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Pirinexus litoral, la nova ruta 
transfronterera ciclable  
Els nous trams permeten enllaçar Figueres i Perpinyà per la costa combinant 
la bicicleta i el transport públic  

>Ă�ĐŽŶŶĞǆŝſ�Ɛ͛ŚĂ�ĚƵƚ�Ă�ƚĞƌŵĞ�Ăŵď�Ğů�ƉƌŽũĞĐƚĞ�ĞƵƌŽƉĞƵ��ŝĐŝƚƌĂŶƐĐĂƚ͕�Ăŵď�ƐŽĐŝƐ�
públics de banda i banda de la frontera 

Pirinexus litoral 
Si bé deƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶǇ�ϮϬϭϯ�ĞǆŝƐƚĞŝǆ�WŝƌŝŶĞǆƵƐ͕�ƋƵĞ�ĠƐ�ƵŶĂ�ƌƵƚĂ�ĐŝƌĐƵůĂƌ�ĚĞ�ϯϱϯ�Ŭŵ�ƋƵĞ�ƵŶĞŝǆ�ůĞƐ�ĐŽŵĂƌƋƵĞƐ�
gironines amb la Catalunya Nord, ara un nou projecte europeu ha permès desenvolupar una variant 
litoral que esdevé una alternativa per al tram transfronterer entre Figueres i Perpinyà. Pirinexus 
ůŝƚŽƌĂů͕�ƋƵĞ�ĠƐ�ĐŽŵ�Ɛ͛ĂŶŽŵĞŶĂ�ĂƋƵĞƐƚĂ�ŶŽǀĂ�ƌƵƚĂ͕�ƉĞƌŵĞƚ�ĂůƐ�ĐŝĐůŝƐƚĞƐ� ƌĞĐſƌƌĞƌ�ƉĂƌƚ�ĚĞů� ůŝƚŽƌĂů�Ăůƚ�
empordanès de forma sostenible combinant diferents mètodes de transport públic, com el tren i el 
bus. 

El traçat uneix les principals destinacions turístiques de la comarques de Girona i els Pirineus 
Orientals i vol esdevenir una variant costanera i oferint així una alternativa a les carreteres sovint 
saturades en període estival. 

La nova ruta entre Perpinyà i Figueres és una ruta ciclable a base de nous trams construïts o 
ŵŝůůŽƌĂƚƐ͕� ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶƚ� ĞŶůůĂĕŽƐ� ŵƵůƚŝŵŽĚĂůƐ͘� >ĞƐ� ƉƌŝŶĐŝƉĂůƐ� ĂĐƚƵĂĐŝŽŶƐ� ŚĂŶ� ĞƐƚĂƚ� ů͛ĂĚĞƋƵĂĐŝſ� ĚĞ�



trams de la ruta per fer-los aptes als ciclistes, la instal·lació de senyalització, de comptadors, 
aparcaments de bicicletes, endolls per a la recàrrega de bateries de bicis elèctriques, etc. 

�� ů͛�ůƚ� �ŵƉŽƌĚă� ůĂ� ƌƵƚĂ� ƌĞĐŽƌƌĞ� ĞůƐ�ŵƵŶŝĐŝƉŝƐ� ĚĞ� &ŝŐƵĞƌĞƐ͕� �ů� &Ăƌ� Ě͛�ŵƉŽƌĚă͕� sŝůĂ-sacra, Castelló 
Ě͛�ŵƉƷƌŝĞƐ͕�WĞƌĂůĂĚĂ͕�ZŽƐĞƐ͕�WĂůĂƵ-Saverdera, Pau, Vilajuïga, Llançà, Colera i Portbou. Al tram de la 
Catalunya Nord, la ruta segueix per Cervera de la Marenda, Banyuls de la Marenda, Colliure, 
�ƌŐĞůĞƌƐ͕��ĂŶĞƚ�ĚĞů�ZŽƐĞůůſ�ŝ�ĐŽŶŶĞĐƚĂ�Ăŵď�ů͛ăƌĞĂ�ƵƌďĂŶĂ�ĚĞ�WĞƌƉŝŶǇă͘ 

Pirinexus litoral ha estat possible gràcies al projecte Bicitranscat que ha liderat el Consorci de les 
sŝĞƐ�sĞƌĚĞƐ�ĚĞ�'ŝƌŽŶĂ�ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚ�Ăŵď�ů͛�ũƵŶƚĂŵĞŶƚ�ĚĞ�&ŝŐƵĞƌĞƐ͕�Ğů��ŽŶƐĞŝů��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚĞƐ�
Pyrénées-KƌŝĞŶƚĂůĞƐ͕� Ğů� �ŽŶƐĞůů� �ŽŵĂƌĐĂů� ĚĞ� ů͛�ůƚ� �ŵƉŽƌĚă͕� ŝ� ůĂ� �ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ� ƵƌďĂŝŶĞ� WĞƌƉŝŐŶĂŶ�
Méditerranée, i la Diputació de Girona com a ens associat. 

 

Principals actuacions 
��ů͛�ůƚ��ŵƉŽƌĚă�ůĞƐ�ĂĐƚƵĂĐŝŽŶƐ�ŚĂŶ�ƉĞƌŵğƐ�ĞŶůůĂĕĂƌ�ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ�ƐĞŐŵĞŶƚƐ�ĂĐŽŶƐĞŐƵŝŶƚ�ƵŶ�ƚƌĂĕĂƚ�ĚĞ�ϰϱ�
ƋƵŝůŽŵĞƚƌĞƐ�ĐŝĐůĂďůĞƐ͘��Ɛ� ƚƌĂĐƚĂ�Ě͛ƵŶĂ�ĞƚĂƉĂ�ƉƌăĐƚŝĐĂŵĞŶƚ�ƉůĂŶĂ͕�Ăŵď�ƵŶ�ĚĞƐŶŝǀĞůů�ĚĞ� ƚĂŶ�ƐŽůƐ�ϵϬ�
metres. La ruta ƉĂƐƐĂ�ƉĞƌ� ƉƵŶƚƐ� Ě͛ŝŶƚĞƌğƐ� ƚƵƌşƐƚŝĐ� ĐŽŵ�&ŝŐƵĞƌĞƐ͕� ZŽƐĞƐ͕� �ĂƐƚĞůůſ� Ě͛�ŵƉƷƌŝĞƐ� ŝ� ĞůƐ�
�ŝŐƵĂŵŽůůƐ�ĚĞ�ů͛�ŵƉŽƌĚă͕�ŝ�ĐŽŶŶĞĐƚĂ�Ăŵď�ůĂ�ƌƵƚĂ�WŝƌŝŶĞǆƵƐ͘� 

Les principals actuacions dutes a terme han estat les obres per als carrils bici urbans a Figueres,  
Roses i CastĞůůſ�Ě͛�ŵƉƷƌŝĞƐ͕�ů͛ĂĚĞƋƵĂĐŝſ�ĚĞ�ĐĂŵŝŶƐ�ĞǆŝƐƚĞŶƚƐ͕�ůĂ�ƐĞŶǇĂůŝƚǌĂĐŝſ�ŝ�ĐŽůͼůŽĐĂĐŝſ�ĚĞ�ƉůĂĨŽŶƐ�
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƵƐ͕� ŝŽ� ůĂ� ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝſ� ĚĞ� ĐĂƌƌĞŐĂĚŽƌƐ� ŝ� ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚƐ� ĚĞ� ďŝĐŝƐ͘� �Ŷ� Ğů� ƉƌŽũĞĐƚĞ� ƚĂŵďĠ� Ɛ͛ŚĂ�
redactat el projecte de el carril bici i pont a Sant Pere Pescador (per poder-lo incloure en una 
actuació posterior). 

