Barcelona tindrà aquest estiu 13
carrils bici més
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Carril bici sobre la vorera al carrer Urgell. Foto: GABRIEL MASSANA.
L'Ajuntament de Barcelona preveu ampliar la xarxa de carrils bici de la ciutat
amb la construcció de 13 noves vies que es faran aquest estiu. Aquests nous
carrils bici seran bidireccionals i suposaran 24 quilòmetres més de via
habilitada per als ciclistes. Els 13 carrils que s'estrenaran aquest estiu pretenen
«interconnectar els barris amb el centre de la ciutat», segons el regidor de
Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Francesc Narváez. La majoria dels
nous carrils bici es construiran a Sant Martí –9,5 km– i a Nou Barris –8km–. El
projecte també preveu habilitar 4,5 quilòmetres al districte de Sarrià-Sant
Gervasi, als carrers del Doctor Fleming, Àngel Guimerà, Via Augusta, Vergós,
Major de Sarrià i el passeig de Santa Eulàlia. Tot i que es farà aquest nou carril
a la Via Augusta, de moment no està previst que arribi fins a la Diagonal i que
connecti amb l'Eixample. Al districte de Sant Martí es construiran els carrils
bicis dels carrers d'Àlaba –des de Ramon Turró i fins al passeig Marítim–,
Pujades, l'avinguda Icària –des de Circumval·lació fins a Badajoz– i el passatge
Taulat –de Bilbao a Josep Pla–. A la zona de Nou Barris, els nous carrils bicis
es faran a la Via Júlia –des del passeig de Valldaura fins a la Via Favència– i al
carrer Aiguablava –des de la Via Favència fins a l'avinguda de Rasos de
Peguera–. A l'Eixample només es farà mig quilòmetre més de carril bici, que se
situarà al carrer Girona, entre la Gran Via i Consell de Cent. Al barri de les
Corts, 1,5 quilòmetres, que es faran aquest estiu i que uniran les avingudes de
Pedralbes i Diagonal pel carrer Jordi Girona. El regidor de Mobilitat, va explicar
ahir que aquest projecte respon a la voluntat del consistori de reforçar l'aposta
per la bicicleta a Barcelona, on és fan diàriament 100.000 viatges en bicicleta.
El regidor de Mobilitat va explicar que el 65% d'aquests desplaçaments es fan
en bicis particulars. Narváez va presentar ahir la 9a Setmana de la Bici, que se
celebrarà la setmana vinent i que pretén fer arribar la bicicleta a nous usuaris.

