització direccional per guiar-se. Són zones de prioritat per als vianants i els 

vehicles motoritzats que hi circulen han de delimitar la velocitat a 20km/h. 
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Figura 9: Tram de convivència amb els vianants. Font: PMU de Manresa. 

 

– Carrer de Zona 30: No hi ha carril específic per a bicicletes senyalitzat al paviment. Els ciclistes 

han de circular en la mateixa direcció que els vehicles, que han de moderar la velocitat per garantir 

la seguretat. 

Figura 10: Carrer de Zona 30. Font: PMU de Manresa. 
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4. ANÀLISIS TERRITORIAL I SOCIOECONÒMIC 

4.1 SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

El terme municipal de Manresa es troba al centre de la comarca del Bages, província de Barcelona, 

Catalunya. És situada al pla de Bages, prop de l'angle on conflueixen els rius Llobregat i Cardener. 

Amb una població de 74.655 habitats el 2015, és la ciutat més poblada del Bages i de la Catalunya 

Central. Es troba a 65 km al nord de Barcelona, i marca el límit entre l'àrea industrial al voltant de 

Barcelona i l'àrea rural del nord. 

La ciutat forma un nus molt important de comunicacions, accentuat amb l'eix del Llobregat i l'eix 

transversal, entre la muntanya i el mar, entre les planes interiors de l'Urgell i la Segarra i les 

comarques orientals del país. Quant a l'economia, Manresa destaca en la indústria tèxtil, química i 

maquinària, si bé en les últimes dècades ha substituït la indústria pel comerç. 

 

Figura 11: Situació de Manresa. Font: Google Maps. 
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4.2 ESTRUCTURA TERRITORIAL 

El terme municipal de Manresa, de 41,24 km², es troba a l'extrem meridional del Pla de Bages, a 

l'angle de confluència dels rius Llobregat i Cardener. El municipi de Manresa limita, al nord, amb els 

municipis de Sant Joan de Vilatorrada i de Sant Fruitós de Bages; a l'est amb Pont de Vilomara i 

Rocafort; al sud amb Castellgalí, Sant Salvador de Guardiola i Sant Vicenç de Castellet, i a l'oest 

limita amb Rajadell, Sant Salvador de Guardiola i Fonollosa. 

Relleu 

El territori del terme municipal té un relleu força ondulat, fruit de l’erosió provocada pels diferents 

torrents que drenen les aigües a través d’aquest espai fins el Cardener. El resultat són els 

nombrosos turons i plataformes elevades que es donen en el mateix nucli urbà i zones adjacents 

(La Talaia, Puigberenguer, Puigterrà, Santa Caterina, Bufalvent, Balconada, Puigcardener, etc.), 

complexificant el funcionament urbà; així com els cims situats ja a la perifèria del municipi (Montlleó, 

361m i Collbaix, 544m). Aquestes preexistències topogràfiques han condicionat fortament la forma 

de la ciutat. 

Figura 12: Relleu de Manresa. Font: Google Maps. 

Hidrografia 

La morfologia del territori municipal és fortament caracteritzada pel recorregut del riu Cardener que 

la travessa de nord a sud, en configura els seus relleus principals i en determina la disposició de 

l'assentament urbà. El riu Llobregat discorre a llevant del terme municipal, allunyat del nucli urbà, i 
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li fa de frontera amb les terres de Rocafort, el Pont de Vilomara, Mura, Sant Vicenç de Castellet i 

Castellgalí. Abasteix d’aigua la ciutat mitjançant el canal de la Sèquia, que recorre el Pla del Bages 

des de Balsareny fins a la desembocadura del llac artificial que es troba al Parc de l’Agulla, situat al 

nord-est de Manresa (26km), estructurant una infraestructura de canals de reg. Aquesta 

infraestructura de reg, construïda el s. XIV, possibilita la millora de l’aprofitament de les zones més 

planeres del terme municipal situades al nord del riu Cardener, i és alhora un important element 

patrimonial del municipi, ja que constitueix una de les obres d’enginyeria hidràulica més importants 

de la Catalunya medieval, amb nombrosos elements d’interès. Altres cursos d’aigua que solquen el 

terme municipal són: la riera de Rajadell, al qual drena el territori en direcció oest‐est fins a 

desguassar al Cardener al sud de la ciutat; la riera de Cornet o de Guardiola, que discorre pel sud‐

oest del municipi; el de Predicadors i el de Sant Ignasi, canalitzats dins el nucli urbà, el de la Font 

de Fans i el dels Llops, a més d’altres de curs intermitent nodrits, en bona part, amb el desguàs de 

la Sèquia de Manresa. 

 

Entitats de població 

A més de la ciutat de Manresa, el terme comprèn un nombre important de ravals i nuclis perifèrics 

dispersos pel terme municipal, amb personalitat pròpia i diferenciada i que anaren sorgint a partir 

dels forts moviments migratoris, principalment, al llarg de la dècada dels anys cinquanta i seixanta: 

el Guix, Viladordis, el Xup, Sant Pau, la Guia, Miralpeix, els Comtals, Sol i Aire, Bella Vista, Tres 

Creus, la Pujada Roja, les Cots, el Grau, el Raval de Moixeró, el Raval de Manresa. 

 

Xarxa de comunicacions i transports 

Mitjançant el pas de Manresa es canalitzen totes les comunicacions de la conca del Llobregat i els 

altiplans circumdants. La ciutat és avui dia el nus de comunicacions més important de l'interior de 

Catalunya. 

Les principals vies de comunicació són, la carretera C-55 uneix Barcelona a través del viaducte 

natural creat pel riu Cardener que posteriorment s’uneix al Llobregat., la carretera C-37 i la C-25 

que es l’eix transversal. Tot un tenir un caràcter secundari, no s’ha oblidar la N-141 que porta a Vic, 

la BV-4501 que porta a Santpedor i la BV-1225 que uneix Manresa amb el Pont de Vilomara. 

Per altra banda, cal destacar la línia de FGC de Barcelona a Manresa i l’estació de Renfe. 
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Figura 13: principals vies de comunicació interurbanes de Manresa. Font: Google Maps. 

 

 

4.3 EVOLUCIÓ URBANA DEL MUNICIPI 

La ciutat històrica es troba assentada en una graonada entre el Pla del Bages i el riu Cardener, i 

està formada per: 

- Un primer recinte emmurallat del segle X del qual no queden restes visibles que envoltava el turó 

del Puig Cardener, adaptant‐se a la seva orografia irregular al voltant de la Seu. 

- En el segle XII, un segon recinte murat fou aixecat de manera que encabia, en el seu interior, els 

turons del Puig Cardener i el Puig Mercadal i que englobava dos ravals construïts fora muralles: el 

de Sant Miquel i el de Sobrerroca. 

- Finalment, un tercer recinte, aixecat entre els anys 1362 i el 1380, tot i que aprofitava parts dels 

vells murs del segle XII, suposava una ampliació dels límits de la ciutat en incloure els nous carrers 

d’Urgell, d’Arbonés, de Vilanova, de les Barreres i el Convent de Sant Domènec. 

Al llarg del segle XIV, considerat com el “Gran Segle” de Manresa, la ciutat esdevé un centre 

menestral i de mercaders. Els límits de la ciutat arriben, pel nord, fins a la carretera de Cardona –
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on es construeix el Convent de Sant Domènec‐ i, pel sud, fins a l’actual carrer d’Arbonés seguint 

cap a ponent; el límit oest el constitueixen els actuals carrers de les muralles de Sant Francesc i 

Sant Domènec. Petits nuclis de cases es comencen a aixecar al llarg dels camins (el camí ral de 

Manresa a Lleida per l’actual carrer del Cos, el camí ral de Manresa a Barcelona pel carrer Sant 

Bartomeu, etc). 

Durant l’etapa d’expansió del segle XVIII, la ciutat continua creixent de forma concèntrica, fora 

muralles, alhora que es produeix un fort desenvolupament productiu, de base familiar, en el sector 

de la confecció de teixits i, en especial, de la “cinteria”. Comencen a aparèixer diversos edificis 

senyorials que evolucionaran cap a un tipus d’edifici d’habitatges seriats que configurarà la ciutat 

del s. XIX. 

És també durant el segle XVIII que la ciutat pateix el primer gran incendi (600 cases de les prop de 

1300), durant la Guerra de Successió (1713). Un altre incendi durant la Guerra del Francès (1811) 

torna a destruir una bona part dels edificis del centre històric de la ciutat (700). Aquests fets són 

transcendents a l’hora d’entendre la configuració actual del centre històric, amb edificis senzills 

construïts ràpidament i majoritàriament amb tovot. 

El segle XIX fou el de la revolució industrial. Les indústries s’implanten ocupant extensos solars tant 

a l’interior urbà com al límit de la població. La ciutat creix seguint els eixos de comunicacions de la 

carretera de Vic i de Cardona. L’eix del ferrocarril (1859) constituirà un límit físic que condicionarà 

la forma urbana, i comportarà la implantació de nous creixements industrials i residencials. Es 

produeix l’obertura del Passeig (1891), associat a l’establiment de la residència de la burgesia i 

d’edificis unifamiliars i equipaments de caràcter senyorial. 

Durant els anys 50‐70 del segle XX es desenvolupen polígons d’habitatges per a fer front a l’allau 

immigratòria de mà d’obra de la resta de l’Estat, corresponents a la Balconada, el Xup, la Parada i 

la Font dels Capellans. També és durant aquests anys que apareixen un gran nombre de petits 

nuclis disgregats pel terme municipal (Mion, Miralpeix, Sant Pau, Tres Creus...). 

A partir dels anys 80 es desenvolupen diversos plans parcials recollits en el planejament municipal, 

formalitzant els creixements de les zones nord de la ciutat (les Bases, la Parada, Concòrdia, 

Ametllers). La recuperació de grans parcel∙les industrials dins el teixit urbà ha donat lloc a nous 

sectors de creixement (els Panyos, la Florinda). També s’han desenvolupat grans àrees industrials 

(Els Dolors, Bufalvent) i terciàries (els Trullols) i algunes àrees residencials de baixa densitat (Cal 

Gravat, Bellavista). 
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4.4 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 

Figura 14: Població per sexe de Manresa. Font: Idescat. 