KďƌĞƐ�Ě͛ĂĚĞƋƵĂĐŝſ�ĚĞů�ƉĂƐ�ĚĞ�ďŝĐŝĐůĞƚĞƐ�ĞŶƚƌĞ�&ŝŐƵĞƌĞƐ�ŝ�sŝůĂũƵŢŐĂ 

>Ă�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ĂĐƚƵĂĐŝſ�ĚƵƚĂ�Ă�ƚĞƌŵĞ�Ă�ů͛�ůƚ�
Empordà, ha estat en un recorregut 
Ě͛ƵŶƐ� ϰϱ� ŬŝůžŵĞƚƌĞƐ͕� ƋƵĞ� ƐŽƌƚŝŶƚ� ĚĞ�
Figueres, transcorre per Vilatenim 
;ŵƵŶŝĐŝƉŝ�ĚĞ�&ŝŐƵĞƌĞƐͿ͕��ů�&Ăƌ�Ě͛�ŵƉŽƌĚă͕�
Vila-Sacra, Vilanova de la Muga 
;WĞƌĂůĂĚĂͿ͕� �ĂƐƚĞůůſ� Ě͛�ŵƉƷƌŝĞƐ͕�
�ŝŐƵĂŵŽůůƐ� ĚĞ� ů͛�ŵpordà (Castelló), 
Empuriabrava (Castelló), Santa 
Margarida (Roses), Roses, Palau-
Saverdera, Pau, fins a arribar a Vilajuïga. 

Els treballs han tingut un cost de 
ϯϯϲ͘ϱϱϲ͕ϴϰ�Φ�ŝ�ŚĂŶ�ĐŽŵƉƌğƐ�ů͛ĂĚĞƋƵĂĐŝſ�ƉĞƌ�Ă�ƋƵğ�ƚŽƚ�ů͛ŝƚŝŶĞƌĂƌŝ�ƚŝŶŐƵŝ�ƵŶĂ�ĂŵƉůĂĚĂ�ŵşŶŝŵĂ�ĚĞ�Ϯ͕ϱ�
ŵĞƚƌĞƐ͕�ĂĐƚƵĂŶƚ�ƐŽďƌĞ�Ğů� ĨĞƌŵ�ĞǆŝƐƚĞŶƚ� ŝ� ůĂ�ǀĞŐĞƚĂĐŝſ͘�^͛ŚĂŶ� ĨŽƌŵĂƚ�ŐƵĂůƐ�Ăŵď� ĨŽƌŵŝŐſ�ƉĞƌ�ĞǀŝƚĂƌ�
ů͛ĞƌŽƐŝſ�ĚĞů�ƚƌĂĕĂƚ͕ ůĂ�ƌĞƉĂƌĂĐŝſ�ĚĞůƐ�ŐƵĂůƐ�ĚĞ�ĨƵƐƚĂ�ĞǆŝƐƚĞŶƚƐ͕�ŝ�ůĂ�ĐŽůͼůŽĐĂĐŝſ�Ě͛ĂƉĂƌĐĂďŝĐŝĐůĞƚĞƐ͘�dĂŵďĠ�
Ɛ͛ŚĂ�ĨĞƚ�ů͛ĞƐƚƵĚŝ�ĚĞ�ǌŽŶĞƐ�žƉƚŝŵĞƐ�ƉĞƌ�ĐŽůͼůŽĐĂƌ�ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚƐ�ŝ�ĐĂƌƌĞŐĂĚŽƌƐ�ĞůğĐƚƌŝĐƐ�ƉĞƌ�Ă�ůĞƐ�ďŝĐŝƐ͕�
ƚĂŶƋƵĞƐ�ŶŽǀĞƐ͕�ƵŶ�ĐŽŵƉƚĂĚŽƌ�Ě͛ƵƐƵĂƌŝƐ͕�ŝ�Ɛ͛ŚĂ�ƉƌŽƉŽƐĂƚ�ƵŶĂ�ăƌĞĂ�ĚĞ descans. 

 



Adequació del traçat a la ciutat de Figueres 

Les actuacions per adequar el traçat de Pirinexus Litoral al seu pas per la ciutat de Figueres, que és 
Ě͛ϭ͕Ϯ�ƋƵŝůžŵĞƚƌĞƐ͕�ŚĂŶ�ŝŶĐůžƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ�ŽďƌĞƐ�ŝ�ůĂ�ƐĞǀĂ�ƐĞŶǇĂůŝƚǌĂĐŝſ͘�hŶĂ�ĚĞ�ůĞƐ�ĂĐƚƵĂĐŝŽŶƐ͕�Ăŵb una 
inversió de 362.395 euros, ha inclòs el tram entre el carrer Via Làctea i l'accés al camí de les 
�ĂďŽƋƵĞƐ͕�ƉĞƌ�ƚĂů�Ě͛ƵŶŝƌ�Ğů�ƚƌĂĕĂƚ�ĚĞů�ĐĂƌƌŝů�ďŝĐŝ�ĞǆŝƐƚĞŶƚ�Ă�ůĂ�ĐĂƌƌĞƚĞƌĂ�EϮϲϬ�ĚĞ�>ůĂŶĕă͕�Ăŵď�Ğů�ĐĂŵş�
de Vilabertran. Ha consistit en reparar les vorereƐ�ŝ�ĐĂůĕĂĚĞƐ͕�Ɛ͛ŚĂ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚ�ƵŶ�ĐĂƌƌŝů�ďŝĐŝ�ƐĞŐƌĞŐĂƚ͕�
senyalitzat i dotat de mobiliari urbà.  

hŶĂ�ĂůƚƌĂ�ŽďƌĂ�ŚĂ�ĞƐƚĂƚ�ůĂ�Ě͛ĂĚĞƋƵĂĐŝſ�ĚĞ�ůΖĂĐĐĠƐ�Ă�ůΖĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚ�ĚŝƐƐƵĂƐŽƌŝ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƌƌĞƚĞƌĂ�ĚĞ�>ůĂŶĕă͕�
ŽŶ�Ăŵď�ƵŶĂ�ŝŶǀĞƌƐŝſ�ĚĞ�ϰϳ͘ϵϬϴ͕ϭϴ�ĞƵƌŽƐ�Ɛ͛ŚĂ�ĂƌƌĂŶũĂƚ�Ğů�ĨĞrm i la pavimentació de l'itinerari per a 
ǀŝĂŶĂŶƚƐ�ŝ�ďŝĐŝĐůĞƚĞƐ͕�ŝ�Ɛ͛ŚĂ�ƐĞŶǇĂůŝƚǌĂƚ�ůĂ�ƌƵƚĂ͘� 

>Ă� ƌĞƐƚĂ� Ě͛ĂĐƚƵĂĐŝŽŶƐ͕� ƋƵĞ� ŚĂŶ� ĐŽŵƉƚĂƚ� Ăŵď� ƵŶĂ� ŝŶǀĞƌƐŝſ� ĚĞ� ϯϭ͘ϴϳϲ͕Ϯϴ� ĞƵƌŽƐ͕� ŚĂŶ� ƉĞƌŵğƐ�
senyalitzar els carrers Mollet de Peralada i Port de la Selva i segregar el carril bici protegit al carrer 
Mollet de Peralada. També la delimitació i senyalització d'un itinerari de vianants paral·lel a les vies 
del tren, la redistribució de l'aparcament dels Fossos per poder definir un itinerari de vianants i 
bicicletes paral·lel a les vies, protegit i senyalitzat, i la senyalització de la ruta des de l'Avinguda 
Vilallonga fins al cementiri, i també en alguns altres trams. 

