
 

 

 

 

ACCIONS VILANOVA BICI 
 

 
 
- Roda VNG: s’adreça a fer de la bicicleta un mitjà de transport urbà massiu i 
una eina d’oci segur, generant vies pròpies que facilitin els desplaçaments per la 
ciutat, com són les zones de pacificació o els carrils bici. Aquesta és la primera 
de les accions que el projecte ja ha realitzat, amb la finalització de les dues 
anelles de carrils bici que, des d’aquesta setmana, ja enllacen tota la ciutat de 
mar a muntanya.  
 
- Aparcament Bici: Tot i que Vilanova i la Geltrú disposa d’una xarxa de 
bicicletes molt àmplia, el projecte contempla reforçar-la allà on es necessiti i fer-
la més segura per tal de minimitzar els robatoris. En aquest sentit, després de la 
fallida empresarial del Bici Park de la plaça d’Eduard Maristany, el projecte 
planteja la necessitat d’aconseguir espais de seguretat en zones de molta 
concentració. 
 
- Radis VNG: Aquesta és una acció que vol contribuir a la pràctica del 
cicloturisme en carretera, de manera segura i dinamitzadora d’un territori. La 
proposta és utilitzar carreteres poc transitades per la pràctica del cicloturisme i 
turisme esportiu, donant un concepte d’ús prioritari en aquestes vies en 
determinats dies, horaris i èpoques de l’any. Partint de Vilanova i la Geltrú, el 
projecte preveu la utilització de vies prioritàries en direcció a Sitges, Ribes, 
Canyelles, Foix i Cubelles.  
 
- Bici Natura: La proposta és aprofitar l’espai natural que envolta la ciutat per 
crear rutes de valor física, paisatgístic i ambiental, amb mínimes intervencions 
sobre el terreny, evitant senyalitzacions innecessàries i utilitzant al disseny d’una 
APP. Algunes de les rutes que es proposen són a la Masia Cabanyes, Mas de 
l’Artis, els Colls, Casa Alta, Mas Baró o el castell d’Olèrdola, entre d’altres. A 
l’igual que en les rutes cicloturístiques, els usuaris podran consultar els 
recorreguts des del web municipal. A més s’ha previst l’edició d’un fulletó 
informatiu que reculli totes les opcions.  
 
- Bici Oci: La finalització del traçat del carril bici permet oferir rutes urbanes 
adaptades a totes les edats, associades a propostes d’interès cultural, històric i 
de descobriment de la ciutat. També consultables mitjançant el web municipal o 
en edició paper, es faran rutes dels museus, de les platges, dels parc o de les 
escultures. 
 



 

 

- Bici Park: L’acció es concreta en la construcció d’un petit circuit amb elements 
de fusta que permeten un seguit d’exercicis d’habilitat. El circuit està previst que 
s’instal·li properament en un espai proper a l’Skate Park. 
 
- Base i Competició bici: Aquesta és una acció que vol ser un reconeixement a 
la llarga relació de la ciutat amb el món del ciclisme tant professional com 
amateur, la celebració de curses d’alt nivell com la clàssica Isaac Gálvez, així 
com les activitats de l’escola de ciclisme. Fruit d’una reiterada demanda, per part 
d’aquesta darrera entitat, s’ha adequat i millorat la seguretat del circuit estable 
de ciclisme, ubicat al carrers de la Masia Cabanyes, Anoia, Bages i Masia d’en 
Frederic.  
 
- APP informació bici: Amb l’objectiu de no contaminar més l’espai urbà i peri 
urbà, amb senyalitzacions, l’acció que es proposa en aquest cas és la creació 
d’una APP que contingui tota la informació referent al tema de la bicicleta. 
L’acció es complementaria amb un espai virtual per activar el mercat de compra  
i venda de material de segona mà.  
 
- Hospital de bicis i mercat: L’acció es concreta en la creació d’un espai urbà 
que actuï com a espai taller tutelat i amb recursos mínims, per tal que la gent es 
pugui arreglar la seva bicicleta i on també es pugui organitzar tallers per 
aprendre la mecànica i el reciclatge de bicis. D’altra banda, el govern estudia 
obrir un espai especialitzat per bicis i material relacionat, dins el Mercat de 2a 
mà i d’intercanvi que se celebra periòdicament a la ciutat.  
 
- Punt info bici: Aprofitant l’adequació de l’Espai Far com a centre d’acollida i 
informació de la ciutat, l’acció planteja que en ell també s’informi a la ciutadania 
de tots els recursos que ofereix Vilanova i la Geltrú al voltant de la bicicleta.  
 
- Ciutat acollida de la bici: Una acció important a desenvolupar per tal que l’ús 
de la bicicleta actuï com a element d’atracció de la ciutat es la creació d’un 
seguit d’infraestructures i serveis. Entre aquestes hi ha l’adaptació dels espais 
esportius municipals perquè els caps de setmana siguin punt de sortida i 
arribada de les activitats en bici, o que hotels de la ciutat ofereixin propostes i 
espais adaptats als ciclistes, tal i com ja es fa en d’altres localitats turístiques. 
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