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PROJECTE D’INVERSIÓ  
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020 
 
*Informació imprescindible per a incorporar el projecte al procés participatiu 
 
1. NOM DEL PROJECTE* 
 

Nou Carril Bici per la Ronda de Dalt de Barcelona. 

 

 
2. DESCRIPCIÓ BREU* 
 

Crear Nou Carril Bici a la Ronda de Dalt de Barcelona que connecti Barcelona d'una manera 

ràpida pels vehicles alternatius elèctrics. 

 

 
3. DESCRIPCIÓ AMPLIADA 
Descripció detallada del projecte: necessitat a la qual respon, plantejament del projecte, ciutadania beneficiada, 
resultats esperats, sostenibilitat ambiental del projecte, etc. 

 

Crear Nou Carril Bici a la Ronda de Dalt de Barcelona que connecti Barcelona d'una manera 

ràpida pels vehicles alternatius elèctrics com patinets, bicis i bicings elèctrics... Permetria a 

moltes persones anar fins el treball d'una manera molt més ràpida que l'actual (ja que hi ha 

cues sempre). Afavoriria a fer exercici, als vehicles elèctrics... 

Una proposta seria no introduir el carril bici dins la carretera ja que empitjoraria les cues i seria 

un cost massa alt. Sinó potser la idea seria ampliar les aceres (ja que moltes vegades estan 

descuidades i inutilitzades) i fer un carril bici, d'alguna manera, pintat a l'acera o vinculat a ella 

d'alguna manera.   

A més a més, una millora de la connectivitat dels barris que queden sobre la ronda. 

 

 
4. CORREU ELECTRÒNIC DE LA PERSONA O ENTITAT IMPULSORA* 
Per tal de poder contactar amb la persona o entitat impulsora i concretar el projecte. 

 

onelyrics@gmail.com 

 
5. LÍNIA DEL PAM RELACIONADA AMB EL PROJECTE* 
Indica en quina línia del Programa d'Actuació Municipal consideres que es podria vincular el teu projecte. Si és un 
projecte compatible amb més d’una línia, selecciona la que consideris més prioritària. 

 

Emergència climàtica 
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6. ÀMBIT TERRITORIAL* 
Especifica per a quin districte o barri és aquest projecte. Cada projecte pot estar vinculat només a un districte, si 
consideres que el teu projecte pot tenir incidència en més d’un districte, selecciona només aquell que pensis que ha 
de liderar el desplegament del projecte o aquell on valoris que el projecte hi tindrà una major incidència.  

 

Horta-Guinardó (Montbau, Vall d’Hebron), Sarrià-Sant Gervasi, ampliable a 
Nou Barris (Canyelles i altres). 

 
7. PERSPECTIVA DE GÈNERE 
Indica en quina mesura el teu projecte pot contribuir a la igualtat de gènere o a l'eliminació de les 
violències masclistes. 

 

L’ús de vehicles individuals empoderen a aquelles qui a vegades depenen d’altres persones. 

 

 
8. IMPACTE ESPERAT 
Explica quines són els beneficis per a les persones o el districte que esperes aconseguir amb el desenvolupament del 
projecte que proposes. 

 

Una disminució de la contaminació, de les cues, i un augment de l'ús de bicicletes i patinets 

elèctrics. A més a més, una millora de la connectivitat dels barris que queden sobre la ronda. 

 
9. AGENTS A IMPLICAR EN EL PLANTEJAMENT O DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
Relaciona quines entitats o organitzacions poden contribuir a la concreció o realització del projecte. 

 

Associacions de bicicletes, carrils bicings, movilitat... 

També associacions veïnals dels barris que queden sobre la ronda de Dalt. 

 
10. COST APROXIMAT ORIENTATIU 
Indica, si ho saps, el cost d'execució del projecte. L'import o cost ha d’incloure totes les despeses associades a la seva 
execució, com ara el cost de redacció del projecte, la direcció d’obra, els impostos, etc. 

 

500mil-1,5M € 

 