 

ZĞĐŽƌƌĞŐƵƚ�Ě͛ĂĐĐĠƐ�Ă�ZŽƐĞƐ� 

^͛ŚĂ� ŚĂďŝůŝƚĂƚ� ƵŶ� ƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚ� ĐŝĐůĂďůĞ� ĞŶƚƌĞ� ůĂ 
urbanització de Santa Margarida͕� Ă� ů͛ŝŶŝĐŝ� ĚĞů� ƚĞƌŵĞ�
municipal, al Pont de la Gola, en contacte amb el Parc 
EĂƚƵƌĂů� ĚĞůƐ� �ŝŐƵĂŵŽůůƐ� ĚĞ� ů͛�ŵƉŽƌĚă͕� ŝ� ů͛ŽĨŝĐŝŶĂ� ĚĞ�
dƵƌŝƐŵĞ�ƐŝƚƵĂĚĂ�Ă�ů͛�ǀŝŶŐƵĚĂ�ĚĞ�ZŚŽĚĞ͕�ϳϳ�ĚĞ�ZŽƐĞƐ͘ 

>͛ŝŵƉŽƌƚ� Ě͛ĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſ� Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂ� ŽďƌĂ� ǀĂ� ƐĞƌ� ĚĞ�
ϭϮϴ͘ϱϱϬ͕ϰϬ�Φ�;/s��ŝŶĐůžƐͿ�i va consistir en un treball per 
ƚƌĂŵƐ�ĚƵƌĂŶƚ�ƵŶ�ƉĞƌşŽĚĞ�Ě͛ƵŶƐ�ƐŝƐ�ŵĞƐŽƐ͘�>ĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůƐ�
ŽďƌĞƐ� ŝŶĐůŽƐĞƐ�ŚĂŶ�ĞƐƚĂƚ� ůĂ�ĐƌĞĂĐŝſ�Ě͛ƵŶ�ŶŽƵ�ƚƌĂĕĂƚ�ĚĞ�
538 metres de carril bidireccional de 2m amplada amb 
paviment de sauló compactat entre els aparcaments de 
bicis de Santa Margarida i el final de la zona verda. En 
ƵŶ�ƚƌĂŵ�ĚĞ�ŵĠƐ�Ě͛ƵŶ�ŬŝůžŵĞƚƌĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ƌŽƚŽŶĚĂ�ĚĞ�ůĂ�
ďĞŶǌŝŶĞƌĂ�ŝ�ůĂ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƌƌĞƚĞƌĂ�ĚĞ�sŝůĂũƵŢŐĂ͕�Ɛ͛ŚĂŶ�ŚĂďŝůŝƚĂƚ�
ǀŽƌĂůƐ�Ě͛ϭ͕ϱ�ŵĞƚƌĞƐ�Ě͛ĂŵƉůĂĚĂ�Ă�ĂŵďĚſƐ�ĐŽƐƚĂƚƐ�ĚĞ�ůĂ�
carretera C-ϮϲϬ�ŝ� ůĂ�ĐŽůͼůŽĐĂĐŝſ�Ě͛ĞůĞments de cautxú reciclat de protecció i senyalització del carril 



ďŝĐŝ͘�/�Ăů�ƚƌĂŵ�ĚĞ�ϯϲϳ�ŵĞƚƌĞƐ�ƋƵĞ�ĂƌƌŝďĂ�ĨŝŶƐ�ůĂ��ŝƵƚĂĚĞůůĂ�Ɛ͛ŚĂ�ŽĐƵƉĂƚ�ƵŶ�ĚĞůƐ�ĚŽƐ�ĐĂƌƌŝůƐ�ĚĞ�ů͛�ǀŝŶŐƵĚĂ�
ĚĞ� ZŚŽĚĞ� ĞŶ� ƐĞŶƚŝƚ� &ŝŐƵĞƌĞƐ͕� ŝ� ƵŶĂ� ĨƌĂŶũĂ� Ě͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚ� ĚĞ� ǀĞŚŝĐůĞƐ� ĞǆŝƐƚĞŶƚ͕� Ɛ͛Śŝ� ŚĂ� col·locat 
ĞůĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſ�ĚĞ�ĐĂƵƚǆƷ͕�ŝ�Ɛ͛ŚĂ�ĐƌĞĂƚ�ƵŶ�ƚƌĂŵ�ĚĞ�ĐĂƌƌŝů�ďŝĚŝƌĞĐĐŝŽŶĂů�ĚĞ�Ϯŵ�ĂŵƉůĂĚĂ͘ 

 

EŽƵ�ĐĂƌƌŝů�ďŝĐŝ�Ă��ĂƐƚĞůůſ�Ě͛�ŵƉƷƌŝĞƐ 

^͛ŚĂ�ĐŽŶƐƚƌƵŢƚ�ƵŶ�ŶŽƵ�ƚƌĂŵ�ĚĞ�ĐĂƌƌŝů�ďŝĐŝ�Ă��ĂƐƚĞůůſ�Ě͛�ŵƉƷƌŝĞƐ͕�Ă�ůĂ�ǌŽŶĂ�ĚĞ�ůĂ�ƌŽƚŽŶĚĂ�ĚĞ��ĂƐƚĞůůſ�
Nou. El nou carril permet connectar aquesta zona de la rotonda amb els diferents camins naturals 
ƋƵĞ�ĨŽƌŵĞŶ�ƉĂƌƚ�ĚĞůƐ��ŝŐƵĂŵŽůůƐ�ĚĞ�ů͛�ŵƉŽƌĚă�Ă�ŵĠƐ�ĚĞ�ĨĂĐŝůŝƚĂƌ� ůĂ�ĐŽŶŶĞǆŝſ�ĞŶƚƌĞ��ĂƐƚĞůůſ�ŶŽƵ�ŝ�
ů͛ĂĐƚƵĂů�ǀŝĂ�ǀĞƌĚĂ�ƋƵĞ�ǀĂ�ĚĞƐ�ĚĞ��ĂƐƚĞůůſ�Ă��ŵƉƵƌŝĂďƌĂǀĂ�ƌĞƐƐĞŐƵŝŶƚ�ůĂ�DƵŐĂ. El nou tram de carril 
ďŝĐŝ� ƚĠ�ƵŶĂ� ůŽŶŐŝƚƵĚ�ĚĞ�ϯϵϬ�ŵĞƚƌĞƐ͘�>͛ŝŵƉŽƌƚ�Ě͛ĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſ�ĚĞ�ů͛ŽďƌĂ�ŚĂ�ĞƐƚĂƚ�ĚĞ�ϳϰ͘ϰϰϭ͛ϱϰ�Φ� ŝ�ŚĂ�
ƌĞƋƵĞƌŝƚ�Ě͛ƵŶ�ƉĞƌşŽĚĞ�Ě͛ĞǆĞĐƵĐŝſ�ĚĞ�ϰ�ŵĞƐŽƐ͘ 