Segons la gràfica de la figura 14, durant els 10 anys anteriors al 2009, el nombre d’habitants de 

Manresa ha augmentat en 12.000, degut a la bona època econòmica que experimentava el país i la 

ciutat, provocant una forta immigració des de la resta del Estat i del estranger. 

Des de 2009 fins a l’actualitat, però, la situació ha canviat molt: la població de la ciutat s’ha 

pràcticament estancat. Els motius d’aquest estancament són varis: la crisis que ha patit el país 

després d’una dècada de bombolla immobiliària, la baixada de immigració (i, en molts casos, una 

emigració superior), una baixada de la natalitat, etc. 

Tot i això, en el últim any, s’han començat a veure indicis en la ciutat i en la seva població d’una 

recuperació econòmica i demogràfica positiva que podria tornar a situar-nos a un ritme òptim de 

creixement. 

Figura 15: Piràmide demogràfica de Manresa. Font: Idescat 
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Tal com podem observar en la piràmide demogràfica de la Figura 15 (cada barra representa una 

franja de 5 anys d’edat) l’edat predominant de la població, tant en homes com en dones, és de 35-

44 anys. Si analitzem les xifres per sexe, la població està bastant equilibrada fins als 65 anys, però 

a partir de llavors hi ha un nombre superior de dones, degut en major part a la seva esperança de 

vida més elevada. 

Figura 16: Població per grups d’edat i gènere de Manresa. Font: Idescat. 

 

En quant a migració, Manresa ha registrat el 2015 com el primer any amb saldo migratori positiu 

després de tres anys (2012-2014) negatius, tot i que encara ens trobem lluny de les xifres que hi 

havien abans del 2008. Com a dada extra, esmentar que el tant per cent de persones que ha nascut 

fora de Catalunya i actualment viu a Manresa és del 31,37%. 

 

Figura 17: Saldo migratori de Manresa durant els últims anys. Font: Idescat. 
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Per últim, indicar que en el 2015 els naixements i les defuncions de Manresa han tingut un empat 

tècnic, ajudant d’aquesta forma a l’estancament de la població. 

 

Figura 18: Nombre de naixements i defuncions per sexe de Manresa. Font: Idescat. 
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5. ANÀLISIS DE LA MOBILITAT A MANRESA 

5.1 FACTORS GENERALS A TENIR EN COMPTE 

La superfície urbanitzada (longitud dels viatges) 

L’àmbit urbà de Manresa no té una extensió molt gran si el comparem amb el d’altres ciutats 

catalanes. Manresa té una superfície urbana pròxima als 6,25 km ² (2,5 km de nord a sud i 2,5 km 

d’est a oest), mentre que ciutats com Terrassa en té prop de 17 km² o Mataró 9 km². 

 

Figura 19: Dimensions de la Manresa urbana. Font: Google Maps. 

Així doncs, els desplaçaments més llargs que en línia recte es podrien realitzar serien de 2,5 km, el 

que equivaldria a una mitja hora de desplaçament a peu aproximadament. Tanmateix, la poca 

distància dels desplaçaments es veu afectada per un altre condicionant físic: els pendents. 

 

Els pendents 

Els pendents localitzats dins el mateix nucli urbà són un condicionant físic de molta importància en 

funció de l’itinerari elegit i les condicions físiques de les persones que el realitzen. Manresa es troba 

a una altitud mitjana de 238 metres (Font: Anuari Estadístic de Manresa 2009), però mentre que el 

riu Cardener (a sobre del qual hi ha l’estació de Renfe) es troba a 200 metres, destins tan freqüentats 

com són la Plaça Espanya es troben a 260 metres. Aquests desnivells donen lloc a carrers amb 

forts pendents que per sí sols agreugen la situació d’inseguretat dels vianants davant la resta de 
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mitjans de transport. 

 

Figura 20: Elevacions dins de Manresa. Font: PMU de Manresa. 

 

Figura 21: Itineraris i pendents de Manresa. Font: PMU de Manresa 
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El clima 

Diversos estudis han definit el clima de Manresa, i de la major part del Bages, com a clima 

mediterrani subhumit de tendència continental, caracteritzat per fer força fred a l’hivern (1-2 mesos 

de temperatura hivernal en els quals la temperatura mitjana entre 0ºC i 5ºC) i 1-2 mesos àrids 

estivals en què la temperatura pot arribar als 40ºC. 

Així, doncs, entre 2 i 4 mesos a l’any el clima no és molt favorable per la realització de viatges a peu 

o en bicicleta en hores de màxima concentració de calor a l’estiu i fred a l’hivern. Tot i això, no  tindria 

una influència tan decisiva com les pendents alhora de decidir si realitzar un viatge a peu o no. 

Tanmateix, ambdós factors són de notable importància quan parlem de persones amb mobilitat 

reduïda (gent gran, infants, minusvàlids....). 

 

Densitat de població 

La major concentració d’habitants es localitza al quadrant format per la Muralla del Carme, Crta 

Cardona, Passeig. Pere III, Abat Oliva i Av. de les Bases. Concretament el Barri de Poble Nou és 

on hi ha una major densitat de població: 212 Hab./ha 

Figura 22: Densitat de població per zones de Manresa. Font: PMU de Manresa. 
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5.2 MOBILITAT A PEU 

La mobilitat a peu a Manresa, i a qualsevol ciutat, ve generada pels principals pols d’atracció de 

viatges, ja estiguin realitzats de manera directe des d’un origen o destí o de manera complementària 

a un mode de transport. En el esquema següent s’indiquen els pols d’atracció més importants 

classificats per tipus. 

Figura 23: Centres d’atracció de viatges a peu de Manresa. Font: PMU de Manresa. 

La distribució modal dels viatges interns que es produeixen a Manresa mostra l’elevada utilització 

del mode a peu. L’estudi de la mobilitat dels residents de Manresa realitzat per l’empresa 

Opinòmetre, mostra com el 58% dels desplaçaments interns es realitzen en mode a peu / bici. 

 

Figura 24: Desplaçaments interns classificats per mode de transport. Font: Opinòmetre. 
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L’eix Àngel Guimerà – Plaça Sant Domènec i carrer del Born constitueix el principal eix de la ciutat 

registrant més de 8.000 vianants/ dia. El màxim volum de demanda es produeix pel matí, entre les 

10 i les 12h aproximadament, principalment com a conseqüència del motiu gestions. Durant el 

període de la tarda també s’observa una punta de demanda entre les 19h i les 20h, coincidint amb 

la sortida laboral i horari comercial. 

Cal indicar que al centre de Manresa les persones entrevistades (300 persones) hi accedeixen 

principalment per motius de compres- oci o per la realització de gestions. Aquestes dades són 

referents al centre de Manresa, on a més de localitzar-se una elevada activitat terciària, un 11% dels 

entrevistats procedeixen de fora la ciutat. En aquest sentit, el principal motiu de viatge a peu dels 

residents de Manresa és el domicili (49%) segons l’estudi de mobilitat residencial de l’any 2004. 

Figura 25: Motius de viatge dels desplaçaments a peu al centre de Manresa. Font: PMU de Manresa 

 

La longitud mitjana dels viatges a peu al centre de Manresa és de 315 metres, el que suposa un 

temps de recorregut inferior als 10 minuts. A través de la gràfica adjunta, es mostra com la major 

part dels desplaçaments tenen una curta durada (menys de 300 metres). 

Figura 26: Longitud dels viatges a peu al centre de Manresa. Font:PMU de Manresa. 
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5.3 TRANSPORT PÚBLIC 

La ciutat de Manresa compta actualment amb una oferta de 6 línies d’autobusos urbans els dies 

feiners i 3 línies els festius. Aquestes línies són les mostrades en el següent plànol: 

Figura 27: Línies de bus públic a Manresa. Font: manresabus.com 

 

En els dies feiners es produeixen fins a 276 expedicions a Manresa que recorren els 56.3 km de 

xarxa, variant entre les 66 expedicions de la línia L1 amb freqüències de pas de quinze minuts i les 

14 expedicions de la línia L5, amb freqüència d’una hora. Els dies festius es realitzen 78 expedicions 

que recorren 29.3 km de xarxa, amb freqüències de 1 hora la L6, la L7 i la L8. La velocitat comercial 

del servei es de 11,81 km/h. 

A banda de l’oferta de línies urbanes gestionades per l’ajuntament, existeixen altres línies d’àmbit 

periurbà que ofereixen un servei complementari. 

La població resident a unes distància determinada de les parades d’autobús també es un bon 

indicador de l’accessibilitat dels usuaris del transport públic i del nivell de servei de la xarxa. En 

aquest sentit, una distància de 300m (5 minuts a peu) es considera molt accessible. 

El plànol següent mostra com pràcticament el 100% dels habitants del terme municipal de Manresa 
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tenen una parada de bus a uns distància màxima de 300m. És dir a dir que sumant els àmbits que 

cobreixen el transport públic urbà i interurbà, els habitants de Manresa tenen un bon nivell d’accés 

al transport públic. 

Figura 28: Cobertura de les parades de bus urbà. Font: PMU de Manresa. 

 

Pel que fa al transport públic urbà la quantitat de viatgers ha augmentat un 33.6 % entre el 2001 i el 

2009, passant de 1,59 milions a 2,12 milions d’usuaris. Cal tenir en compte que l’increment de 

quilometratge anual entre aquestes dues dates ha estat d’un 86%, passant dels 400.000 km del 

2001 als 745.000 del 2009. 

 

5.4 MOBILITAT AMB FERROCARRIL 

La xarxa ferroviària que arriba a Manresa té dos operadors, Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat, 

que tenen dues línies que transcorren per la ciutat però que no estan interconnectades. 

La línia de Renfe té una parada a la ciutat de Manresa situada al marge dret del riu Cardoner, al 

costat oposat de la plaça de la Reforma. 

La línia de Ferrocarrils de la Generalitat té tres parades, la parada del carrer de Viladordis, la parada 

de Manresa Alta (situada al costat de l’estació d’autobusos), i la parada de Manresa Baixador 

(situada propera a la plaça Espanya). 
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Els recorreguts són majoritàriament a via descoberta, tot i que hi ha algun tram de Ferrocarrils 

soterrat. 

