
 
 
 

 

 
 

ITINERARIS a la RAMBLA 
 

Propostes per la convivència a la Rambla del Poblenou 
 

 
MOBILITAT: LES PROPOSTES DELS I LES CICLISTES 

 
 

 
 
 

 
 

Amb la participació de   
  



 
 

 MOBILITAT: LES PROPOSTES DELS I LES CICLISTES. 
 
Temes emergits del recorregut en bici per la Rambla 
 
Reflexió general: 
 
► La Rambla no és una via ràpida de desplaçament: és una via lenta, feta per gaudir el recorregut, 
per a tots els col·lectius, també per a les bicicletes. En aquest sentit, es considera estratègic 
pensar recorreguts protegits per a les bicicletes en carrers paral·lels a la Rambla (per exemple, C/ 
Bilbao) per a que puguin absorbir el trànsit ràpid de bicicletes en la direcció mar/muntanya, 
connectant la Diagonal amb el mar. 
► La Rambla no és una via ràpida de desplaçament, i per això les zones de conflictivitat de la 
Rambla s’haurien de millorar a favor de vianants i bicicletes: per exemple, els carrers que creuen 
la Rambla haurien de ser pacificats i el flux de vehicles que els transita reduït. 
► La plataforma única és el model que facilita més l’ús de l’espai de la Rambla per part de 
vianants i ciclistes; no obstant, és reconeix el cost elevat que pot tenir una remodelació de tot l’eix 
en aquest sentit. 
 
Encreuaments / Rodones: propostes de pacificació: 
 

 

1) Elevar la calçada pels cotxes al mateix 
nivell en les rodones i en l’últim tram dels 
carrers que creuen la Rambla, fet que 
obligaria els cotxes a reduir la velocitat. Per 
senyalar als vehicles la necessitat de reduir 
la velocitat, a la calçada es poden pintar 
senyals de Zona 20 o Zona 10. 

 

 

2) Deixar passar els cotxes només pel costat 
de la dreta del conductor, i no per les dues 
bandes de la rodona, per evitar que les 
bicicletes es puguin trobar en contra 
direcció respecte del trànsit dels vehicles a 
motor. D’aquesta manera els 
encreuaments és convertirien en rodones 
“normals” i es podrien, fins i tot, eliminar 
els semàfors o substituir-los amb semàfors 
en àmbar (encara que respecte a aquest 
últim punt no hi ha acord). 
 

 



3) Deixar únicament un carril pels vehicles, clarament senyalitzat, en els encreuaments amb la 
Rambla. 
 

 

4) Senyalitzar clarament, per exemple amb 
asfalt vermell, el carril per a les bicicletes 
en els encreuaments de la Rambla: aquest 
carril hauria de passar pel mig de la calçada 
de trànsit de vehicles. 

 

 
5) Modificar els temps semafòrics, donant més temps de “verd” als fluxos de persones, 

bicicletes etc. que transiten per la Rambla respecte als vehicles que la creuen. 
 

 

6) Instal·lar semàfors específics per a les 
bicicletes en els encreuaments de la 
Rambla, com als altres carrils per bicicletes 
de la ciutat.  

 

 

7) Eliminar els semàfors inútils que estan 
actualment col·locats a la Rambla (foto), 
que únicament generen confusió als i les 
ciclistes. 

 

 
 
Col·legi de les monges:  

 
L’escola de monges ubicada a la Rambla genera problemes de mobilitat en els carrils per a les 
bicicletes a la hora d’entrada i sortida de nens i nenes, perquè els pares i les mares estacionen 
justament a l’espai destinat als i les ciclistes. Propostes de pacificació: 

 



1) La Guardia Urbana reguli l’entrada i la sortida dels nens i nenes de l’escola, evitant o reduint 
al mínim els conflictes de mobilitat en la Rambla. 
 

2) L’escola disposa d’una segona entrada al C/ Marià Aguiló, per la que podrien entrar i sortir 
alguns grups de nens i nenes, reduint la pressió a la entrada de la Rambla. 

 
 

 

3) En proximitat de l’entrada de l’escola a la 
Rambla, es podria senyalitzar al terra, de 
forma visible (pas de zebra, quadrats blanc i 
negres etc.) una zona a la calçada per a les 
bicicletes per a que les persones puguin 
creuar amb seguretat les persones, però 
estacionar-hi. 

 

 
 
4) Al mateix temps, s’hauria de garantir un espai lliure de terrasses i altres objectes de mobiliari 

urbà a la part central de la Rambla, en proximitat de l’entrada de l’escola, on pares, mares, 
nens i nenes puguin estacionar.  
 

 

5) Posar una barana davant al col·legi, del 
costat de la vorera, per protegir a nens i 
nenes a la sortida de l’escola (encara que 
no hi ha acord). 

 

 

6) Pintar un senyal al carril per on passen les 
bicicletes, per a que els i les ciclistes vagin 
en compte. 

 
 



Aparcaments per les bicis. Propostes: 
 

 

1) Incrementar el nombre d’aparcaments per 
bicicletes als xamfrans dels carrers que 
creuen la Rambla. On hi hagi espai 
disponible els aparcaments es poden posar 
a la vorera. 

 
 
 
 
 
 
 

 

2) Posar aparcaments per bicicletes a la 
calçada d’alguns xamfrans (per exemple, 
on no hi hagi espai suficient a la vorera). En 
general, s’hauria de repensar l’espai dels 
aparcaments en els xamfrans i repartir-los 
de manera funcional entre moto, bicis, 
carrega i descarrega i taxis. 

 

 

3) Recuperar aparcaments per bicis eliminant 
4 o 8 aparcaments per cotxes als 
encreuaments pacificats de la Rambla amb 
els carrers que la tallen horitzontalment. 

 

 
4) No incrementar el nombre d’aparcaments a la part central de la Rambla, per no ocupar més 

espai destinat als vianants. 
 
 
Pilones. Propostes: 
 
Les pilones automàtiques representen un perill per a les bicicletes. Per això, per no eliminar-les de 
les calçades laterals de la Rambla: 
 



1) S’han de millorar el manteniment i els controls del correcte funcionament de les pilones, per 
a que no es verifiquin accidents (per exemple, que una pilona s’aixequi quan hi està passant 
una bicicleta). 
 

2) Es poden senyalitzar més clarament les pilones a la calçada (per exemple, amb colors i 
dibuixos). 

 
 
Connexió amb el mar. Propostes: 
 

 

1) Connectar l’últim tram de la Rambla amb 
el parc del Poblenou mitjançant carrils bici 
en els dos sentits de circulació 
(mar/muntanya), separats del pas per 
vianants (foto). 

 

 
 
Jardineres. Propostes: 
 

 

1) Eliminar les jardineres del costat de la 
vorera, per que redueixen inútilment 
l’espai lateral de la Rambla, que podria 
ser aprofitat de manera diferent. Les 
jardineres poden ser recol·locades a 
altres espais públics del barri on serien 
més útils. 

 

 

2) Eliminar les jardineres posades per 
alguns bars i restaurants a la part central 
de la Rambla, que ocupen molt espai i 
limiten la visibilitat lateral de les persones 
que creuen la Rambla (contribuint a 
produir situacions de perill). 

 
 



Senyalització del carril bici. Propostes: 
 

 

1) Senyalitzar el carril bici amb asfalt de 
colors (per exemple vermell) a tota la 
Rambla (no hi acord al respecte). 

 
 