En el tram que arranca a la Carretera de Sant Pere Pescador i acaba al punt on el carril bici connecta 
Ăŵď�ůĂ�ĐĂƌƌĞƚĞƌĂ�ƋƵĞ�ǀĂ�Ăů�DĂƐ�ĚĞůƐ�WƵƉƵƚƐ͕�ůĞƐ�ŽďƌĞƐ�ŚĂŶ�ĐŽŶƐŝƐƚŝƚ�ĞŶ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ�ƐĞŐƌĞŐĂĚĂ�Ě͛ƵŶ�
carril totalment de nou en una zona agrícola, ocupant part del camp. Mentre que en el tram fins al 
ĐĂŵş�ĐŽŶĞŐƵƚ� ĐŽŵ�Ă��ĂƌƌĞƚĞƌĂ� &ŽŶĚĂ͕� ƋƵĞ� ĂƌƌŝďĂ� ĂůƐ��ŝŐƵĂŵŽůůƐ͕� Ɛ͛ŚĂ� ĐŽŶƐƚƌƵŢƚ� ƐŽďƌĞ� ůĂ�ŵĂƚĞŝǆĂ�
ĐĂƌƌĞƚĞƌĂ�ĞǆŝƐƚĞŶƚ͕�Ğů�ĐĂŵş�ĚĞů�ĐăŵƉŝŶŐ͕�ĂŐĂĨĂŶƚ�ƉĂƌƚ�ĚĞ�ů͛ĂŵƉůĞ�Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂ͘� 

 

 

Senyalització del traçat 

^͛ŚĂ�ĞůĂborat una nova senyalització del traçat amb 
diferents tipologies i mides que va col·locada, 
majoritàriament sobre pals de fusta o alumini, 
ƐĞŐŽŶƐ� ů͛ĞŶƚŽƌŶ͕� Ž� ďĠ� ƐŽďƌĞ� ƐƵƉŽƌƚƐ� ĞǆŝƐƚĞŶƚƐ� ƋƵĞ�
Ɛ͛ĂƉƌŽĨŝƚĞŶ͘�dĂŵďĠ�Ɛ͛ŚĂ� ĨĞƚ�Ğů�ƉŝŶƚĂƚ�ŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂů�ĚĞ�
diferents tipologies de senyals.  

La ruta constarà de 6 grans plafons informatius, 4 a 
Girona i 2 a França; més de 150 senyals direccionals 
i unes 30 senyals de municipis. 

 



Enllaços als Pirineus orientals 

Les principals actuacions al traçat nordcatalà 
han consistit en el desenvolupament de 
ŶŽƵƐ�ƚƌĂŵƐ�ĚΖŝƚŝŶĞƌĂƌŝƐ�ĐŝĐůĂďůĞƐ͕�ĐŽŵ�ů͛ĞŶůůĂĕ��
de Sant Llorenç de Cerdans i la Forja del Mitg 
;ƋƵĞ� ĐŽŶŶĞĐƚĂ� Ăŵď� WŝƌŝŶĞǆƵƐͿ͕� ů͛ĂĚĞƋƵĂĐŝſ�
ĚĞ� ϰ͕ϴ� Ŭŵ� ĚĞ� ĐĂŵŝŶƐ� ĨŽƌĞƐƚĂůƐ͕� ů͛ĞŶůůĂĕ�
Ě͛�ƌŐĞůğƐ� ƐƵƌ� ŵĞƌ� ;ƋƵĞ� ĐŽŶŶĞĐƚĂ� Ăŵď�
EuroVelo8) i Sureda (una etapa de 7Km). 
�ŝǆž� ƉĞƌŵĞƚ� ƌĞĐſƌƌĞƌ� ĚĞƐ� Ě͛�ƌŐĞůğƐ� ĨŝŶƐ� Ăů�
Voló, on es pot connectar amb Pirinexus.  

La Comunitat Urbana de Perpinyà 
Méditerranée Métropole ha estat 

l'encarregada d'enllaçar la ruta ciclista europea EuroVelo 8, des de Canet-en-Roussillon fins a 
l'aglomeració de Perpinyà i el centre multimodal del Centre del Món (TGV, TER, autobusos urbans i 
autocars de la línia principal). La millora de la seguretat dels enllaços entre Perpinyà i Canet de 
Rosselló, mitjançant la connexió de la ciutat de Perpinyà amb la EuroVelo 8 i la costa, constituint una 
etapa de més de 17 quilometres, passant per les immediacions del riu Têt. El tram realitzat discorre 
vora el riu, a la riba baixa o a la riba alta, esdevenint una via verda totalment segura i immersa en 
l'entorn natural del riu. Ofereix una ruta diversificada de vegades ombrejada de vegades amb 
obertures al riu o fins i tot vistes panoràmiques del paisatge. En aquest tram que travessa la ciutat, 
la transformació és impressionant, ja que la ciutat vivia d'esquena al riu.  

Perpignan Méditerranée Métropole ha apostat per un material ecològic i eficient per construir la via 
ǀĞƌĚĂ͘� �ƋƵĞƐƚ� ŵĂƚĞƌŝĂů� ŶŽ� ŝŶǀĂƐŝƵ� ƉĞƌ� Ăů� ŵĞĚŝ� ŶĂƚƵƌĂů� ĠƐ� ƵŶ� ŝŶŶŽǀĂĚŽƌ� ƌĞĐŽďƌŝŵĞŶƚ� Ě͛ĂƐƉĞĐƚĞ�
drenant gràcies a un aglutinant organo-vegetal. També ofereix una gran comoditat per a l'usuari, i 
és agradable a la vista. 

A més, s'ha prestat molta atenció a l'entorn de la via verda, com la instal·lació d'una barrera 
antirizoma per evitar els brots de canya de Provença sobre el recobriment o la constitució d'una illa 
fresca o una renaturalització de la ribera amb més de cent arbres plantats. El suport al 
desenvolupament de la biodiversitat va ser un repte important per permetre finalment el 
desenvolupament ecològic al voltant del projecte. 

Aquest tram s'uneix al nivell del pont D900 amb el carril bici construït pel Consell Departamental al 
llarg de la rambla Michelet que dóna accés a les estacions de tren i autobusos de Perpinyà Centre 
del Mon. 

La principal obra en territori francès ha estat la construcció de l'enllaç entre la ruta EuroVelo 8 per 
ůĞƐ��ůďĞƌĞƐ͕�ĞŶƚƌĞ��ƌŐĞůĠƐ�ŝ�^ŽƌğĚĞ͘��Ɛ�ƚƌĂĐƚĂ�Ě͛ƵŶĂ�ŽďƌĂ�ĚĞ�ϴ�ƋƵŝůžŵĞƚƌĞƐ�ƋƵĞ�ŚĂ�ĐŽŵƉƚĂƚ�Ăŵď�ƵŶĂ�
inversió de 700.000 euros.  