En el plànol següent es pot observar els recorreguts, així com les parades i les zones de via 

soterrada. 

Figura 29: Linies de ferrocarril que passen per Manresa. Font: POUM de Manresa. 

 

La línia de Renfe té dos principals destins, la línia que va a Lleida i la línia de rodalies que connecta 

amb Barcelona, passant pel Vallès Occidental. Mentre que la línia de Ferrocarrils de la Generalitat 

té com a destí Barcelona, passant per Martorell. 

Els punts forts i febles de la xarxa ferroviària que passa per Manresa són : 

Punts forts: 

- Existència de dues línies de tren que connecten amb Barcelona RENFE i Ferrocarrils de la 

Generalitat. 

- Integració tarifària dels serveis de transport públic de la comarca i de Manresa amb els operadors 

de tren. 

- Existència de línia de bus urbà que connecta l’estació de RENFE amb els principals pols d’atracció 

de la ciutat: zona universitària, estació d’autobusos, hospitals i zona comercial. 
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Punts febles: 

- Excessiu temps de trajecte. Vora els 90 minuts per arribar tant a plaça Espanya (destí de la línia 

de Ferrocarrils) com a Sants (destí de la línia de Renfe). 

- No existència de trens directes o semidirectes des de Manresa a Barcelona. 

- Baixes freqüències de pas. 

- Problemes d’accessibilitat i d’aparcament a l’estació de Renfe de Manresa que dificulta la captació 

de nous viatgers i facilita que altres segueixin en cotxe fins a Sant Vicenç de Castellet o Barcelona. 

- Necessitat de millor integració del transport públic a l’actual estació de RENFE 

- Mals serveis i condicions de l’estació de Renfe. 

- Dificultat de convivència del trànsit a la zona de Renfe. 

- La connexió ferroviària amb Lleida del servei de Renfe té una freqüència de pas molt baixa i una 

durada de trajecte excessiva que el fa d’un ús pràcticament residual. 

 

 

5.5 MOBILITAT AMB VEHICLE PRIVAT 

Diàriament a Manresa es realitzen uns 256.000 desplaçaments/dia en vehicle privat, dels quals un 

54% són interns – externs, un 40% són interns i un 6% és de trànsit de pas. 

A la xarxa viària de Manresa es distingeixen diversos tipus de categories viàries segons les seves 

característiques morfològiques (capacitats), de funcionalitat i d’hàbits d’utilització (volums de trànsit): 

• La xarxa bàsica és constituïda per les vies de circumval·lació (rondes), alguns accessos i vies 

interurbanes de primer nivell. 

• Les vies distribuïdores conformen juntament amb les vies bàsiques la xarxa principal destinada 

al trànsit rodat. Aquestes vies permeten la comunicació entre destins interns de la ciutat i la 

connexió amb la xarxa bàsica, permeten els desplaçaments més ràpids a l’entorn del centre de 

la ciutat. 

• Per últim, existeix la xarxa local que es troba formada per carrers amb una funció estrictament 

residencial i no de pas. 
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A partir d'un estudi realitzat per l'Ajuntament, s'han pogut determinar els fluxos de trànsit al viari de 

Manresa i els nivells de saturació segons les capacitats de la xarxa. Les enquestes han estat 

ponderades en funció de les intensitats de vehicles que passen per cada punt. Amb un total de 

2.412 enquestes realitzades, i per a un interval de confiança del 90%, l’error de mostra és del 1,3%. 

Figura 30: Enquestes origen – destinació. Font: PMU de Manesa. 

 

 

Figura 31: Punts d'aforament automàtic. Font: PMU de Manresa. 
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Com es pot observar, les intensitats de trànsit són mitjanes, i, en general, són absorbides per la 

xarxa viària existent, tot i que puntualment en alguns indrets i en algunes hores del dia es presenten 

nivells de saturació que poden sobrepassar el 100% de la capacitat de la via. 

Els punts més crítics (>100%) s’ubiquen a: 

• c. de la Pau 

• Avda. Bases de Manresa 

• Muralla de Carme 

• Pg. de Pere III 

• Pl. Bonavista 

• Pl. de la Reforma – Pg.del Riu 

• C. de Martí i Pol 

Secundàriament hi ha altres punts que, tot i ser menys crítics (90-100%), són susceptibles de tenir 

algun problema puntual, donat que gairebé es troben al límit de la seva capacitat: 

• Crta. de Manresa a Solsona (C-55) 

• Crta. de Santpedor (BV-4501) 

• C. Barcelona 

• Pl.Bages 

• Carretera de Vic 

La distribució horària del trànsit es produeix de forma bastant repartida, tenint varis pics a les 8 del 

matí, a les 13h, a les 15, a les 17h, a les 18h i a les 19h, seguint els diferents horaris de la jornada 

laboral i escolar de la ciutat. 

Les velocitat de circulació a Manresa són força variables segons la secció de calçada, el tipus d’ús 

i volum de trànsit i el nivell de connectivitat. Les vies urbanes són les que tenen velocitats més lentes, 

entre els 25 km/h i els 40 km/h (crta. de Cardona, el c. De Sant Josep, via de Sant Ignasi o bé c. del 

Bruc), malgrat que es detecta una mitjana del 5% dels vehicles que circulen per aquestes vies que 

supera els 50 Km/h. És important notar com aquestes velocitats se situen en la franja mitjana de 

velocitats estàndard de les poblacions catalanes, al voltant dels 40 km/h. 
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5.6 MOBILITAT EN BICICLETA 

De l’estudi de la mobilitat residencial de Manresa de l’any 2004 es desprèn la poca utilització 

d’aquest mitjà, només el 0,2% dels viatges interns es realitzen en bicicleta. Altres aspectes que 

convé ressaltar d’aquest estudi són: 

1- La disponibilitat de bicicleta entre els residents de la ciutat és del 28%. Els barris més allunyats 

del centre són els que tenen una major possessió. 

2- Un 24% de la població s’ha mostrat disposada a utilitzar carrils – bici, en el cas que n’hi haguessin. 

3- L’ús d’aquests carrils – bici es realitzaria majoritàriament els caps de setmana i per motius d’oci. 

De moment no es planteja la bici com un mitjà òptim per anar a treballar. 

4- Els estudiants són el col·lectiu de gent amb major possessió de bicicleta i els que més l’utilitzen. 

Fins a 2009 no existia una xarxa continua de carrils o espais per a la bicicleta que connectessin el 

centre de la ciutat amb l’exterior de l’àmbit urbà. Tan sols existeixen espais per a la bicicleta en 

alguns sectors de nova urbanització on l’amplitud del carrer havia permès destinar una oferta pròpia. 

Aquests trams sumaven un total de 4,39 Km . 

Per solventar aquesta mancança el 2010 es va executar un itinerari continu que uneix el Parc de 

l’Agulla i la zona esportiva El Congost passant pel centre de la ciutat. D’aquesta forma la ciutat 

disposa d’un total de 11 quilòmetres de trams senyalitzats per al pas de bicicletes. Aquest itinerari 

s’ha realitzat d’acord al plànol següent: 

Figura 32: Xarxa actual del carril bici a Manresa. Font: PMU de Manresa. 
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Ampliació del carril bici 

En el Pla de Mobilitat Urbana de 2011 també es va projectar una ampliació del carril bici que 

actualment està supervisant el departament de Planejament del Ajuntament de Manresa. En la 

figura següent podem observar la ampliació prevista: 

 

Figura 33: Xarxa de carril bici existent i planejat. Font: PMU de Manresa. 

 

 

5.7 PROJECTE VIA CICLOTURÍSTICA INTERCATALUNYA 

Al gener del 2016, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a través 

de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, va presentar l’estudi d’un projecte 

constructiu anomenat Via Cicloturística Intercatalunya, que era una de les 3 rutes cicloturístiques de 

llarg recorregut que volia implantar a Catalunya. 

Aquesta via cicloturística tenia l’objectiu de crear una ruta per fer en bicicleta des de Lleida fins 

Girona, passant per Manresa i altres ciutats de la Catalunya interior. 
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Figura 34: Rutes cicloturístiques de llarg recorregut a Catalunya. Font: Projecte Via Cicloturística Intercatalunya. 

 

Del recorregut total el tram que ens interessa és el que travessa el terme municipal de Manresa. 

Aquest, si venim de Lleida, comença al oest de la ciutat, pel carrer de Rajadell. En arribar a la 

primera cruïlla, límit de la zona industrial, s’ha d’anar en direcció sud, pel carrer entre la subestació 

elèctrica del Congost i el cementiri (carrer de la dreta en sentit Manresa). A 250 metres s’ arriba a la 

zona esportiva del Congost. Es continua direcció est per un camí sense nom, en 130 metres més 

es gira un altre cop en direcció sud i en 170 metres s’arriba al punt d’inici del carril bici (a la zona 

esportiva) de Manresa. 

Tot seguint el carril bici, circulant paral·lelament al riu Cardener, s’arriba al pas de vianants regulat 

amb semàfor 70 metres després de passar el Pont de la Reforma. Es deixa el carril bici i es continua 

per el passeig del Riu, a la rotonda de la resclosa del Pont Vell, es puja el carrer de Sant Marc i la 

via de Sant Ignasi, passant la plaça de Sant Ignasi i vorejant: la Capella del Rapte, l’Arxiu històric 

de la Ciutat i el Museu Comarcal de Manresa. Aquí es troba l’oficina de turisme i el nou centre 

d’acollida de pelegrins. Per el carrer de Vidal i Barraquer s’accedeix al carrer de Viladordis el qual 

no es deixa fins al carrer de Sant Cristòbal, on es gira a l’esquerra i després de 70 metres per aquest 

carrer es gira a la dreta continuant per el carrer del Fra Jacint Coma i Galí fins a sortir al camí del 

Grau. 

