
 

PROJECTE   D’INVERSIÓ   
PRESSUPOSTOS   PARTICIPATIUS   2020  
 
*Informació   imprescindible   per   a   incorporar   el   projecte   al   procés   par�cipa�u  
 
1.   NOM   DEL   PROJECTE*  
BIKEVIDRERA,    bicis   per   un   túnel  

 
2.   DESCRIPCIÓ   BREU*  
Des   de   la   Bikevidrera   treballem   per   aconseguir   implementar   una   vía   ciclable   pel   túnel   de   serveis  
existent   que,   con�gu   al   traçat   del   Túnels   de   Vallvidrera,   connecta   Sarrià   amb   el   Baixador   de  
Vallvidrera   i   de   la   mateixa   manera   el   Vallès   amb   Barcelona   con�nuant   per   la   carretera.  

 
3.   DESCRIPCIÓ   AMPLIADA  
Descripció   detallada   del   projecte:   necessitat   a   la   qual   respon,   plantejament   del   projecte,   ciutadania   beneficiada,  
resultats   esperats,   sostenibilitat   ambiental   del   projecte,   etc.  
En   un   moment   en   el   que   s’ha   de   començar   a   repensar   la   mobilitat   metropolitana,   adaptar   un  
túnel   ja   existent   per   a   un   ús   ecològic   i   sostenible   té   tot   el   sen�t   del   món.  

 
A   fi   de   transformar   de   forma   efec�va   les   ciutats   en   espais   menys   contaminats   i    contaminants   i  
per   afavorir   una   mobilitat   de   les   persones   cal   garan�r   espais   segurs   on   el   mitjà   de   transport   més  
efec�u   i   menys   contaminant    com   és   la   bicicleta,   es   pugui   desenvolupar   al   màxim   fins   a   ser   de  
forma   natural   una   opció   majoritària   per   moure’s   de   forma   sostenible   i   saludable.  
 
Volem   apaivagar   el   fort   impacte   de   vehicles   contaminants   que   cada   dia   entren   i   surten   de   la  
ciutat   a   través   dels   túnels   de   Vallvidrera   oferint   una   opció   segura,   sostenible   i   saludable   que  
sigui   motor   de   canvi,   que   perme�   a   la   ciutat   una   millor   comunicació   amb   els   seus   barris   de  
Muntanya   a   l’altra   banda   de   Collserola.  
 
 
El   túnel   de   serveis   de   Vallvidrera   (2,5   km)   va   paral·lel   al   túnel   principal   i   va   ser   construït    als   anys  
70   per   verificar    la   viabilitat   de   perforació   de   la   muntanya.   

 
Túnel   de   serveis   BIKEVIDRERA                                                         Túnel   ciclable   de   Morlans   (Donos�)  
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La   connexió   ciclable   que   es   proposa   implementar   es   concreta   en   3   àmbits   corresponents   a:  
 

1. Passarel·la   Ciclable   de   3   m.   d’amplada,   elevada   sobre   el   vial   de   cotxes   d’accés   a   la   boca  
Sud,   connectant   el   túnel   de   serveisa   mb   la   xarxa   de   carrers   i   carrils   bici   del   districte   de  
Sarrià   Sant   Gervasi   a   través   del   Carrer   de   Granados.  

 
2. Re-acondicionament   del   túnel   de   serveis   existent   amb   traçat   paral·lel   al   túnel   de   cotxes  

mitjançant   un   nou   ferm,   millora   dels   sistemes   d’il·luminació   i   nou   reves�ment   de   les  
parets   de   la   galeria;   així   com   la   incorporació   dels   necessaris   sistemes   de   seguretat   i  
senyalització.  
 

3. Ordenació   de   la   circulació   de   bicicletes,   vehicles   de   servei   i   treballadors   a   la   rampa   ja  
existent   a   la   boca   Nord,   mitjançant   senyalè�ca   ver�cal   i   marques   vials   que   perme�n  
facin   efec�va   de   forma   segura   la   connexió   amb   el   vial   ciclable   existent   fora   de   la  
concessió,   que   va   de   l’estació   de   FGC   del   Baixador   de   Vallvidrera   a   l’estació   de   Les  
Planes   ,   en   paral·lel   a   la   Carretera   de   Vallvidrera   a   Sant   Cugat.  
 

Gran   part   de   la   feina   necessària   i   costos   d’aquesta   proposta   ja   han   estat   resolts   perquè   el   túnel  
per   on   circularan   tantes   bicicletes,   està   perforat   i   es   pot   recórrer   actualment   sense   cap  
dificultat.  
 
Estem   convençuts   que   només   cal   voluntat   polí�ca   i   inversions   per   part   de   l’administració   i  
agents   implicats   en   la   mobilitat,   per   fer   realitat   aquesta   infraestructura   a   nivell   de   les   ciutats  
amb   intervencions   més   rellevants   en   favor   d’una   mobilitat   sostenible   i   segura.  
 