>͛ĂůƚƌĂ�ĂĐƚƵĂĐŝſ�ƵƌďĂŶşƐƚŝĐĂ�ƋƵĞ�Ɛ͛ŚĂ�ĚƵƚ�Ă�ƚĞƌŵĞ�ŚĂ�ĞƐƚĂƚ�ůΖĞŶůůĂĕ�ĞŶƚƌĞ�^ĂŝŶƚ-Laurent de Cerdans i 
ů͛ĂĐƚƵĂů�ƚƌĂĕĂƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌƵƚĂ�WŝƌŝŶĞǆƵƐ͘��Ɛ�ƚƌĂĐƚĂ�Ě͛ƵŶ�ƚƌĂŵ�ĚĞ�ϰ�ƋƵŝůžŵĞƚƌĞƐ�ƋƵĞ�ŚĂ�ƐƵƉŽƐĂƚ�ƵŶĂ�ŝŶǀĞƌƐŝſ�
de 300.000 euros. 

 



Estudis i actuacions per al foment dels desplaçaments intermodals 

^͛ŚĂ�ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂƚ�ƵŶĂ�ĂƉůŝĐĂĐŝſ�ǁĞď�ƋƵĞ�ƉĞƌŵĞƚ�Ă�ů͛ƵƐƵĂƌŝ�Ğů�ĐăůĐƵů�ĚĞ�ƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚƐ�ƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĞƌĞƌƐ͕�
integrant totes les bases de dades existents SNCF, RENFE, Mou-te Girona, PMCU-autobusos 
interurbans, xarxa LiO, autobusos turístics del Principat, serveis de bicicletes a les estacions i els 
ŝƚŝŶĞƌĂƌŝƐ�ĐŝĐůĂďůĞƐ͘�>Ă�ŝŶǀĞƌƐŝſ�ƉĞƌ�Ă�ĚƵƌ�Ă�ƚĞƌŵĞ�ĂƋƵĞƐƚ�ĂĐƚƵĂĐŝſ�ŚĂ�ĞƐƚĂƚ�ĚĞ�ϰϳ͘ϭϭϮ�Φ͘� 

WĞƌ� ƉŽĚĞƌ� ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂƌ� ů͛ĂƉůŝĐĂĐŝſ�
ha calgut fer un inventari de tots els 
sistemes d'informació i dades 
existents amb l'objectiu de crear, un 
sistema d'informació multimodal 
transfronterer. 

�Ŷ�ůĂ�ůşŶŝĂ�Ě͛ĂĨĂǀŽƌŝƌ�ůĂ�ĐŽŵďŝŶĂĐŝſ�ĚĞ�
diferents mitjans de transports 
ƐŽƐƚĞŶŝďůĞƐ͕� Ɛ͛ŚĂ� ĞůĂďŽƌĂƚ� ƵŶ� ĞƐƚƵĚŝ�
sobre la implantació de nous serveis 
intermodals al voltant de les 
estacions de ferrocarril i d'autobusos 
ĚĞ�ůĂ�ǌŽŶĂ�ƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĞƌĞƌĂ͘��ů�ĐŽƐƚ�Ě͛ĂƋƵĞƐƚ�ĞƐƚƵĚŝ�ƐĞ�ƐŝƚƵĂ�ƐŽďƌĞ�ĞůƐ�ϱϬ͘ϬϬϬ�ĞƵƌŽƐ͘��ŝǆž�ŚĂ�ƉĞƌŵğƐ�
identificar tots els serveis de bicicleta a les estacions d'autobusos i trens del territori de Bicitranscat.  

&ŝŶĂůŵĞŶƚ�Ɛ͛ŚĂ�ĚƵƚ�Ă�ƚĞƌŵĞ tota una tasca de digitalització de la informació de ciclisme del territori 
transfronterer. Això ha permès identificar totes les dades de ciclisme disponibles a banda i banda 
de la frontera i la seva estandardització. El darrer pas ha estat posar-les a disposició dels usuaris dins 
el càlcul d'un itinerari ciclista específic. Aquest últim s'ha integrat finalment a la plataforma creada 
ĐŽŵ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂ�ĚĞ�tŝĚŐĞƚ͘��ƋƵĞƐƚĂ�ĂĐƚƵĂĐŝſ�ŚĂ�ƚŝŶŐƵƚ�ƵŶ�ĐŽƐƚ�ĚĞ�ϰϳ͘ϲϰϬ�Φ 

 

El futur del projecte 
El treball conjunt dels socis en aquest projecte ha permès dissenyar línies de futur per a la continuïtat 
del projecte. Entre elles hi consta la millora dels serveis intermodals a totes les estacions de l'àmbit 
transfronterer, ja que és un primer pas imprescindible i una condició prèvia per al futur 
desplegament de l'eix transfronterer català. Es fa doncs necessari el desplegament de serveis de 
bicicletes a les estacions transfrontereres, d'un sistema d'informacions físics i digitals per millorar 
considerablement la informació per als viatgers transfronterers. També es pretén desenvolupar una 
nova versió de la plataforma digital que integri tot l'ecosistema de transport transfronterer, que 
pugui integrar mitjans de pagament àgils. La creació de tarifes adaptades a les pràctiques 
multimodĂůƐ�ƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĞƌĞƌĞƐ�ƚĂŵďĠ�ĂĨĂǀŽƌŝƌă�Ğů�ĚĞƐƉůĞŐĂŵĞŶƚ�Ě͛ĂƋƵĞƐƚ�ŶŽƵ�ĐŽŶĐĞƉƚĞ�ĚĞ�ŵŽďŝůŝƚĂƚ͘ 

 

Jornada final del projecte Europeu Bicitranscat  
Per cloure el projecte Bicitranscat, que ha donat lloc a la nova ruta, el 19 de maig se celebrarà la 
Jornada final. SĞƌă�Ă�ůĂ��ĂƐĂ�ĚĞ��ƵůƚƵƌĂ�ĚĞ�'ŝƌŽŶĂ͕�ĚĞ�ůĞƐ�ϵ͗ϯϬŚ�Ă�ůĞƐ�ϭϯ͗ϯϬŚ͘�>͛ĂĐƚĞ�ƐŽƚĂ�Ğů�ůĞŵĂ�͞ EŽǀĂ�
ƌƵƚĂ� WŝƌŝŶĞǆƵƐ� ůŝƚŽƌĂů͕� ƵŶĂ� ĂƉŽƐƚĂ� ƉĞƌ� ůĂ� ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĂƚ͕͟� ǀŽů� ƐĞƌ� ůĂ� ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſ� ĚĞ� ůĞƐ� ƚĂƐƋƵĞƐ�



ƌĞĂůŝƚǌĂĚĞƐ�ƉĞů��ŽŶƐŽƌĐŝ�ŝ�ĞůƐ�ƐŽĐŝƐ�ĚĞů�ƉƌŽũĞĐƚĞ͕�ƋƵĞ�Ɛ͛ŝŶĐůŽƵ�ĞŶ�Ğů�marc de les actuacions del projecte 
͞�&�ϭϱϲͬϭϲ��/�/dZ�E^��d͟� 