En sentit a Lleida, el carrer de Sant Cristòfol es pren en sentit contrari, nord-oest, i després de 175 

metres es gira per el carrer de l’Arquitecte Montagut, enllaçant amb l’avinguda de Francesc i Macià 

i fins incorporar-se al carrer de Viladordis al Parc de Sant Ignasi. 
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Figura 35: Pas de la Via Cicloturística InterCatalunya per Manresa. Font: Projecte Via Cicloturística Intercatalunya 

 

Circulant per el camí del Grau s’enllaça amb la carretera de Viladordis, on es circularà per la nova 

vorera habilitada per a vianants i bicicletes fins el veïnat de Viladordis. Al final del carrer Vilamajor 

es gira a l’esquerra per el camí asfaltat de Sant fruitós de Bages a Viladordis i, per el mateix traçat 

que el camí de Sant Jaume fins a Navarcles, es passa per sota l’autopista C-16. Es continua recte 

en direcció a la Fabriqueta, per després vorejar els presseguers de l’Anònima. A partir d’els Polvorins 

i paral·lelament al curs del riu Llobregat, es creua el Canal de la mina, es passa per la Resclosa i la 

Caseta de la Mina, per sota la urbanització de les Brucardes i per el costat del Pont de les Generes 

(no es creua). Així doncs, es ressegueix el riu fins arribar a Sant Benet de Bages. 

A Sant Benet, seguint el GR a tocar del riu, es passa per dins el recinte de Món St Benet i es creua 

la sèquia de Sant Benet, arribant al final del terme municipal de Sant Fruitòs de Bages. 
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6. DELIMITACIÓ I CARACTERITZACIÓ DEL ÀMBIT D’ESTUDI 

Sempre dins del terme municipal de Manresa, l’objectiu d’aquest treball és l’estudi de la mobilitat 

general de la ciutat, en particular de la xarxa de carril bici existent, la valoració de l’ampliació 

planificada per l’Ajuntament (amb possibles millores o alternatives) i una proposta d’unió entre el 

sistema local i el futur projecte de Via Cicloturística Intercatalunya. 

 

6.1 Criteri de disseny i execució 

En aquest apartat explicaré alguns dels criteris que s’han de tenir en compte alhora de projectar un 

carril bici i poder executar-lo. La informació i dades obtingudes pertanyen al Manual per al Disseny 

de Vies Ciclistes de Catalunya (Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques). 

 

6.1.1 Definició de conceptes i principis bàsics 

Segons el apartat 1.5 del Manual, en el moment de realitzar el planejament de la xarxa de vies 

ciclistes sobre el terreny, s’haurà de considerar una sèrie de condicions pròpies de la configuració 

territorial que determinaran el traçat més idoni des dels punts de vista econòmic, d’oportunitat i 

d’utilitat: 

• L’examen superficial de la topografia és imprescindible per tal d’intentar que la xarxa es 

desenvolupi d’acord amb les corbes de nivell del terreny. 

• Els espais lliures reservats per a la planificació urbanística, com a possibles corredors de la 

xarxa ciclista. 

• La densitat d’ocupació, que pot fer difícil el servei públic de transport, afavorirà la implantació de 

vies ciclistes. 

• El parc industrial i la concentració de serveis afavoreixen la potenciació de l’ús de la bicicleta. 

• L’adequació a la demanda per part dels usuaris ciclistes. 

• El cost de construcció. 

• La integració amb altres modes de transport, especialment amb el transport públic. 

• La continuïtat de la xarxa ciclista. 
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• El planejament que no tingui en compte aquests condicionants corre el risc de resultar poc 

efectiu en la mesura en què l’ús de les infraestructures ciclistes no sigui l’esperat. 

Un cop la necessitat d’un carril bici sigui clara, s'hauran de tenir en compte els següents factors 

alhora de decidir quin tipus de carril implantarem i quines característiques haurà de tenir: 

• Volum i velocitat del trànsit: Definirà el tipus de protecció. 

• Volum previst del ciclista: Definirà l’amplada adequada. 

• Espai existent del que es disposa: Definirà la tipologia bàsica. 

• Entorn urbà: Definirà les característiques especials. 

Per últim, també ens interessa l’efectivitat del carril, tret que es pot aconseguir si complim els 

següents principis: 

• Ha de ser directe: es valora que el temps per arribar al teu destí sigui inferior al temps que 

tardaries en arribar mitjançant el transport públic o el vehicle privat, ja sigui perquè evites 

semàfors, el trànsit o el temps d’espera del bus. 

• Ha de ser accessible: s’ha d’arribar al carril bici amb facilitat, que el usuari no hagi de recórrer 

gaire trajecte a peu per arribar-hi i se li treguin les ganes d’utilitzar-lo. 

• Ha de ser continu: No ha de tenir interrupcions en el seu recorregut, del contrari, els usuaris 

podrien abandonar la xarxa i no la farien servir. 

• Ha de ser còmode i atractiva: un aspecte visual agradable amb manteniment periòdic. També 

ha de ser còmode en la seva circulació pel usuari, evitant forats o bretxes. 

• Ha de tenir els punts mínims de parada: s’ha d’evitar al màxim que el ciclista toqui amb el peu a 

terra ja que es un inconvenient per ell. 

• Ha de ser segur: els punts de conflicte entre els ciclistes i els vehicles motoritzats han de ser els 

mínims possibles. Per a mantenir un nivell òptim de seguretat vial es recomana la separació 

física dels dos tipus de trànsit. 

 

6.1.2 Pendents 

Tal com hem mencionat anteriorment, els pendents són un dels factors més importants alhora de 

valorar si val la pena utilitzar el carril bici des del punt de vista del usuari. Aquest factor esdevé de 
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vital importància a Manresa ja que es tracta d’una ciutat amb molts desnivells. 

Per tant, és necessari que imposem uns mínims i uns màxims en els pendents permesos del carril 

bici. Aquestes recomanacions venen definides pel Manual per al Disseny de Vies Ciclistes de 

Catalunya: 

Figura 36: Longituds màximes amb rampes > 5%. Font:  Manual per al Disseny de Vies Ciclistes de Catalunya 

 

6.1.3 Amplada de les vies 

Les amplades venen definides pel tipus de carril bici que voldrem implementar, així que en les rutes 

més perifèriques i en les principals avingudes de la ciutat podran ser amples mentre que en carrers 

secundaris hauran de ser més estrets. En el nostre cas tenim dels 3 casos així que consultarem el 

Manual per saber quins requisits i normes tenim. 

Figura 37: Espai útil d’un o una ciclista. Font: Manual per al Disseny de Vies Ciclistes de Catalunya 
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L’espai útil del o de la ciclista queda descrit en la següent figura amb les dimensions següents: 

Amplada: 1,00 m 

Llargada: 1,90 m 

Alçada: 2,50 m 

L’amplada d’1,00 m resulta de sumar l’ample del manillar (0,60 m) i l’espai necessari per al moviment 

dels braços i de les cames (0,20 m per cada costat). 

A continuació es fixen les amplades mínimes i recomanables en funció del tipus de via: 

 

Figura 38: Amplades mínimes i recomanables de vies ciclistes. Font: Manual per al Disseny de Vies Ciclistes de 

Catalunya 

 

6.2 EQUIPAMENTS I LLOCS DE INTERÈS 

Manresa, al ser capital de comarca i la ciutat més important de la Catalunya Central, disposa d’una 

llarga llista d’equipaments (superior a 300). En aquest apartat, faré un resum del més destacat per 

tal de poder valorar la necessitat de connectar-los amb el carril bici. 

Algun d’ells, però, haurà de ser descartat des del principi ja sigui per la impossibilitat física del seu 
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entorn o per les dimensions del carrer que el connecta. 

Segons el Pla d’Equipaments de Manresa del 2008 la superfície destinada als equipaments era de 

1.547.827 m2, lo que suposaria 20,55m2 d’equipaments per cada habitant, molt superior a la xifra 

estàndard de 9,5 m2/hab. 

 

Figura 39: Plànol d’equipaments de Manresa. Font: POUM de Manresa. 

 

Si agrupem els equipaments principals en petits nuclis podem crear una xarxa de punts de generació 

del transport tant intraurbà com interurbà, dels quals els més importants són: 

• El Congost: al oest de la ciutat, s’hi troba el Vell Congost, el Nou Congost, les pistes de futbol, 

atletisme i rugby, i l’entrada del camí de Rajadell. 

• El Passeig: La principal via de vianants de la ciutat, el Passeig Pere III, connectada amb l’oficina 

de Correos, l’Institut Lluís de Peguera i el teatre Kursaal. A més a més, el Passeig acaba a la 

Plaça Sant Domènec (i al teatre Conservatori), que és l’entrada al casc antic de la ciutat. 
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• Zona Universitària: situada al nord de la ciutat i connectada amb una de les principals 

avingudes (Avinguda Les Bases), és formada per la Fundació Universitària del Bages (FUB), la 

EPSEM (UPC), i l’Institut Lacetània. Apart, a 100 metres hi trobem el Ateneu les Bases, que 

disposa d’una biblioteca pública i d’un gimnàs. 

• Zona escolar de La Parada: es troba just a la sortida nord-est de la ciutat i s’hi pot trobar el 

Institut Pius Font i Quer, l’escola La Salle de Manresa i la llar d'infants Vedruna. A més a més, a 

50 metres s’hi troben les instal·lacions esportives del Gimnàstic Manresa. 

• El Parc de l’Agulla – la Sèquia: situat al límit nord del terme municipal hi ha el llac artificial Parc 

de l’Agulla i la desembocadura del canal històric del segle XIV La Sèquia, dos punts a les afores 

de la ciutat amb gran afluència de vianants durant els dies festius. Apart, a 50 metres, en el 

terme municipal de Sant Fruitós de Bages, hi trobem el Club de Tennis Manresa. 

• El casc antic: la Seu, les Coves de Sant Ignasi i el barri vell constitueixen la part històrica de la 

ciutat, generant turisme religiós i arquitectònic. 

Sumant a tots aquests nuclis d’equipaments importants que s’han mencionat en trobaríem d’altres 

com el format pels Cines Bages Centre - Gimnàs Cube, o el de la Balconada – IES Cal Gravat. 

Malauradament, la seva situació geogràfica (es troben situats en els punts més alts de Manresa, 

entre 300 i 320 metres d’altura en comparació als 225 metres de la Plaça Sant Domènec o els 200 

metres del riu Cardener) dificulta molt la creació d’un carril bici eficient que els pugui connectar amb 

la resta de la xarxa. 

