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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
públics de banda i banda de la frontera

Pirinexus litoral
Si bé de
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
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

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.
-sacra, Castelló
-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,
Pirinexus litoral ha estat possible gràcies al projecte Bicitranscat que ha liderat el Consorci de les
PyrénéesMéditerranée, i la Diputació de Girona com a ens associat.

Principals actuacions

metres. La ruta
Les principals actuacions dutes a terme han estat les obres per als carrils bici urbans a Figueres,
Roses i Cast
redactat el projecte de el carril bici i pont a Sant Pere Pescador (per poder-lo incloure en una
actuació posterior).

Empordà, ha estat en un recorregut
Figueres,
Vila-Sacra,

transcorre

per

Vilanova

de

Vilatenim
la
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pordà (Castelló),
Empuriabrava
(Castelló),
Santa
Margarida (Roses), Roses, PalauSaverdera, Pau, fins a arribar a Vilajuïga.
Els treballs han tingut un cost de

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
b una
inversió de 362.395 euros, ha inclòs el tram entre el carrer Via Làctea i l'accés al camí de les
de Vilabertran. Ha consistit en reparar les vorere
senyalitzat i dotat de mobiliari urbà.
rm i la pavimentació de l'itinerari per a

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.

urbanització de Santa Margarida
municipal, al Pont de la Gola, en contacte amb el Parc

i va consistir en un treball per

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

carretera C-

ments de cautxú reciclat de protecció i senyalització del carril

col·locat

Nou. El nou carril permet connectar aquesta zona de la rotonda amb els diferents camins naturals
. El nou tram de carril

En el tram que arranca a la Carretera de Sant Pere Pescador i acaba al punt on el carril bici connecta
carril totalment de nou en una zona agrícola, ocupant part del camp. Mentre que en el tram fins al

Senyalització del traçat
borat una nova senyalització del traçat amb
diferents tipologies i mides que va col·locada,
majoritàriament sobre pals de fusta o alumini,

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
de Sant Llorenç de Cerdans i la Forja del Mitg

EuroVelo8) i Sureda (una etapa de 7Km).
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
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
inversió de 700.000 euros.
-Laurent de Cerdans i
de 300.000 euros.

Estudis i actuacions per al foment dels desplaçaments intermodals
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

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.
diferents mitjans

de

transports

sobre la implantació de nous serveis
intermodals al voltant de les
estacions de ferrocarril i d'autobusos
identificar tots els serveis de bicicleta a les estacions d'autobusos i trens del territori de Bicitranscat.
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

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
multimod

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. S

marc de les actuacions del projecte

intermodal entre Girona i França. Aquest punt anirà a càrrec del Consorci de les Vies Verdes de
-Orientales, el Consell
haurà una ponència sobre mobilitat sostenible i intermodalitat: Expe
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
eta
(CCUB).

transport públic, afavorint així la mobilitat sostenible i permetent una variant pel litoral del territori
Bicitranscat ha desenvolupat un nou eix litoral de mobilitat sostenible transfronterer connectat a la
u EuroVelo 8 «la Ruta del Mediterrani (Cadis Atenes)» i a la via

Per a
1.
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
2. Desenvolupament de nous serveis de mobilitat sostenible (aparcaments de bicicletes i
porta-bicis) i la facil
3.
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 EspanyaFrança-Andorra (POCTEFA 2014-2020) i la resta per la Diputació de Girona, conjuntament amb el
Conseil Départamentale des Pyrénées-Orientales, la Communauté Urbaine Perpignan
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:
Consorci de les Vies Verdes de Girona
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
també la xarxa Pirinexus, 353 km de ruta pedalable que uneix les comarques gironines amb
la Catalunya francesa.
Ajuntament de Figueres
Econòmics i generals, Serveis a les persones, Serveis al territori, Serveis de promoció
Econòmica i Serveis Urbans.
Conseil Départamentale des Pyrénées-Orientales
Le Département des Pyrénéesfrancès 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.
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
seves ciutats membres, que transfereixen les seves pròpies competències en els àmbits de
transport, planificació, residus, aigua, música, habitatge i desenvolupament econòmic.
68 municipis de la
serveis socials, habitatge, medi ambient, cultura, esports, joventut, promoció econòmica i
turisme. És en aquesta darrera àrea on es coordina el projecte BICITRANSCAT.
Diputació de Girona

pollès i la Selva, a
-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
aça, 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
sta preciosa ciutat catalana, com el Castellet, o el Palau dels Reis de Mallorca, inscrita
com a Gran Espai Occitània.
Més informació: https://perpignanmediterraneetourisme

PORTBOU
urbà de caràcter
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
orall 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
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

dà, amb 4.729 hectàrees i nou recorreguts diferents (dos

Més informació: https://aiguamollsdelemporda.cat

FIGUERES
-Museu
la Ram
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