�ů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ůĂ� ũŽƌŶĂĚĂ� ŝŶĐůŽƵƌă� ů͛ĞǆƉŽƐŝĐŝſ�ĚĞ� ƚƌĞďĂůůƐ�ĚĞůƐ� ƐŽĐŝƐ� ƐŽďƌĞ� ůĂ� ƌƵƚĂ� ƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĞƌĞƌĂ�
intermodal entre Girona i França. Aquest punt anirà a càrrec del Consorci de les Vies Verdes de 
'ŝƌŽŶĂ͕� ů͛�ũƵŶƚĂŵĞŶƚ� ĚĞ� &ŝŐƵĞƌĞƐ͕� Ğů� �ŽŶƐĠŝů� �ĞƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů� ĚĞƐ� WǇƌĠŶĠĞƐ-Orientales, el Consell 
�ŽŵĂƌĐĂů� ĚĞ� ů͛�ůƚ� �ŵƉŽƌĚă� ŝ� ůĂ� �ŽŵŵƵŶĂƵƚĞ�hƌďĂŝŶĞ� WĞƌƉŝŐŶĂŶ�DĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞ͘��� ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſ� Śŝ�
haurà una ponència sobre mobilitat sostenible i intermodalitat: ExpeƌŝğŶĐŝĞƐ� Ě͛ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĂƚ� Ă�
Saragossa, a càrrec de Juan Ortiz, director gerent del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza. 
També es preveu la presentació del projecte «Ederbidea: mobilitat pedalable transfronterera als 
Pirineus atlàntics», a càrrec de Sabina Etcheverry del Département des Pyrénées-Atlantiques ʹ 
�ĂǇŽŶŶĞ͘� /� ĨŝŶĂůŵĞŶƚ� ů͛ĞǆƉŽƐŝĐŝſ� ĚĞ� ů͛ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĂ� ƐŽďƌĞ� ů͛ƷƐ� ĚĞ� ůĂ� ďŝĐŝĐůĞƚĂ� ŝ�ŵŽƵƌĞ͛Ɛ� ĞŶ� ƚƌĞŶ�ƉĞƌ�
�ƵƌŽƉĂ͕� Ă� ĐăƌƌĞĐ� Ě͛�ůďĞƌƚ�'ĂƌĐşĂ͕� ƉŽƌƚĂǀĞƵ�ĚĞ� ůĂ� �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĂ��ĂƚĂůĂŶĂ�Ě͛hƐƵĂƌŝƐ� ĚĞ� ůĂ��ŝĐŝĐůeta 
(CCUB). 

 

�ů�ƉƌŽũĞĐƚĞ��/�/dZ�E^��d͕�ů͛ŽƌŝŐĞŶ�ĚĞ�ůĂ�ŶŽǀĂ�ƌƵƚĂ�ŝŶƚĞƌŵŽĚĂů 
>͛ŽďũĞĐƚŝƵ�ĚĞů�ƉƌŽũĞĐƚĞ�ĠƐ�ƵŶŝƌ�ĞůƐ�ĚĞƐƚŝŶƐ� ƚƵƌşƐƚŝĐƐ�ĚĞ� ůĞƐ�ĐŽŵĂƌƋƵĞƐ�ŐŝƌŽŶŝŶĞƐ� ŝ�ĚĞů�ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚ�
ĨƌĂŶĐğƐ�ĚĞůƐ�WŝƌŝŶĞƵƐ�KƌŝĞŶƚĂůƐ͕�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�Ě͛ƵŶĂ�ǆĂƌǆĂ�ĐŝĐůĂďůĞ�ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚĂĚĂ�Ă�ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ�ŵŝƚũĂŶƐ�ĚĞ�
transport públic, afavorint així la mobilitat sostenible i permetent una variant pel litoral del territori 
ƋƵĞ�ƐƵƉŽƐŝ�ƵŶĂ�ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ�Ă�ůĞƐ�ĐĂƌƌĞƚĞƌĞƐ�ƐŽǀŝŶƚ�ƐĂƚƵƌĂĚĞƐ�Ă�ů͛ĞƐƚŝƵ͘ 

Bicitranscat ha desenvolupat un nou eix litoral de mobilitat sostenible transfronterer connectat a la 
ƌƵƚĂ� ĐŝĐůŝƐƚĂ� Ě͛ŝŶƚĞƌğƐ� ĞƵƌŽƉĞu EuroVelo 8 «la Ruta del Mediterrani (Cadis ʹ Atenes)» i a la via 
͞WŝƌŝŶĞǆƵƐ͘͟��ƋƵĞƐƚ�ƉƌŽũĞĐƚĞ�ĐŽŵƉůĞŝǆ�Ăŝǆş�Ăŵď�ůĞƐ�ĂůƚĞƐ�ĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĞƐ�ĚĞůƐ�ƚƵƌŝƐƚĞƐ�ŝƚŝŶĞƌĂŶƚƐ͕�ƚƵƌŝƐƚĞƐ�
Ăŵď�ƌĞƐŝĚğŶĐŝĂ�ĮǆĂ�ŝ�ƉŽďůĂĐŝſ�ůŽĐĂů͕�ũĂ�ƌĞƐƐĂůƚĂƚƐ�ƉĞů�ƉƌŽũĞĐƚĞ�ƉƌĞǀŝ��ŶůůĂĕ͘ 

Per a Ăŝǆž͕�Ɛ͛ŚĂŶ�ĚƵƚ�Ă�ƚĞƌŵĞ�ƚƌĞƐ�ŐƌĂŶƐ�ăƌĞĞƐ�ĚĞ�ƚƌĞďĂůů͗ 

1. >Ă�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ�Ě͛ƵŶ�ŶŽƵ�ƚƌĂŵ�ĐŝĐůĂďůĞ͕�ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ�Ğů�ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶĂ�ǆĂƌǆĂ�ĚĞ�ƌƵƚĞƐ�
que constitueixen connexions amb vies ja existents com són la EuroVelo 8 i Pirinexus, i 
sobretot connexions amb el transport públic, com les estacions de TGV i AVE de Perpinyà i 
&ŝŐƵĞƌĞƐ͕�ŵŝůůŽƌĂŶƚ�Ăŝǆş�ů͛ŽĨĞƌƚĂ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĞƌĞƌ�ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ�ĞǆŝƐƚĞŶƚ͘ 

2. Desenvolupament de nous serveis de mobilitat sostenible (aparcaments de bicicletes i 
porta-bicis) i la facilŝƚĂĐŝſ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ� ƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĞƌĞƌĂ� ŵƵůƚŝŵŽĚĂů� ;ŵŽĚĞƐ� Ě͛ĂĐĐĠƐ͕�
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ͕�ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ�Ě͛ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶƐͿ͘ 

3. >͛ĞƐƚƵĚŝ� ĚĞů� ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚ� ĚĞůƐ� ƵƐƵĂƌŝƐ� ĞŶ� ĂƋƵĞƐƚƐ� ĞŝǆŽƐ� ĚĞ� ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ� ƐŽƐƚĞŶŝďůĞƐ�
ƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĞƌĞƌĞƐ�ŝ�ůĂ�ŵĞƐƵƌĂ�ĚĞ�ů͛ŝŵƉĂĐƚĞ�ĞĐŽŶžŵŝĐ�ĚĞ�ůĞƐ�ŵŝůůŽƌĞƐ�ĞŶ�ů͛ŽĨĞƌƚĂ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�
a tot el territori. 

 

Finançament POCTEFA 
El projecte Bicitranscat EFA156/16 té un pressupost de 4.689.269,25 euros, cofinançats al 65 % pel 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el Programa Interreg V-A Espanya-
França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) i la resta per la Diputació de Girona, conjuntament amb el 
Conseil Départamentale des Pyrénées-Orientales, la Communauté Urbaine Perpignan 
DĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞ͕�ů͛�ũƵŶƚĂŵĞŶƚ�ĚĞ�&ŝŐƵĞƌĞƐ͕�Ğů��ŽŶƐĞůů��ŽŵĂƌĐĂů�ĚĞ�ů͛�ůƚ��ŵƉŽƌĚă� i el Consorci de les 
Vies Verdes de Girona. 