L’objectiu d’aquest treball serà connectar tots aquests punts amb una xarxa de carril bici de la forma 

més eficient i segura possible. 
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6.3 ANÁLISI CARRIL BICI EXISTENT 

Figura 40: Esquema carril bici existent. Font: Ajuntament de Manresa i propi 

 

Quan es va planificar el primer carril bici de la ciutat (en la figura 41 està marcat en rosa) es va 

pensar com un eix de mobilitat que connectava 2 dels punts d'oci més importants de Manresa i del 

Bages: el Parc de l'Agulla i la Zona Esportiva El Congost, tot passant per la zona universitària i pel 

centre històric (tal com podem observar en la figura 40). 

Encara que aquest model té un objectiu que es compleix eficientment, un sol eix que travessa la 

ciutat no és suficient per convertir-se en un sistema de mobilitat sostenible d'una ciutat de 

dimensions considerables com és Manresa. 

Així que es va planificar una ampliació del carril bici existent (en la figura 41 està marcat en verd), 

que proposa una xarxa més completa de rutes que connecten les principals parts de la ciutat. 
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Figura 41: Plànol carril bici existent i planificat de Manresa. Font: Ajuntament de Manresa 

 

Punts forts 

• El carril bici planificat completa una espècie de ronda exterior que connecta la Zona Esportiva 

El Congost i el Parc de l'Agulla sense haver de passar pel centre de la ciutat: segueix el riu 

Cardener i passa per darrera el Puigberenguer i l’Avinguda Bases de Manresa, donant cabuda 

a un trajecte molt més planer que l'existent i més enfocat a l’oci del usuari. 

• L'ús de la Plaça de Prat de la Riba com a centre neuràlgic del sistema de carril bici. Hi han altres 

punts de la ciutat que podrien complir aquesta funció (Plaça Sant Domènec, la Ben Plantada...), 

però per motius com la dificultat del pendent longitudinal o l'alt trànsit de vehicles i vianants s’han 

descartat. Per contra, la Plaça de Prat de la Riba es troba en un lloc estratègic: en el carril bici 

planificat connecta el casc antic i el barri de la Balconada amb la sortida cap al Parc de l'Agulla, 

travessant pràcticament tota la ciutat. A més, es troba a prop de l’altura mitjana de la ciutat i, per 

tant, evita part de les pendents principals. 

• L'aprofitament de la zona 30 i les illes de vianants per aconseguir un espai dedicat al ús de la 

bicicleta més versàtil en les zones més residencials de la ciutat. 
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Punts dèbils 

• Com s’ha mencionat anteriorment, Manresa té moltes elevacions a prop del riu Cardener, per lo 

que és difícil dissenyar un accés pel costat sud de la ciutat (el Carrer de Sant Marc té un pendent 

continuat superior al 9%, per citar-ne un). 

 

Figura 42: Carrer de Sant Marc. Font: pròpia. 

• La xarxa de carril bici és precària alhora de connectar la part est i nord-est de la ciutat amb el 

centre històric. Tècnicament, hi han vies per fer-ho, però obliguen al usuari a realitzar molta volta 

innecessària. És un punt important el qual s’ha d’adreçar. 

• La connexió de la Plaça de Prat de la Riba amb l’Avinguda Bases de Manresa és essencial per 

a completar un sistema de mobilitat basat en la bicicleta dins de la ciutat, però els usuaris hauran 

de salvar un pendent del 6% en trams bastant llargs, superant les recomanacions del Manual 

per al Disseny de Vies Ciclistes de Catalunya. 

• La infraestructura ferroviària dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya crea una barrera 

artificial dins del municipi que limita les connexions possibles entre la part nord i la part est de la 

ciutat. 

• A Manresa hi ha una falta d’aparcament gratis de vehicle privat important, sobretot en el centre, 

per lo que hem de ser especialment selectius alhora d’eliminar més places per a la instal·lació 

d’un carril. 

• Instal·lar un carril bici en segons quins carrers pot crear cert rebuig entre els ciutadans. És el 

cas del Passeig Pere III, on hi va haver una certa mobilització ciutadana que protestava sobre 
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tots els aparcaments que es van eliminar per posar el carril bici i que llavors ningú l’utilitzés. Al 

final, l’Ajuntament va acabar desinstal·lant aquest carril bici. 

• Les seccions transversals dels carrers són molt variables. És a dir, tret d’unes poques 

excepcions, un mateix carrer pot tenir seccions molt diferents al llarg del seu recorregut, lo que 

significa que costarà construir un carril bici continuat. 
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7. PLANIFICACIÓ I PROPOSTES 

Ja que el Ajuntament de Manresa ja té cobert gran part del sistema de carril bici de la ciutat,  la 

estratègia que seguirà aquest treball constarà de 2 parts: 

• Part 1: Anàlisi i millora de la xarxa de carril bici existent i planificada. Es millorarà el sistema 

planejat pel Ajuntament amb un seguit de propostes puntuals. 

• Part 2: Integració de la Via Cicloturísitca Intercatalunya en el tramat urbà. Ja que es tracta d’un 

projecte relativament nou, l’Ajuntament encara no ha estudiat com incorporar-lo en el sistema 

local. Es realitzarà una proposta ja que el recorregut pel que opta el Govern no és viable. 

Per tal de fer-ho possible, ens marcarem un seguit de directrius per no hipotecar la resta de la 

mobilitat urbana per millorar la xarxa de bicicletes i, així, que el sistema proposat sigui ben rebut 

tant pels usuaris habituals com pels no usuaris. 

• S’intentarà eliminar el mínim número de places d’aparcament i, en el cas de que es faci, 

trobar una solució com pot ser l’existència d’un pàrquing a les rodalies. 

• Intentar evitar pendents elevades en mesura de lo possible. 

• Evitar les principals avingudes i carrers amb una intensitat de trànsit elevada, com són la 

carretera de Cardona i la carretera de Vic. Si es necessita buscar un recorregut seguint els 

seus eixos, buscar una ruta secundària que viatgi en paral·lel. 

• El carril bici, apart de tenir el seu ús de connector entre punts importants de ciutat, també 

necessita tenir un sentit de xarxa, és a dir, que cap sector de la ciutat quedi aïllat d’un altre, 

que amb el carril bici es pugui viatjar per a tot arreu sense haver de realitzar massa volta. 

• Evitar punts conflictius pel vianant i l’usuari en bicicleta, com podria ser la intersecció de 

dues carreteres importants.  

• Els carrils bici han de ser continus per no confondre al usuari sempre que sigui possible. 

• Si la única opció possible és retirar aparcaments per fer lloc al carril bici s’ha d’intentar 

mantenir la resta de la secció transversal com estava per motius tècnics i econòmics. 
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7.1 PART 1: ANÀLISI I MILLORA DE LA XARXA EXISTENT I PLANIFICADA 

 

Figura 43: Proposta 1. Font: Google Maps i pròpia 

• Proposta 1: En la planificació municipal està previst la construcció d’una avinguda que connecti 

la Plaça de Prat de la Riba amb el carril bici existent en l’Avinguda dels Països Catalans (unint 

així dos pols molt importants de la ciutat). En la planificació programada (en la figura 43 

s’observa en verd) es dissenya el carril que ve des del Carrer de Sant Maurici, al sud-oest de la 

imatge, perquè faci un gir a l’esquerra i continuï juntament amb la Carretera de Viladordis. La 

proposta d’aquest treball (en la Figura 43 en taronja) és que el carril bici continuï recte perquè 

així eviti la futura intersecció de la Crta. De Viladordis amb la continuació de l’Av. dels Països 

Catalans ja que es preveu conflictiva pel ús del carril bici i dels vianants. 
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Figura 44: Proposta 2. Font: Google Maps i pròpia 

• Proposta 2: S’ha observat que hi ha una falta de connexió important entre el carril bici de la part 

est de la ciutat amb el carril bici de la part nord per culpa del pendent i de la infraestructura 

ferroviària. Per tal de solucionar aquest problema, es proposa unir els carrils existents que 

circulen pel Carrer de la Concòrdia (en verd i vermell, a l’esquerra de la Figura 44) amb el carril 

programat per l’Avinguda dels Dolors (en verd al sud de la Figura 44, i en vermell al est). 

Per tal d’aconseguir-ho s’han estudiat 2 possibilitats: 

o Fer passar el carril bici pel Carrer de Santa Joaquima (en blau a la Figura 44). Descartat 

pel fort pendent que té, superior al 7%. 

o La solució escollida: el Carrer d’Amadeu Vives (en taronja en la Figura 44). També 

s’ampliarà el carril bici en l’Avinguda dels Dolors perquè arribi fins al límit del seu traçat. 
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Figura 45: Proposta 3. Font: Google Maps i pròpia 

• Proposta 3: El tercer punt, i segurament el punt més important, és la necessitat de connectar la 

Plaça de Prat de la Riba amb l’Avinguda Bases de Manresa (en taronja en la Figura 45). Aquesta 

proposta és realment transcendental perquè uneixes una de les zones més joves de Manresa 

(La Parada Nova, el Barri de la Crta de Santpedor, l’Ateneu les Bases, etc) amb la Zona 

Universitària, passant per una avinguda amb molta oferta d’oci pels joves. 
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Figura 46: Proposta 4. Font: Google Maps i pròpia 

• Proposta 4: Seguint amb la necessitat de connectar els diversos sectors de la ciutat, és 

imperiosa la creació d'una connexió entre la Plaça de Prat de la Riba amb el centre de la ciutat. 

Aquesta connexió es faria idealment per la Carretera de Vic, però al tractar-se d'una de les 

carreteres més transitades, amb multitud d'aparcaments de zona blava, i vàries línies de bus 

circulant-hi, s'ha hagut de descartar aquesta opció. 

Per contra, s'opta pel carrer paral·lel a la Carretera de Vic (marcat en taronja en la Figura 46), 

amb espai per la segregació del carril, que unirà la plaça anteriorment esmentada amb el final 

del carril que sortirà del Passeig Pere III. 

