Jornades Tarragona Ciclable
PROGRAMA
DIVENDRES 20 de Març (de 18:00 a 20:30 hores)
18:00 hores
1.
2.

Presentació de les jornades a càrrec de Begoña Floría Eseberri, Consellera de Mobilitat, Cultura i
Festes
Exposició i descripció de la xarxa ciclista definida al PMUS de Tarragona

18:15 hores
3.

Debat sobre la xarxa ciclista que volem a la ciutat i les seves tipologies:

les connexions necessàries en bicicleta a la ciutat i les prioritats.

les tipologies de xarxa que es consideren més convenients: carrils segregats,
convivència amb el vehicle privat o els vianants, i les condicions que hauran de
tenir.

19:35 hores
4.

Anàlisi i debat sobre la fase primera d’implementació de la xarxa

Presentació dels corredors de la proposta preliminar de la primera fase
d’implementació: Rambla Nova-President Companys-President Macià + connexió
amb l’estació de Renfe + connexió amb el Mercat.

Debat i cerca de consens sobre els itineraris i les tipologies a implementar a la
primera fase.

20:10 hores
5.

Presentació dels Itineraris en Bicicleta del dissabte: itineraris i punts de parada. Podrà
implementar-se amb suggeriments i propostes d'aquesta sessió

DISSABTE 21 de Març (de 10:00 a 12:30 hores)
Es crearan dos grups, que visitaran i faran treball de camp als dos àmbits principals d’implementació de la
primera fase de la xarxa ciclista de la ciutat. El punt d’inici serà el Port Esportiu de Tarragona i el punt final
la Plaça de la Font.
DILLUNS 23 de Març (de 18:00 a 20:30 hores)
18:00 hores
1.

Treball conjunt amb tots els assistents per tal de consensuar els corredors que conformaran els dos
àmbits principals de la primera fase d’implementació de la xarxa

18:45 hores
2.

Treball en separat en dos grups (cada grup dinamitzat per una persona de l’equip tècnic) per a
l’anàlisi dels itineraris de cada àmbit. Les persones que hagin assistit a la passejada de dissabte
hauran d’involucrar-se preferentment al mateix àmbit sobre el que han fet la visita, per tal de
maximitzar els coneixements adquirits

Concreció dels itineraris a implementar

Anàlisi de problemàtiques, creuaments i punts conflictius

Estudi sobre les tipologies més adequades per a cada tram i carrer

Implementació sobre normativa i bones pràctiques

20:00 hores

3. Posada en comú de les conclusions de cada grup de treball