POCTEFA cofinança projectes de cooperació transfronterera dissenyats i gestionats per actors de 
tots dos costats dels Pirineus i de les zones litorals que participen en el programa preservant el 
desenvolupament intel·ligent, sostenible i integrador del territori. 

 

Socis 
En aquesta iniciativa hi participen sis socis: 

x Consorci de les Vies Verdes de Girona 

�Ɛ�Ğů�ĐĂƉ�ĚĞ�ĨŝůĞƐ�ĚĞů�ƉƌŽũĞĐƚĞ͘��Ɛ�ǀĂ�ĐƌĞĂƌ�ů͛ĂŶǇ�ϮϬϬϯ�ŝ�ĞƐƚă�ŝŶƚĞŐƌĂƚ�ƉĞƌ�ůĂ��ŝƉƵƚĂĐŝſ�ĚĞ�'ŝƌŽŶĂ�
i els municipis i consells comarcals adherits, per on discorren les vies verdes de les 
comarques gironines. La seva tasca principal és la de realitzar el manteniment i millora de 
ůĂ� ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕� ůĂ� ƉƌŽŵŽĐŝſ� ĚĞů� ƐĞƵ�ƷƐ� ŝ� ů͛ĂŵƉůŝĂĐŝſ� ĚĞ� ůĂ� ǆĂƌǆĂ͘��ĞƐ� ĚĞ� ϮϬϭϯ� ŐĞƐƚŝŽŶĂ�
també la xarxa Pirinexus, 353 km de ruta pedalable que uneix les comarques gironines amb 
la Catalunya francesa. 

x Ajuntament de Figueres 

>͛�ũƵŶƚĂŵĞŶƚ�ĚĞ�&ŝŐƵĞƌĞƐ͕� Ɛ͛ŽƌŐĂŶŝƚǌĂ�ĞŶ�ĐŝŶĐ�ăƌĞĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ�Ž�ĚĞ�ƐĞƌǀĞŝƐ͗�^ĞƌǀĞŝƐ�
Econòmics i generals, Serveis a les persones, Serveis al territori, Serveis de promoció 
Econòmica i Serveis Urbans. 

x Conseil Départamentale des Pyrénées-Orientales 

Le Département des Pyrénées-KƌŝĞŶƚĂůĞƐ�ĠƐ�ů͛ĂƐƐĞŵďůĞĂ�ĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀĂ�ĚĞů�ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚ�
francès dels Pirineus Orientals, una unitat territorial descentralitzada situada al sud de la 
regió occitana. Està integrat per 34 regidors generals dels 17 cantons dels Pirineus 
Orientals, és a dir, de la Catalunya del Nord i del territori occità de la Fenolleda. Té la seu 
del département a la ciutat de Perpinyà. Els départements es categoritzen per número i 
els Pirineus Orientals són el número 66. 

x Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée 
La Communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole és una agrupació 
supramunicipal els quals, regits pel codi general de col·lectivitats territorials, agrupen 36 
municipis que han decidit gestionar àrees de serveis en comú. Té la seu a la ciutat de 
WĞƌƉŝŶǇă͘�>Ă�ĐŽŵƵŶŝƚĂƚ�ƵƌďĂŶĂ�ŐĞƐƚŝŽŶĂ�ĚŝǀĞƌƐĞƐ�ăƌĞĞƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ͕�ĞŶ�ĐĂĚĂƐĐƵŶĂ�ĚĞ�ůĞƐ�
seves ciutats membres, que transfereixen les seves pròpies competències en els àmbits de 
transport, planificació, residus, aigua, música, habitatge i desenvolupament econòmic. 

x �ŽŶƐĞůů��ŽŵĂƌĐĂů�ĚĞ�ů͛�ůƚ��ŵƉŽƌĚă 

�ů� �ŽŶƐĞůů� �ŽŵĂƌĐĂů� ĚĞ� ů͛�ůƚ� �ŵƉŽƌĚă� ĠƐ� ůĂ� ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſ� ƋƵĞ� ĂŐƌƵƉĂ� ĞůƐ 68 municipis de la 
ĐŽŵĂƌĐĂ�ĚĞ�ů͛�ůƚ��ŵƉŽƌĚă͘��ŽŶƐƚŝƚƵŢƚ�ů͛ĂŶǇ�ϭϵϴϳ͕�ĚſŶĂ�ƐĞƌǀĞŝƐ�ĞŶ�ăŵďŝƚƐ�ƚĂŶ�ĚŝǀĞƌƐŽƐ�ĐŽŵ�
serveis socials, habitatge, medi ambient, cultura, esports, joventut, promoció econòmica i 
turisme. És en aquesta darrera àrea on es coordina el projecte BICITRANSCAT. 

x Diputació de Girona 

>Ă��ŝƉƵƚĂĐŝſ� ĚĞ�'ŝƌŽŶĂ� ĠƐ� ů͛ĞŶƐ� ĚĞ� ŐŽǀĞƌŶ� ƐƵƉƌĂŵƵŶŝĐŝƉĂů� ĚĞů� ĐŽŶũƵŶƚ� ĚĞ� ůĞƐ� ĐŽŵĂƌƋƵĞƐ�
ŐŝƌŽŶŝŶĞƐ͘�>Ă�ƐĞǀĂ�ăƌĞĂ�ŐĞŽŐƌăĨŝĐĂ�Ě͛ĂĐƚƵĂĐŝſ�ŝŶĐůŽƵ�ƚŽƚƐ�ĞůƐ�ŵƵŶŝĐŝƉŝƐ�ĚĞ�ů͛�ůƚ��ŵƉŽƌĚă͕�Ğů�
�Ăŝǆ��ŵƉŽƌĚă͕�ůĂ��ĞƌĚĂŶǇĂ͕�ůĂ�'ĂƌƌŽƚǆĂ͕�Ğů�'ŝƌŽŶğƐ͕�Ğů�WůĂ�ĚĞ�ů͛�ƐƚĂŶǇ͕�Ğů�Zŝpollès i la Selva, a 
ŵĠƐ�ĚĞ�ƚƌĞƐ�Ě͛KƐŽŶĂ�;�ƐƉŝŶĞůǀĞƐ͕�sŝůĂĚƌĂƵ�ŝ�sŝĚƌăͿ͘�/ŶƚĞŐƌĞŶ�ůĂ��ŝƉƵƚĂĐŝſ�ǀŝŶƚ-i-set diputats, 



elegits a partir de les eleccions municipals. Té la seu al Barri Vell de Girona, a la pujada de 
Sant Martí, 4-5. 