A més, aquest tram servirà per la proposta de la Via Cicloturística de Catalunya que explicarem 

més endavant. 
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7.2 PART 2: INTEGRACIÓ DE LA VIA CICLOTURÍSTICA INTERCATALUNYA EN EL TRAMAT 

URBÀ 

 

Figura 47: Proposta original i alternativa de la Via Cicloturística. Font: Google Maps i pròpia 

 

Tal com es pot observar en la Figura 46, marcat en lila, el Govern tenia previst entrar al terme 

municipal pel camí de Rajadell, a l’oest de la ciutat, i travessar-la entrant pel Carrer de Sant Marc al 

sud de Manresa. Malauradament, el pendent d’aquesta entrada és molt pronunciat (supera el 9% 

durant més de 130 metres), i el fet de que tingui una intensitat de trànsit considerable fa que 

replantegem el seu servei pel carril bici.  Més endavant, en aquest mateix recorregut, ens trobem 

també amb l’inici del Carrer de Viladordis, que en un punt del trajecte arriba a tenir una inclinació 

del 8,5% durant més de 160 metres. 

Per tot això s’ha buscat una alternativa, marcada en taronja en la Figura 47. Es tracta principalment 

d’evitar els Carrers de Sant Marc i de Viladordis, utilitzant parts del carril bici planificat pel ajuntament, 

zones de vianants i part de la proposta de millora número 4 que s'ha comentat anteriorment per 

oferir més possibilitats de circulació pels ciclistes. 

En definitiva, el nou mapa del carril bici seria el següent, sent les propostes d’aquest treball les 

marcades en blau: 
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Figura 48: Sistema de carril bici existent i proposta d’aquest TFG. Font: Ajuntament de Manresa i pròpia 
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8. ACTUACIONS 

8.1 Proposta Nº1: connexió amb Avinguda dels Països Catalans 

L’objectiu d’aquesta proposta es canviar el recorregut planificat per l’Ajuntament del carril bici que 

sortirà des del Carrer de Sant Maurici (amb Crta. Del Pont de Vilomara) per a connectar amb la 

futura extensió de l’Avinguda dels Països Catalans. El projecte de l’Av. dels Països Catalans, que 

encara no s’ha realitzat, el podem observar en la següent imatge: 

 

Figura 49: Projecte de la prolongació de l’Av. Països Catalans. Font: gencat.cat 

 

Com que aquest projecte encara no s’ha implantat, no es pot dissenyar correctament un carril bici 

dins de la secció transversal de la carretera al no haver-hi cap. 

La proposta es deu a que en el recorregut planificat es preveu aquesta connexió on l’avinguda es 

creuaria amb la Carretera de Viladordis, la principal sortida de Manresa cap al est, convertint aquest 

encreuament en un punt crític per als usuaris del carril bici i els vianants. 

D’aquesta forma, al connectar el carril bici amb l’Av. Dels Països Catalans directament, una 

avinguda que ja està dissenyada per la cabuda d’un carril bici, una mica més amunt, ens 

asseguraríem una connexió menys problemàtica. 
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Figura 50: Proposta Nº1. Font: Google Maps i pròpia 

Com que de moment aquesta zona no està urbanitzada, el carril bici passaria pels camins rurals 

que hi han fins que l’Ajuntament tiri endavant el seu planejament. 
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8.2 Proposta Nº2: Carrer de Lluís Millet – Avinguda dels Dolors 

Com s’ha comentat anteriorment, l’objectiu d’aquesta proposta és oferir una via de comunicació 

entre els sectors nord i est de la ciutat, ja que és un punt precari en el sistema planificat actual. 

Per tal d’aconseguir-ho es proposa, en primera instància, allargar el carril bici previst per l’Avinguda 

dels Dolors (tram 4) i, per altra banda, la creació d’un carril al llarg de tot el carrer de Lluís Millet 

(tram 1, 2, 3) fins a la avinguda esmentada. 

Com que els dos carrers tenen una amplada considerable, ja sigui en la vorera o en la acera, no hi 

han excessius problemes alhora d’instal·lar un espai per a la circulació de bicicletes. Apart, tret de 

l’hora punta d’entrada i sortida escolar (degut a que es troben 3 centres educatius relativament a 

prop) es tracta d’una zona de la ciutat on no hi ha una intensitat de trànsit gaire elevada. 

Figura 51: Proposta Nº2. Font: Google Maps i pròpia. 

S’ha dividit aquesta proposta en 4 trams perquè els carrers que tractem tenen 4 seccions molt 

diferenciades entre sí, i es tractarà una per una per veure quina és la millor solució possible. 
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7.2.1 Tram 1 

El primer tram del carrer Lluís Millet, entre Crta. De Santpedor i el Carrer de la Pau, té una longitud 

de 190 metres. La seva secció transversal té una amplada total de 22’2 metres i és bastant constant 

en el seu recorregut. El seu detall consisteix, d’esquerra a dreta i mirant cap al Carrer de la Pau, de 

2 metres de acera, 4’7 metres d’aparcament de vehicles en bateria, una calçada de 8’8 metres 

d’amplada, unidireccional i d’un sol carril, 4’7 metres d’aparcament de vehicles en bateria i 2 metres 

de acera. 

 

Figura 52: Tram 1 de la proposta Nº2. Font: pròpia. 

Al ser un carrer tant ample i d’un sol carril ens permet molta flexibilitat alhora d’implantar-lo. Es 

crearà un carril bici bidireccional de 2’5 metres d’amplada entre l’acera i els aparcaments de la dreta 

del carrer (mirant cap al Carrer de la Pau), d’aquesta manera els mateixos cotxes aparcats actuaran 

com a protectors dels usuaris del carril. 

S’utilitzarà paviment ja que el nostre carril es situarà dins de la calçada, on anteriorment estaven els 

aparcaments, que ara es trobaran desplaçats cap al centre del carrer. 

La resta del carrer Lluís Millet, en aquest tram, no es tocarà ja que és prou ample per acceptar 

aquesta implantació sense canviar els seus elements.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Nom                                         Plànol 

    Títol                          Escala 
 



7.2.2 Tram 2 

El segon tram, entre Crta. De Santpedor i el Camí Vell de Santpedor, té una longitud de 70 metres. 

La seva secció transversal té una amplada total de 16’2 metres i és bastant constant en el seu 

recorregut. El seu detall consisteix, d’esquerra a dreta i mirant cap a l’Avinguda dels Dolors, de 4’2 

metres d’aparcament de vehicles en bateria, una calçada de 5’3 metres d’amplada bidireccional, 4’2 

metres d’aparcament de vehicles en bateria i 2,5 metres de acera. 

 

Figura 53: Tram 2 de la proposta Nº2. Font: pròpia. 

En aquest tram, aprofitarem la implantació del carril bici per reordenar la secció del carrer, ja que 

5’3 metres de calçada per 2 carrils és massa estret. 

La proposta és crear un carril bici bidireccional de 2 metres entre l’acera i els aparcaments (seguint 

el model del tram anterior). Per tal de distribuir la resta d’elements del carrer correctament, es 

proposa reduir la vorera a 1,8 metres d’amplada, i de canviar els aparcaments en bateria que queden 

al costat del nostre carril a aparcaments en línia de 2’2 metres d’amplada. D’aquesta forma es 

destrueixen el mínim de places d’aparcament i l’amplada de la calçada augmenta fins als 6 metres. 

S’utilitzarà paviment ja que el nostre carril es situarà dins de la calçada, on anteriorment estaven els 

aparcaments, que ara es trobaran desplaçats cap al centre del carrer.
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7.2.3 Tram 3 

El tercer tram del Carrer lluís Millet, entre el Camí Vell de Santpedor i la Avinguda dels Dolors, té 

una longitud de 220 metres, amb una rotonda a mig recorregut que conserva les mateixes 

dimensions de la resta del carrer. 

La seva secció transversal té una amplada total de 17’5 metres i és bastant constant en el seu 

recorregut. El seu detall consisteix, d’esquerra a dreta i mirant cap a l’Avinguda dels Dolors, de 2 

metres de vorera, de 1’8 metres d’espai reservat al arbrat, de 2 metres d’aparcament de vehicles 

en línia, una calçada de 3’7 metres d’amplada unidireccional d’un sol carril, 2’5 metres de espai verd 

i 5,5 metres de acera. 

 

Figura 54: Acera de 5,5 metres en el tram 3 de la proposta Nº2. Font: Pròpia. 

La secció d’aquest tram és una mica excepcional degut a l’excessiva amplada d’una de les seves 

voreres. Però això ens dóna la possibilitat d’implantar un carril bici sense destruir places 

d’aparcament. 

També, per tal de no molestar el vianant, aquest carril bici viatjarà enganxat al espai verd. El carril 

serà bidireccional de 2 metres al no haver perill d’atropellament de vehicles motoritzats. 
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7.2.4 Tram 4 

El quart tram pertany a la extensió del carril bici planificat a l’Avinguda dels Dolors fins al límit del 

seu traçat. En total, aquesta ampliació té una longitud de 425 metres. 

La seva secció transversal té una amplada total de 31,5 metres i és constant en el seu recorregut. 

El seu detall consisteix, d’esquerra a dreta i mirant cap al sud, de 3’8 metres de vorera, de 1’7 metres 

d’espai reservat al arbrat, de 1,9 metres d’aparcament de vehicles en línia, una calçada de 5,8 

metres d’amplada unidireccional de dos carrils, 5,1 metres d’illa central, una altra calçada de 5,8 

metres d’amplada unidireccional de dos carrils, 1,9 metres d’aparcament de vehicles en línia, 1’7 

metres d’espai reservat al arbrat i de 3’8 metres de vorera. 

 

Figura 55: Tram 4 de la proposta Nº2. Font: pròpia. 

Al tractar-se d’una avinguda important de la zona, i que ho serà més en el futur a mesura que es 

vagi urbanitzant el barri, és important no afectar la seva capacitat de trànsit ni treure espai al vianant 

per que pugui passejar tranquil·lament pels comerços que s’hi troben. 

Per aquests motius, la solució que es proposa és utilitzar l’illa central, que té una amplada 

considerable, per crear-hi un carril bici bidireccional de 2 metres.
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8.3 Proposta Nº3: Avinguda de les Bases de Manresa – Plaça de Prat de la Riba 

L’objectiu d’aquesta proposta és connectar la Plaça de Prat de la Riba, un dels punts neuràlgics del 

sistema de carril bici de la ciutat, amb la Zona Universitària a través de l’Avinguda de les Bases de 

Manresa, una zona de Manresa molt jove i, per tant, on més usuaris potencials de bicicleta hi han. 