1. Proposta   del   traçat   de   connexió   a   la   boca   SUD.  
 

2  
 



 

 
2. Traçat   soterrat   i   connexió   a   nivell   de   districte,   ciutat   i   d’àmbit   metropolità  

 

3. Connexió   al   vial   ciclable   existent   a   tocar   de   la   boca   NORD  
 

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

bicisperuntunel@gmail.com  
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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   compa�ble   amb   més   d’una   línia,   selecciona   la   que   consideris   més   prioritària.  
EMERGÈNCIA   CLIMÀTICA  
SOSTENIBILITAT  
MOBILITAT  
SALUT  
EDUCACIÓ  
 
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   �ndrà   una   major   incidència.   
SARRIÀ   SANT   GERVASI   I   ELS   BARRIS   DE   MUNTANYA  
BARCELONA  
ÀMBIT   METROPOLITÀ   I   LA   CONNEXIÓ   DE   BARCELONA   AMB   EL   VALLÈS  
 
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.  
La   bicicleta,   a   més   de   ser   un   vehicle   de   mobilitat   ac�va   que   no   genera   gasos   d’efecte   hivernacle  
és   a   més   un   vehicle   que   no   fa   cap   mena   de   dis�nció   de   gènere   i   que   fomenta   per   si   mateixa   la  
igualtat   entre   persones.  
La   construcció   d’infraestructures   segures   ,   segons   avalen   els   estudis,   facilita   la   incorporació   de  
les   dones,   especialment   dedicades   a   les   cures   a   moure’s   en   bicicleta.  
Les   dones   fan   servir   més   la   bicicleta   quan   augmenta   la   seguretat   i   hi   ha   infraestructures  
dedicades   com   recalca   la   no�cia:  
h�p://www.valencia.es/agenciabici/sites/default/files/docs/201901231_informe_contajes_vlcoct2019.pdf  

Que   fa   difusió   de   l’estudi   on   es   recullen   les   dades:  
h�p://www.valencia.es/agenciabici/sites/default/files/docs/201901231_informe_contajes_vlcoct2019.pdf  

 
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.  
A   més   de   la   necessària   equiparació   de   la   bicicleta   amb   els   mitjans   de   transport   contaminants  
que   cada   dia   entren   i   surten   de   Barcelona   pels   Túnels   de   Vallvidrera,    la   connexió   beneficiarà   la  
salut   de   ciutadanes   i   ciutadans   així   com   la   del   propi   districte   i   la   pròpia   ciutat.  
 
Igualment   suposarà   una   opció   més   sostenible   a   nivell   metropolità   per   al   gairebé    milió   de  
persones   que   viuen   al   Vallès   Occidental   i   que   per   anar   a   treballar   a   Barcelona   tenen   poques  
opcions.  
 
Sobre   el   mapa   escolar   de   la   ciutat   suposarà   una   forma   segura,   sostenible   i   saludable   de  
connectar   el   centres   educa�us   del   districte   i   la   població   usuària.  
 
De   la   mateixa   manera   el   túnel   ciclable   suposarà   una   connexió   efec�va   entre   els   dos   casals   de  
barri,   l’Elèctric   i   Casa   Orlandai,   situats   a   banda   i   banda   de   la   Serra   de   Collserola   al   mateix  
districte   de   Sarrià   Sant   Gervasi   que   al   llarg   de   la   Via   augusta   conectarà   l’altre   costat   de  
Collserola   amb   el   centre   de   la   ciutat.  
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El   temps   de   trajecte   actual   en   bicicleta   entre   Sant   Cugat   i   Barcelona   que   ara   es   de   de   la   1h15   es  
veurà   reduït   a   un   terç   de   la   seva   durada.   Igual   que   el   trajecte   en   bicicleta   de   Casa   Orlandai   al  
Centre   Cívic   l'Elèctric   passarà   de   44   mals   14   minuts   a   través   del   bicitúnel.  

 

En   l’actual   situació   de   pandèmia   per   la   covid-19   que   estem   vivint;   la   bicicleta   ha   de   representar  
el   vehicle   prioritari   del   desconfinament.   És   el   vehicle   més   net   i   eficient,   permet   desplaçaments  
llargs   i   garan�r   distàncies   de   seguretat,   per   la   qual   cosa   considerem   necessària   la   construcció  
d’una   xarxa   de   vies   sense   vehicles   de   motor   que   facili�   la   mobilitat   ac�va   entre   barris   i   ciutats.  
 
L’impacte   posi�u   i   d’alt   valor   simbòlic   d’una   infraestructura   com   aquesta   icona   de   ciutat  
sostenible;   ajudarà   a   que   cada   vegada   més   commuters   vulguin   accedir   i   sor�r   de   a   la   ciutat   de  
manera   ac�va   i   sostenible.  
 
9.   AGENTS   A   IMPLICAR   EN   EL   PLANTEJAMENT   O   DESENVOLUPAMENT   DEL   PROJECTE  
Relaciona   quines   en�tats   o   organitzacions   poden   contribuir   a   la   concreció   o   realització   del   projecte.  
Ajuntament   de   Barcelona  
Àrea   Metropolitana   de   Barcelona  
Departament   de   Territori   i   Sostenibilitat   de   la   Generalitat   de   Catalunya.  
En�tats   ciutadanes   vinculades   la   bicicleta   i   la   qualitat   de   l’aire.  
Escoles   i   altres   centres   educa�us  
Associacions   de   Veïns   i   Veïnes  
Casals   de   Barri  
Associacions   de   Famílies   d’Alumnes  
 
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.  
1.500.000   euros  
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