 

El territori transfronterer, un tresor compartit 
La ruta Pirinexus Litoral és un eix pedalable de mobilitat sostenible que travessa els paratges del 
litoral gironí i connecta amb la Catalunya del Nord (al Departament dels Pirineus Orientals). És un 
eix intermodal, que combina trams ĚĞ�ƌƵƚĂ�ƉĞƌ�ĨĞƌ�Ăŵď�ďŝĐŝĐůĞƚĂ�ŝ�Ě͛ĂůƚƌĞƐ�Ăŵď�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ƉƷďůŝĐ͕�ƐŝŐƵŝ�
ĞŶ�ƚƌĞŶ�Ž�ĞŶ�ďƵƐ͘�dĠ�ĐŽŶŶĞǆŝſ�Ăŵď�ůĂ�ƌƵƚĂ��ƵƌŽsĞůŽ�ϴ�ŝ�Ɛ͛ĞŶůůĂĕĂ�Ăŵď�WŝƌŝŶĞǆƵƐ͕�ůĂ�ŐƌĂŶ�ƌƵƚĂ�ĚĞ�ůĞƐ�
ĐŽŵĂƌƋƵĞƐ� ŐŝƌŽŶŝŶĞƐ͕� ĐŽŵ� ƚĂŵďĠ� Ăŵď� ůĞƐ� ǀŝĞƐ� ǀĞƌĚĞƐ� ĚĞ� 'ŝƌŽŶĂ͘� WŝƌŝŶĞǆƵƐ� >ŝƚŽƌĂů� Ɛ͛ĞŶůůaça, així 
mateix, amb estacions de transport públic, que uneixen les principals destinacions turístiques de 
manera sostenible. 

 

PERPINYÀ 

Capital del Regne de Mallorca al segle XIV,  del Rosselló i dels Pirineus Orientals actuals. Descobriu 
ůĞƐ�ũŽŝĞƐ�Ě͛ĂƋƵĞsta preciosa ciutat catalana, com el Castellet, o el Palau dels Reis de Mallorca, inscrita 
com a Gran Espai Occitània. 

Més informació: https://perpignanmediterraneetourisme 

 

PORTBOU 

WŽďůĂĐŝſ� Ăŵď� ĐƵůƚƵƌĂ� ĚĞ� ĨƌŽŶƚĞƌĂ� ŝ� ŵĞŵžƌŝĂ� ĚĞ� ů͛Ğǆŝůŝ͕� ŝ� Ăŵď� ƵŶ� ƉĂƚƌŝŵŽŶŝ� urbà de caràcter 
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͘�,ŝ�ĚĞƐƚĂƋƵĞŶ�ů͛ĞĚŝĨŝĐŝ�ĚĞ�ů͛ĞƐƚĂĐŝſ͕� ů͛ĞƐŐůĠƐŝĂ͕�Ğů�ĐĞŵĞŶƚŝƌŝ�;Ăŵď�ǀĞƐƚŝŐŝƐ�ŵĂĕŽŶƐͿ�ŝ�Ğů�
memorial al filòsof Walter Benjamin.   

Més informació a: www.portbou.cat/turisme 

 

CAP DE CREUS 

El Parc Natural de Cap de Creus, situat entre la terra i el mar,  té una configuració que és única al 
ŵſŶ͕� � ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ�ƉĞƌ� ůĂ� ĨŽƌĕĂ�ĚĞ� ůĂ� ƚƌĂŵƵŶƚĂŶĂ͘�'ĂƵĚŝƵ� ĚĞ� ůĂ� ǀĞŐĞƚĂĐŝſ� ƉƌŽƚĞŐŝĚĂ͕� Ě͛ĞǆƚĞŶƐĞƐ�
ƉƌĂĚĞƌŝĞƐ�ĚĞ�ĨĂŶĞƌžŐĂŵĞƐ�ŝ�Ě͛ƵŶ�ĨŽŶƐ�ŵĂƌş�ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂů͕�Ăŵď�Đorall vermell, i visiteu el monestir de 
Sant Pere de Rodes i el far.  

Més informació: https://parcsnaturals.gencat.cat/ca/xarxa-de-parcs/cap-creus 

 

ROSES 

sŝůĂ�Ě͛ĞƐƐğŶĐŝĂ�ŵĞĚŝƚĞƌƌăŶŝĂ͕�ĚŽŶĂ�ŶŽŵ�Ă�ůĂ�ďĂĚŝĂ�ĚĞ�ZŽƐĞƐ͘�'ĂƵĚŝƵ�ĚĞ�ůĞƐ�ƐĞǀĞƐ�ƉůĂƚŐĞƐ�ŽďĞƌƚĞƐ�ŝ�
cales petites, que es reparteixen pel cap de Creus, i visiteu el conjunt historicoartístic de la 
Ciutadella, el castell de la Trinitat i el parc megalític.  

Més informació: www.visit.roses.cat 

 



�/'h�DK>>^����>͛�DWKZ�� 

�ů�WĂƌĐ�EĂƚƵƌĂů�ĚĞůƐ��ŝŐƵĂŵŽůůƐ�ĚĞ�ů͛�ŵƉŽƌdà, amb 4.729 hectàrees i nou recorreguts diferents (dos 
ĚĞůƐ�ƋƵĂůƐ͕�ƉĞƌ�ĨĞƌ�Ăŵď�ďŝĐŝĐůĞƚĂͿ͕�ĠƐ�ƵŶĂ�ĚĞ�ůĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůƐ�ǌŽŶĞƐ�ŚƵŵŝĚĞƐ�ĚĞ��ĂƚĂůƵŶǇĂ͕�ŽŶ�Ɛ͛ŽďƐĞƌǀĂ�
ƵŶĂ�ŐƌĂŶ�ǀĂƌŝĞƚĂƚ�Ě͛ĞƐƉğĐŝĞƐ�ĂŶŝŵĂůƐ�;ŵĠƐ�ĚĞ�ϯϬϬ�ĞƐƉğĐŝĞƐ�Ě͛ŽĐĞůůƐͿ�ŝ�ǀĞŐĞƚĂůƐ͘͘�� 

Més informació: https://aiguamollsdelemporda.cat 

  

 

FIGUERES 

�ĂƉŝƚĂů�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵĂƌĐĂ�ĚĞ�ů͛�ůƚ��ŵƉŽƌĚă͕�&ŝŐƵĞƌĞƐ�ƚĠ�ĐŝŶĐ�ŵƵƐĞƵƐ͕�ĚĞůƐ�ƋƵĂůƐ�ĚĞƐƚĂĐĂ�Ğů�dĞĂƚƌĞ-Museu 
�Ăůş͘�sŝƐŝƚĞƵ�Ğů�ĐĂƐƚĞůů�ĚĞ�^ĂŶƚ�&ĞƌƌĂŶ͕�ƋƵĞ�ĠƐ�ůĂ�ĨŽƌƚĂůĞƐĂ�ŵŽĚĞƌŶĂ�ŵĠƐ�ŐƌĂŶ�Ě͛�ƵƌŽƉĂ͕�ŝ�ƉĂƐƐĞŐĞƵ�ƉĞƌ�
la RamďůĂ�ĚĞ�ůĂ�ĐŝƵƚĂƚ͕�ƋƵĞ�ƐŽǀŝŶƚ�ĞƐ�ĐŽŶǀĞƌƚĞŝǆ�ĞŶ�ů͛ĞƐĐĞŶĂƌŝ�ĚĞ�ĨŝƌĞƐ�ŝ�ĨĞƐƚŝǀĂůƐ͘� 

Més informació: https://turismefigueres.com 

 

Fotografies 
https://www.dropbox.com/sh/reuerk6cpttbadi/AACqn83_G7zCJgRV_5ZAW2vma?dl=0 

 

 

Contacte 
info@viesverdes.org 

Tel: 972 486950 

www.bicitranscat.cat 

www.viesverdes.org 
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