A més, continua amb la missió que començàvem amb la proposta Nº2: connectar els sectors nord i 

est de la ciutat, ja que hi ha molta mobilitat de ciutadans entre aquestes dues zones causat pels 

equipaments públics i els centres educatius que es troben en l’Avinguda de les Bases de Manresa. 

 

Figura 56: Proposta Nº3. Font: Google Maps i pròpia 

 

7.3.1 Tram 1 

El primer tram és el que surt des de la Plaça de Prat de la Riba. Té una longitud de 315 metres i 

passa per sota de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat que marxa cap a Berga. Té 2 carrils per 

sentit i compleix la funció d’avinguda d’entrada a la ciutat on la urbanització és mínima.  

La secció té una amplada total de 21,9 metres i consta, d’esquerra a dreta i mirant cap a la Plaça 

de la Creu, d’una vorera de 2’2 metres, una calçada unidireccional de dos carrils de 7,5 metres, una 
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illa central de 1’5 metres, una altra calçada unidireccional de dos carrils de 7,5 metres i una altra 

vorera de 3,2 metres. 

 

Figura 57: Tram 1 de la proposta Nº3. Font: pròpia 

Al tractar-se d’una avinguda d’entrada, s’intentarà eliminar el menor espai de calçada possible. Per 

tant, la opció de fer dos carrils bici unidireccionals al costat de la illa queda descartada per aquest 

motiu. 

Per altra banda, la solució escollida es un carril bici bidireccional protegit de enganxat a la vorera 

dreta del carrer, eliminant part de la calçada, deixant-la amb una amplada de 6’7metres, i de la 

vorera, que quedarà amb 1’5 metres. Aquesta reducció tant important de la vorera ens la podem 

permetre ja que no es tracta d’un tram massa transitat pels vianants.
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7.3.2 Tram 2 

El segon tram de Les Bases de Manresa, entre el Carrer de la Industria i la Plaça de la Creu, té una 

longitud de 245 metres. És la part del traçat més delicada ja que té un pendent considerable: 6%.  

La secció té una amplada total de 23,5 metres i consta, d’esquerra a dreta i mirant cap a la Plaça 

de la Creu, d’una vorera de 2’2 metres, aparcament de vehicles en línia de 2’1 metres, una calçada 

unidireccional de dos carrils de 6’7 metres, una illa central de 1’5 metres, una altra calçada 

unidireccional de dos carrils de 6’7 metres, aparcament de vehicles en línia de 2’1 metres i una altra 

vorera de 2,2 metres. 

 

Figura 58: Tram 2 de la proposta Nº3. Font: pròpia. 

Seguint en la línia del apartat anterior, crearem un carril bici bidireccional protegit de 2’1 metres 

enganxat a la vorera dreta del carrer però, en aquest cas, haurem d’eliminar els aparcaments en 

línia per instal·lar-lo.
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7.3.3 Tram 3 

El tercer i últim tram de la proposta és el que queda entre la Plaça de la Creu i el Carrer de l’Abat 

Oliva. Té una longitud de 315 metres. 

La secció té una amplada total de 25,8 metres i consta, d’esquerra a dreta i mirant cap a l’oest, 

d’una vorera de 4’3 metres, un espai reservat al arbrat de 1’4 metres, una zona d’aparcament de 

2’2 metres, una calçada bidireccional de un o dos carrils depèn del lloc de 12’7 metres, una altra 

zona d’aparcament de vehicles en línia de 2’2 metres que s’alterna amb arbres i una altra vorera de 

3 metres. 

 

Figura 59: Tram 3 de la proposta Nº3. Font: pròpia. 

Aquest cas és bastant complicat, ja que no es vol eliminar espai de l’acera perquè hi ha una gran 

circulació de vianants i una quantitat elevada de terrasses de bars durant l’estiu. Així que, 

consultant-ho amb tècnics del Ajuntament, la millor solució és eliminar els carrils centrals de gir a 

l’esquerra per col·locar-hi un carril bici bidireccional protegit de 2’5 metres just al centre de la calçada, 

deixant 1 carril en sentit oest i 2 carrils en sentit oest (direcció Plaça Prat de la Riba), encara que 

això pot canviar depenent de les necessitats del govern local. 

La decisió d’aquesta proposta es basa en que l’administració local, en un futur pròxim, vol eliminar 

tots els girs a l’esquerra de l’Avinguda de les Bases perquè els vehicles utilitzin les rotondes situades 

als extrems. Apart de tenir una funció de reordenació del trànsit, també es té en compte la millora 

en seguretat vial que provocaria la eliminació d’aquests girs.
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7.3.4 Punts crítics: Plaça de la Creu 

 

Figura 60: punt crític de la Plaça de la Creu. Font: Google Maps 

Es tracta d’un punt delicat que es troba entre els trams 2 i 3 que hem definit anteriorment. La seva 

problemàtica es deu, per una banda, al fet de que el carril bici passarà de ser lateral a central i, per 

altra, els dos carrers amb intensitat de trànsit elevada que hi arriben (Crta. Santpedor, Carrer de la 

Pau) a més de l’avinguda mateixa. 

La solució més correcte és que el carril bici segueixi la rotonda lateralment junt amb els passos de 

vianants fins que arribi al tram de l’avinguda per on continuarà centralment.
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8.4 Proposta Nº4: Carrer de Sant Joan d’en Coll – Avinguda Bertrand i Serra – Via de Sant 

Ignasi 

La necessitat d’aquesta proposta ve de connectar la Plaça de Prat de la Riba amb el casc antic i, 

de pas, amb l’inici del carril bici en el Passeig Pere II, dos focus d’atracció de vianants molt 

importants dins de la mobilitat urbana. La solució ideal, com s’ha comentat anteriorment, seria a 

través de la Carretera de Vic, però la seva geografia, l’alta intensitat de trànsit durant el dia, l’elevat 

número de vehicles pesats que hi circulen (camions, autobusos urbans i interurbans), una secció 

relativament estreta tenint en compte que és una de les principals ‘avingudes’ de la ciutat, i tots els 

aparcaments de zona blava que té fa que es descarti aquesta opció. 

Per contra, el carrer que circula paral·lelament, el Carrer de Sant Joan d’en Coll, continuant per 

l’Avinguda Bertrand i Serra, ofereix una solució còmode sense haver de desviar massa el recorregut. 

A més, aquest trajecte va perfecte per connectar la xarxa de carril bici urbana amb la Via 

Cicloturística Intercatalunya que, segons la proposta d’aquest treball, passarà per aquests mateixos 

carrers. 

Figura 61: Proposta Nº4. Font: Google Maps i pròpia 
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7.4.1 Tram 1 

El primer tram és el que surt des de la Plaça de Sant Ignasi. Té una longitud de 172 metres. 

Exactament començarà des del Carrer de Santa Llúcia, reservat per a vianants, que forma part de 

la proposta d’aquest treball per la Via Cicloturística Intercatalunya.  

 

Figura 62: entrada a la Plaça Sant Ignasi des del Carrer de Santa Llúcia (Tram 1). Font: pròpia. 

Al tractar-se d’un carrer del casc antic de la ciutat la seva secció transversal no és gaire constant, 

per això s’ha triat una solució que eviti aquest problema.  

La secció té una amplitud total de 11 metres i consta, d’esquerra a dreta i mirant cap al nord-est, 

d’una vorera de 1’5 metres, una zona d’aparcament de vehicles en línia de 2 metres, una calçada 

bidireccional de 6 metres i una altra vorera de 1,5 metres. 

L’única solució possible és la de treure la zona d’aparcaments, a l’esquerra del carrer mirant cap al 

nord-est, per instal·lar-hi el carril bici bidireccional de 2 metres. La eliminació d’aquestes places no 

és tan greu ja que, en un futur, l’Ajuntament té previst urbanitzar els terrenys abandonats de la 

Fàbrica Nova on, entre moltes coses, preveu construir un pàrquing.
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7.4.2 Tram 2 

Aquest tram transcorrerà des del final del tram anterior, situat en un pas de vianants, fins al final de 

la Via de Sant Ignasi. Aquest canvi es deu perquè, en el tram 1, el carril bici viatjava per l’esquerra 

del carrer, mirant al nord-est, i ara aprofitarem aquest pas de vianants per passar el carril a la dreta, 

junt una vorera molt més continua i estable que la que trobem a l’esquerra. 

 

Figura 63: Tram 2 de la proposta Nª4 i el pas de vianants on es produirà el canvi de banda del carril. Font: pròpia. 

Aquest tram de la Via de Sant Ignasi te una secció d’ample total de 11’5 metres. Aquesta secció 

consta d’una vorera de 1,5 metres, una calçada bidireccional de 6 metres, una zona d’aparcament 

de vehicles en línia de 2 metres i una vorera de 2 metres. 

La solució d’aquest tram és, en la línia de l’anterior, la creació del carril bici a la dreta del carrer 

enganxat a la vorera (mirant cap al nord-est) eliminant la zona d’aparcament. Com hem dit abans, 

aquesta pèrdua de places no ens preocupa perquè l’Ajuntament té previst la construcció d’un 

pàrquing en les rodalies. 
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7.4.3 Tram 3 

Aquest tram serà el que pertany al Carrer Sant Joan d’en Coll, entre la Crta. Pont de Vilomara i el 

Carrer Sant Cristòfol. Té una longitud de 260 metres i té una secció bastant contínua en la calçada, 

però no en la vorera. 

 

Figura 64: Tram 3 de la proposta Nº4. Font: pròpia. 

La seva secció transversal té una amplada total de 11,6 metres i consta de, d’esquerra a dreta mirant 

al nord-est, una vorera de 1,5 metres (que en algun moment augmenta fins als 8 metres, arbrat 

inclòs), una zona d’aparcament de 2,1 metres, una calçada unidireccional d’un carril de 4,4 metres, 

una altra zona d’aparcament de 2,1 metres, i una altra una vorera de 1,5 metres. 

