
PROPOSTES CONSELL ADOLESCENTS PELS CARRILS BICI- Abril 2022 

ITINERARI 3: UdG Ciències-Parc del Migdia 

 

LLOC OBSERVACIÓ MESURA RESPOSTA REGIDORA MOBILITAT 
Avinguda Montilivi (des de la UdG 
fins a l’institut Montilivi) 

. No hi ha carril bici . Posar carril bici No, però és un carrer amb trànsit 
limitat.  
 

Carrer Joaquim Botet i Sisó . El carril bici no està separat del 
carrer. Els cotxes sobretot al girar 
ocupen el carril bici 
. Desperfectes en el paviment 

. Separar amb pilones o algun altra 
sistema el carril bici i el carrer 
. Arreglar paviment 

Carrer amb poca intensitat de 
trànsit.  
 
Si hi ha forats – avís a la bústia 
d’avisos amb foto del detall i foto 
panoràmica per situar el forat. 
 
Veure en quines condicions es 
troba per determinar les 
actuacions que requereix 
 

Carrer Emili Grahit, a tocar de la 
rotonda de la plaça Països Catalans 

.Obliga a creuar al pas de vianants al 
costat de la rotonda per continuar pel 
carril bici 
. No hi ha semàfor 
. No es pot creuar anant amb bicicleta, 
sinó que cal baixar i creuar a peu (per 
la pintura no està clara aquesta 
instrucció) 

. Posar semàfor 

. Pintar el pas de vianants de manera 
que es pugui creuar amb bicicleta, 
sense haver de baixar. 

Si!  
Adaptarem el pas de vianants per 
a les bicicletes 
 
Hi farem un refugi amb pintura 
 
 
 
 

Carril bici davant de la facultat de 
medicina  

. Cal creuar a la banda de la facultat 
de medicina i després tornar a creuar 
a l’altra vorera 

. Valorar la possibilitat de fer carril 
bici per l’altra banda de la rotonda de 
la plaça Països Catalans per tal 
d’evitar creuar tantes vegades el 
carrer 

Si, també és previst fer una petita 
reforma de la rotonda de Països 
Catalans per facilitar la connexió 
del carril bici d’Emili Grahit amb 
l’estació de Girocleta i l’avinguda 
Pericot.  
 

Des d’Emili Grahit girem al carrer 
Migdia  

. El carril bici desapareix 

. Les bicicletes han de compartir espai 
amb els cotxes 

. Posar carril bici  
Requereix d’una intervenció 
urbanística molt important 
 
 



 


