CARRIL
BICI

Carril bici que enllaci
els centres educatius
del nucli urbà de
Sant Fruitós de Bages

MEMÒRIA

DESCRIPCIÓ DEL
PROJECTE

Impulsar la mobilitat sostenible al municipi
mitjançant la creació d’un carril bici que uneixi
els diferents centres educatius del poble.
Connectar per mitjà del carril bici, tres punts del
poble allunyats entre ells, creant una ruta lineal
que permeti unir els centres educatius del nucli
urbà.
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UBICACIÓ DEL
PROJECTE

DISTÀNCIA TOTAL
1,4 km aproximadament

UNEIX

Escola els Companys
Escola Paidos
Escola Monsenyor Gibert
Llar d’Infants Les Oliveres
Escola Pla del Puig

CARRIL BICI

SERVEIS QUE
APORTARIA AL MUNICIPI

Sostenibilitat Fomentar, per mitjà de l’actuació pedagògica municipal, l’ús de la
bicicleta entre els ciutadans. Reduir l’ús del vehicle de motor privat. Disminuir les
emissions contaminants i millorar la qualitat de l’aire. Ajuda a reduir el trànsit al
nucli urbà, i a contribuir en la conservació del nostre planeta.
Social És un mitjà de transport molt econòmic del qual gairebé tothom en pot
gaudir, això fa que sigui un mitjà de transport que fomenta la inclusió i ajuda a
igualar les diferències.
Salut Anar amb bicicleta és un dels exercicis més beneficiosos per a la salut
que hi ha i, de retruc, suposa un estalvi de costos sanitaris. L’exercici físic fet
regularment té beneficis per a la salut física, social i mental (OMS). Ajuda a
disminuir els hàbits de vida sedentaris.
Soroll La bicicleta, com que és un vehicle totalment silenciós, ajuda a disminuir la
contaminació acústica del municipi.
Més ràpida en distàncies curtes La bicicleta és més ràpida que el cotxe en
distàncies urbanes curtes i mitjanes.
Estalvia temps i diners A més d’estalviar temps en els desplaçaments,
s’estalvien diners del pressupost familiar.
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Per calcular el cost estimat d’aquest projecte, s’ha fet una comparativa amb altres
municipis on ja han implantat el carril bici.
Ajuntament de Valls
Cost del tram de 2 quilòmetres de carril bici: 47.500 € IVA inclòs
https://valls.radiociutat.com/2020/11/05/aprovacio-inicial-del-projecte-dimplantaciodel-carril-bici/
Ajuntament de Les borges blanques
Cost del tram de 2 quilòmetres de carril bici: 50.000 €
https://www.territoris.cat/articulo/garrigues/llum-verda-carril-bici-borges-sorgitpressupost-participatiu/20181116171945053110.html
https://lesborgestv.cat/tag/pressupostos-participatius/
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