Al tractar-se d’un barri molt residencial no ens podem permetre treure metres de la vorera així que 

l’única solució possible és eliminar la zona d’aparcaments de la dreta, mirant al nord-est, per 

instal·lar-hi un carril bici bidireccional de 2’1 metres. 
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7.4.4 Tram 4 

Aquest tram passa de ser d’una zona més residencial (tram 3) a una més industrial. És la que circula 

al llarg del Carrer Sant Joan d’en Coll entre el Carrer Sant Cristòfol i el final del seu recorregut a 

l’entrada de la Plaça Prat de la Riba. Té una longitud total de 240 metres. 

 

Figura 65: Tram 4 de la proposta Nº4. Font: pròpia. 

La seva secció transversal és bastant constant i té una amplada total de 11 metres. Consta de, 

d’esquerra a dreta mirant cap a la Plaça Prat de la Riba, una vorera de 2’5 metres (arbrat inclòs), 

una zona d’aparcament de 2 metres, una calçada unidireccional d’un carril de 3,3 metres i una altra 

vorera de 3,2 metres. 

Aprofitant que es tracta d’una zona més industrial, podem combinar els 3’3 metres de calçada i els 

3’2 de vorera per instal·lar-hi un carril bici bidireccional de 2 metres reduint l’amplada de la calçada 

i de la vorera.
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7.4.5 Punts crítics: Bertrand i Serra – Carrer Sant Joan d’en Coll 

 

Figura 66: Punt crític entre el tram 2 i el tram 3. Font: Google Maps. 

 

Tal com hem dit en apartats anteriors, aquesta proposta del carril bici puja per la Via Sant Ignasi, 

que passa a anomenar-se Avinguda Bertrand i Serra (Tram 2) i continua direcció nord-est pel Carrer 

Sant Joan d’en Coll (Tram 3). 

El punt on es produeix aquest canvi no és recte i hi ha un petit gir a la dreta per la Crta. Del Pont de 

Vilomara. Per tal de superar aquesta connexió, es proposa continuar el carril bici del tram 2 en el gir 

a la dreta fins al pas de vianants que ens trobem per girar a l’esquerra cap al tram 3, enllaçant amb 

el carril bici que s’ha planificat a la mateixa banda dreta del carrer. 

També s’haurà d’eliminar part de la vorera en el petit tram que hi ha en la Crta. Del Pont de Vilomara, 

però no és greu ja que són pocs metres i poc transitats per vianants a canvi de no treure un espai 

vital a la calçada. A més, l’Ajuntament podrà tornar a construir l’acera en aquest tram un cop comenci 

la urbanització de l’àrea de la Fàbrica Nova.
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8.5 Proposta connexió xarxa urbana amb la Via Cicloturística Intercatalunya 

Com s’ha comentat en apartats anteriors, la actual proposta de la Generalitat de Catalunya per a la 

Via Cicloturística Intercatalunya (d’ara endavant VCI) en el seu pas pel municipi de Manresa no és 

eficient. En el seu recorregut sorgeixen problemes de pendents elevats, de poca amplitud dels 

carrers, invasió del espai d’altres modes de transport, etc. 

Afortunadament, com que la mateixa ciutat disposa d’una xarxa extensa de carril bici, i que encara 

ho serà més amb les propostes d’aquest treball, som capaços de dissenyar una oferta per la VCI 

aprofitant les vies existents i planejades per un futur pròxim. 

La VCI començaria des del passeig del riu, igual que en la proposta de la Generalitat (en la figura 

següent en groc), però en comptes de pujar pel Carrer de Sant Marc, que té unes pendents molt 

fortes, anirà pel carril bici existent que puja per la Plaça de la Reforma (en la figura següent en verd). 

Aquí el canvi seria que la VCI giraria a la dreta per passar pel Camí dels Corrals, dedicat als vianants, 

que dóna la volta a la Basílica de Santa Maria, coneguda popularment com La Seu (en la figura 

següent en vermell). 

 

Figura 67: Proposta VCI part sud de la ciutat. Font: Google Maps i pròpia. 

 

És una proposta que és menys directa que l’original però, a canvi, té uns pendents més suaus i 

dóna la opció d’anar cap al centre de la ciutat a qui arriba per l’entrada sud de la VCI. 

Tot seguit, la VCI seguiria pels carrers amb prioritat de vianants Codinella i Santa Llúcia (en la figura 

següent en vermell). Són carrers on no acostumen a circular vehicles i són suficientment amples i 
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ben pavimentats perquè els usuaris en bicicleta i els vianants no és molestin. 

 

Figura 68: Proposta de la VCI, evitant la pujada de St. Marc. Font: pròpia. 

 

A partir d’aquest punt, només caldrà seguir el carril bici que ha presentat aquest treball en la proposta 

Nº4: comença a la Plaça Sant Ignasi i continua per la Via Sant Ignasi, l’Avinguda Bertrand i Serra i 

el Carrer Sant Joan d’en Coll. 

S’ha optat per aquesta solució perquè la proposta original (en la figura següent en groc) la VCI 

passava per l’inici del Carrer de Viladordis, un tram que té una pendent molt forta. Apart, més 

endavant en aquest mateix recorregut, la proposta de la Generalitat passa per una sèrie de carrers 

on és pràcticament impossible poder instal·lar un carril bici en condicions sense destruir desenes 

de places d’aparcament en una zona d’alta intensitat residencial i d’equipaments educatius i 

sanitaris. 
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Figura 69: proposta de la VCI evitant el Carrer de Viladordis. Font: Google Maps i pròpia. 

 

Per últim, la VCI, després de recórrer tota la proposta Nº4 d’aquest treball, giraria a la dreta aprofitant 

el carril bici d’un dels projectes planejats pel Ajuntament: la futura extensió de l’Avinguda dels Països 

Catalans, dels quals en podem veure els detalls en la proposta Nº1 (i indicat en la Figura 70). 

Les avantatges d’aquesta solució (en la figura següent en vermell) respecte a la original (en la figura 

següent en groc) són vàries: 

• Utilitzen carrils bicis existents o planificats, per lo que no s’hauran de reordenar encara més 

carrers de la zona. 

• Pràcticament no hi han pendents perceptibles. 

• Amb aquesta solució la VCI passa pel costat de la Plaça del Prat de la Riba, lo que vol dir 

que els usuaris de la Via tindran accés a totes les parts de la ciutat i viceversa. 

Un cop la VCI arriba a la sortida est de la ciutat, que es troba en el Camí del Grau, ja s’uneix amb 

el recorregut original per poder seguir la seva via direcció Girona. 
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Figura 70: Proposta de la VCI, sortida per la part est. Font: Google Maps i pròpia. 
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9. CONCLUSIONS 

En aquest treball s’ha analitzat la mobilitat urbana de la ciutat de Manresa pels canals del 

planejament general i derivat. S’ha arribat a unes conclusions sobre les necessitats i els problemes 

que té la mobilitat sostenible en el municipi i, finalment, s’han fet un seguit de propostes de millora 

basant-nos en el transport en bicicleta.  

Fa uns anys, l’Ajuntament de Manresa va implantar una primera part d’un sistema de carril bici 

municipal que connecta dos dels principals nuclis d’oci de la ciutat i de la comarca: el Parc de l’Agulla 

i la Zona Esportiva El Congost; tot passant pel centre de la ciutat. Aquesta iniciativa volia animar a 

la gent a utilitzar un mode de transport sostenible per substituir l’ús de vehicle privat (que representa 

un 32,3% dels viatges que es realitzen en la ciutat), però a dia d’avui l’ús de la bicicleta és 

pràcticament nul (només un 0,2% l’utilitza). 

Aquest fet és deu principalment per la complexa morfologia del terreny, amb elevacions i 

depressions a moltes zones de la ciutat, i al clima, sota zero al hivern i per sobre de 30º al estiu. 

Tot i així, el Ajuntament vol tirar endavant un pla per crear un sistema de carril bici complet que 

faciliti als seus usuaris el viatge per tota la ciutat. Encara que pels usuaris habituals és una proposta 

ben rebuda, els no usuaris han protestat per alguna actuació realitzada, com per exemple la del 

Passeig Pere III, que va acabar sent desinstal·lada, ja que eliminava masses places d’aparcament. 

Per a aquest treball era important conèixer els principals punts d’interès pels vianants de la ciutat, 

la millor ruta per connectar-los i intentar afectar el menys possible la ordenació actual perquè la 

proposta fos ben rebuda pels ciutadans. 

A més, per tal d’afavorir el trànsit interurbà de ciclistes també s’ha tingut en compte la futura Via 

Cicloturística Intercatalunya que vol implantar la Generalitat i que el sistema de carril bici de 

l’Ajuntament encara no té previst.  

En definitiva, aquest treball ha intentat completar un sistema de carril bici que patia unes certes 

mancances: desconnexió entre certes parts de la ciutat, desaprofitament de la part jove del municipi 

(que són els usuaris més habituals), falta de places d’aparcament en el centre de la ciutat, etc. 

Apart, també s’ha seguit una sèrie de directrius per tal de que les noves actuacions del carril bici 

foren ben rebudes per la població: evitar pendents elevades, no afectar a l’ordenació del trànsit, 

connectar les parts més importants de la ciutat, etc. 
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La principal dificultat del treball ha radicat en trobar les rutes més òptimes pel carril bici, més que 

dissenyar la millor secció possible un cop trobats aquests carrers. Això és normal tenint en compte 

tots els antecedents de la ciutat amb aquest mode de transport, però crec que en general es pot dir 

que s’ha complert l’objectiu. 

Gràcies a aquest estudi, personalment, he pogut conèixer i aprendre la normativa municipal referent 

a la mobilitat, importantíssim en el dia a dia de la societat, i he pogut familiaritzar-me en un mode 

de transport que en el futur tindrà més importància degut a la seva sostenibilitat i avantatges que 

crea mitjançant el seu ús. 

En línies generals estic satisfet d’haver realitzat aquest treball, per tot lo que m’ha aportat en 

coneixements, la experiència obtinguda en l’estudi d’alternatives i propostes que he hagut de fer i, 

personalment, perquè l’Ajuntament segurament el tindrà en compte. 
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