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1. INTRODUCCIÓ 

Resum de temes tractats en la reunió que tingué lloc la Sala dels Pedrets el passat divendres dia 11 de 

juny de 2021 a les 12h convocada pel SrJuan Manuel Pérez / DOYMO S.A. (jmperez@doymo.com) amb 

assistència dels Srs  Artur Fenollosa, enginyer municipal de l'AJUNTAMENT DE BLANES 

(afenollosa@blanes.cat) i Daniel Surrallés (blanes@moutenbici.org) com a representant de l’Associació 

Mou-te en Bici (membre de FEM BICI, Federació d’Entitats per la Mobilitat amb Bicicleta de Catalunya) 

per a comentar les necessitats del col·lectiu de ciclistes dins del nucli urbà de blanes en preparació del 

proper Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) actualment en procés de redacció. 

 

2. PLA D’ACCiÓ PRIORTARI 

2.1. Senyalització 

Com a acció de baix cost cal desenvolupar la senyalització relativa a la circulació en bicicleta amb la 

següent finalitat: 

• Advertir als altres usuaris de la via (principalment, vehícles a motor i vianants) que comparteixen la 

via amb els ciclistes amb les servituts que això comporta. 

• Donar cobertura legal al ciclistes a les zones on no es disposa d’un espai específic per a la circulació 

(vies compartides amb transit motoritzat i amb vianants). 

• Indicar als ciclistes quines són les vies de circulació preferent en bicicleta. 

Zones de senyalització prioritària: 

• Passos de vianants necessàris per interconnectar trams de carril bici (sobretot pla parcial nord) 

       

• Carrers del casc antic 
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• Rotondes: cas rotonda Plantera/MERCADONA 

 

• PONT cap a Malgrat de Mar 

 

2.2. Carrils bici 

La trama principal de Blanes d’ha de basar en dos grans eixos que travéssin Blanes des de Malgrat fins a 

Lloret, o el que és el mateix, des de l’estació RENFE fins l’Hospital comarcal: 
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2.2.1. EIX LITORAL 

Permet la circulació d’etrema extrem de la ciutat amb el mínim desnivell i dóna accés a la part central 

dela població a Malgrat de Mar i lestació al sud i a la nova zona comercial, institut Serrallarga, Hospital i 

Lloret al nord. 

Per completar aquest eix es destaquen les següents accions prioritaries: 

• PACIFICACIÓ DE LA ZONA CENTRE – Àrea compartida 30 prioritat bicicletes. Pujada per Carrer Ample 

– Plaça de la Solidaritat – Rambla Joaquim Ruyra - Plaça Onze de setembre i baixada per Jaume 1er – 

Plaça solidaritat – Riera – Carrer Llarg – S’Auguer 

• CONNEXIÓ PLANTERA-ESTACIÓ i ROTONDA PONT de MALGRAT: A més de connectar la Plantera amb 

l’Estació permet donar accés als camins veinals intermunicipals: 
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• RESSOLUCIÓ ACCÉS INSTITUT SERRALLARGA – Actualment els ciclistes estan obligats a fer els últims 

300m per la Gi-682 (amb el corresponent perill), a peu, o contra direcció. 

 

        
 

2.2.2. EIX INTERIOR 

Permet la circulació d’etrema extrem de la ciutat amb un desnivell ciclable i dóna accés als barris 

perifèrics de la ciutat cap als instituts SaPalomenra i S’Agulla, Malgrat de Mar i l’estació al sud i a la nova 

zona comercial, institut Serrallarga, Hospital i Lloret al nord. 

Aquest eix també permet extendre la xarxa cap a l’interior donant accés al la zona comercial de 

l’Avinguda Europa (zona cinemes), barris de l’altra banda de la carretera (Ca la Guidó, Mas Cremat, Mas 

Florit i Mas Guelo) i a la Ciutat Esportiva. 

Per completar aquest eix es destaquen les següents accions prioritaries: 

• CONNEXIÓ ESTACIÓ – AVDA.EUROPA – CTRA.MALGRAT -AVINGUDA ESTACIÓ (fins Anselm Clavé) 

 

 
 

• TRAVESSIA SEGURA CTRA Gi-682 entre rotondes dels focs i cinemes. Actualment només disponible 

pas de peatons zona cines i 2 passos subterranis no adaptats per a bicicletes. 

• Adaptació nova rotonda C/Ansel Clavé per interconnectar la zona del cementiri amb la Carretera de 

Malgrat 
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2.3. Altres accions 

 

2.3.1. APARCAMENTS 

Proporcionar zones d’aparcament adequades i segures (aptes per cadenar el quadro, per roda ampla, 

amb videovigilància) senyalitzades als punts de més ús: 

• Zona comercial centre 

• Estació RENFE 

• INSTITUTS:  

 

 

IES SERRALLARGA 

• 22 places 

• Aparcament a l’exterior del recinte 

• Disseny inadequat per assegurar quadro 

• Disseny inadequat per roda ampla 

• Amb videovigilància 

• A petició: aparcament interior tancat amb 
clau. 

 

IES SA PALOMERA 

• 12 places 

• Aparcament a l’interior del recinte 

• Sense videovigilància 

 

IES S’AGULLA 

• 12 places 

• Aparcament a l’exterior del recinte (molt 
exposat) 

• Amb videovigilància 
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2.3.2. FORMACIÓ i DIFUSIÓ.  

En els mesos que Mou-te en bici treballa per la difusió de la mobilitat en bici a Blanes s’ha detectat un 

gran desconeixement per part de la ciutadania de les possibilitats que ja els ofereix la ciutat per 

desplaçar-se en bici: Carrils, Aparcaments, intermodelitat, recorrguts interurbans (Tourdera,...). 

Cal explicar a la ciutadania que la bici és un vehicle de transport autoritzat i recomanat no només per 

lluitar contra la Covid-19, sinó també per a uns desplaçaments SALUDABLE, ECOLÒGIC i ECONÒMIC.  

Aquesta campanya podria incloure els següents mitjans: 

• Publicació d’un plànol guia que inclogui rutes preferents, zones d’aparcament, consells circulació i 

seguretat ... (veure exemple a https://moutenbici.org/serveis/mapa-guia-ciclista-de-girona-i-salt/) 

• Campanya de promoció de l’ús de la bici mitjançant rètols als plafons d’anuncis del poble i als punts 

d’especial interès: estacions BUS i tren, mercats, Biblioteca, instituts, instal·lacions esportives,... 

• Difusió des dels instituts mitjançant mailings i promovent xerrades, conferències, cursos i pedalades 

de pràctiques de circulació .... dirigit a alumnes i AMPAs. En aquest sentit, durant el curs 2020-2021 

Mou-te en bici amb la col·laboració de la direcció i professorat de l’Institut Serrallarga ha organitzat 

un BUS-BICI setmanal consistent a acompanyar els alumnes que ho han desitjat seguint una ruta 

preestablerta: 

 

 

 

https://moutenbici.org/serveis/mapa-guia-ciclista-de-girona-i-salt/


 

 PMUS 2021: Situació i prioritats en el 
desenvolupament d’infraestructures 
per a la mobilitat en bicicleta a Blanes 

 

23/07/21    Página 7 de 7 

Aquesta acivitat ha tingut una bona acollida entre un grup d’alumnes que al principi van apuntar-s’hi 

amb un cert esperit de “sacrifici” però que de seguida l’han apreciat com una activitat divertida per 

començar el dia: 

   

              

 

 

 


