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4Ruta del Ferro i del Carbó

Ruta del Carrilet Olot – Girona – Sant Feliu de Guíxols

Ruta del Tren Petit



Definició de via verda

“Infraestructures de comunicació desenvolupades

sobre trams ferroviaris desafectats de trànsit i, camins

de la natura destinats a usuaris no motoritzats,

vianants, ciclistes o persones amb mobilitat reduïda,

que es poden utilitzar per a fins recreatius i per a

desplaçaments entre centres d'activitat".



Característiques de les Vies Verdes

 Pendents suaus (màxim 3%) o nul·les, amb alguna excepció 

puntual.

 Ús exclusiu per a vehicles no motoritzats.

Número reduït d’encreuaments amb carreteres, o quan siguin 

molt perillosos buscar solucions d’encreuament a diferent nivell. 

 Senyalització homogènia. 

Mobiliari que garanteixi la seguretat de la ruta i en facilita l’ús.



Vies Verdes - Usuaris

Tipologia d'usuaris: 

 Habitants de la zona que utilitzen la via per al lleure diari o 
de cap de setmana. Especialment gent gran, o bé famílies amb 
criatures.

Mobilitat interurbana. Escolars que viuen al disseminat. O 
adults que treballen en pobles propers.

 Turistes. Especialment d’un àmbit geogràfic proper, 
Catalunya. Però també s’ha detectat un increment important 
de turistes de la resta de l’Estat o d’altres països europeus.



Ens de gestió: El Consorci

• Composició: ens administratiu autònom constituït inicialment 
pels  municipis per on transcorren les rutes i per la Diputació 
de Girona.

• Objectius:

Manteniment i millora de la infraestructura

Promoció del seu ús

Ampliació de la xarxa

• Ingressos Ordinaris: 
60% Diputació de Girona
40% Ajuntaments





D’on sorgeix Pirinexus?

Socis Col·laboradorsFinançadors





Algunes dades

• 353 km.

• Travessem 53 municipis i 8 comarques.

• + 700 senyals.

• Web: www.pirinexus.cat

• Guía de la ruta en 4 idiomes.

• + 400 serveis turístics

(Allotjaments, Restaurants, Lloguer bicis, Transfers...)

http://www.pirinexus.cat/


Ruta cicloturista. Vies de comunicació aptes per tot tipus de vehicles amb una 

senyalització específica per usuaris ciclistes. 

A la ruta Pirinexus trobem bàsicament cinc tipologies de traçats

– Camí rural. Camí o pista forestal, normalment amb ferm de terra i una 

baixa utilització.

– Carretera local. Carretera de connexió entre poblacions amb un baix index 

d’utilització .

– Tram urbà. Via que discorre per zones urbanes asfaltades.

– Xarxa de carreteres. Eixos viaris d'importància local i comarcal. 

– Xarxa de vies verdes. Traçats segregats i especialment preparats per 

usuaris de la bicicleta i a peu. 

Diversitat de traçats





Senyalització
Part est de pirinexus

integrada dins de la ruta 

eurovelo 8

Senyalització definida 

segons recomanacions 

establertes per la ECF











Difusió

www.pirinexus.cat

@pirinexus

#pirinexus

Guia de la ruta en 4 idiomes.

http://www.pirinexus.cat/
http://www.pirinexus.cat/


i ara què



Resultats del primer Baròmetre Europeu 

de la Bicicleta (2013).

Comparació de la bicicleta en 27 països europeus en 5 

aspectes clau

El repartiment modal: quanta gent usa la bici com el seu 

mitjà de transport habitual. 

La seguretat: és segur anar en bicicleta? 

Les vendes de bicicletes: quantes bicis es venen cada any? 

El cicloturisme: quants viatges es fan en bici? 

L'activisme: quants membres de la ECF hi ha a cada país?

Posició global Espanya: 24 de 27







1- Bases: país, climatologia,

paisatge

2- Allotjaments i altres serveis

3- Cultura i natura

4- Infraestructures per ciclistes

5- Productes turístics

6- Màrqueting

Destinació d'excel·lència cicloturisme





Ruta del Mar 
del Nord  
(EV12)

Ruta Eurovelo 

senyalitzada més llarga 

6000 km

7 Països

67 Socis Regionals

700 Municipis

www.Northsea-

cycle.com



Holanda

4500 km de rutes nacionals

Ruta del Mar del Nord de 400 km – la més popular

www.fietsplatform.nl



Alemanya

12.000 km rutes nacionals – Ruta del Mar del Nord 900 km

21 % de tots els alemanys ha fet cicloturisme per les seves vacances

47 % volen fer vacances de cicloturisme. Despesa mitjana per dia 79 €

(Schleswig)



Més de 5000 hotels adaptats al cicloturista

www.bettundbike.de

http://www.bettundbike.de/


24 % de tots els allotjaments adaptats al cicloturista

Despesa mitjana diaria per ciclista 50 €

Ruta del Mar del Nord – 800km

Dinamarca













1 sola nit sense recàrrec









Més info:

malofra@viesverdes.cat

www.viesverdes.cat

www.pirinexus.cat

“You love me, you just don’t know it yet”
Ernest  Hemingway 

mailto:malofra@viesverdes.cat
http://www.pirinexus.cat/
http://www.pirinexus.cat/
http://www.pirinexus.cat/
mailto:malofra@viesverdes.org

