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Objectiu del manual
Aquest manual té com a objectiu donar la possibilitat a persones i entitats a proposar trams
nous per a la xarxa CycloCat mantenint uns criteris uniformes.
Les persones i entitats que proposin trams figuraran en una llista per a tenir traçabilitat
sobre la font de l’informació.

Què unim?
La xarxa CycloCat és una xarxa nodal, és a dir, és un conjunt de punts (nodes) units per
línies (trams o segments). Es situaran nodes en el objectius de mobilitat.
Els objectius principals son aquells on potencialment pot arribar més gent i que son
especialment susceptibles a que la gent hi arribi en bicicleta.
Els objectius secundaris son altres punts d’interès que poden ser turístics o d’oci
Objectius principals
-

estacions de tren
centres docents: universitats, instituts,
escoles
llocs on treballa un gran nombre de gent:
polígons industrials, parcs empresarials
edificis públics: ajuntaments, hospitals,
instal.lacions esportives

Objectius secundaris
-

allotjaments
restauració
ermites
refugis
poblacions d’alta muntanya

Una tercera categoria de nodes es formen per l’encreuament o bifurcacions de rutes, que no
son objectius però es formen per la topografia de la xarxa.
Nota: no cal definir cada carrer de cada població, ja que aspirem a que els nuclis urbans
siguin tots zones 30 o tinguin un carril bici segregat i per tant una circulació en bicicleta
segura. Per això ens centrarem en comunicar poblacions, travessar-les o circumval.lar-les.
La xarxa és sobretot una xarxa de mobilitat en bicicleta, si bé és cert que la majoria de
desplaçaments interurbans son per oci els podem incloure en un apartat especial (veure
trams grocs o fora d’escala).

Quin criteri seguir?
El criteri bàsic utilitzat a la xarxa CycloCat és:

“mínim desnivell, màxima seguretat”

Taula de nivells
Els segments de la xarxa CycloCat estan classificats segons la següent taula de nivells:

Atenció: un segment entre dos nodes només pot tenir un nivell assignat i sempre
s’assignarà el més restrictiu.
Sentits de la marxa: els trams proposats seran sempre practicables en els dos sentits de la
marxa. Excepcionalment s’accepten carrers 30 unidireccionals si tenen un recorregut
paral.lel alternnatiu.
Nota: s’entén que els carrers 30 unidireccionals es donen en nuclis urbans on hi ha una
retícula que forma una zona 30 i que no es difícil trobar un recorregut alternatiu in-situ.
Nota: és possible que un ajuntament canvii sense previ avís el sentit de circulació d’un
carrer, permanentment o provisionalment. Val a dir que, encara que un track generat per la
Guineu de CycloCat porti l’usuari per un carrer en contra direcció, això no eximeix al ciclista
del compliment de les normes de circulació.

Tipus de bicicleta
No es fa diferenciació segons si l’usuari utilitza un tipus o un altre de bicicleta, si bé tots els
segments poden ser transitats per un usuari hàbil amb una bicicleta amb pneumàtics de 35
mm d’amplada i sense suspensions.
Nota: el material (bicicleta i components com: pneumàtics, manillar, pedals, transmissió)
emprat ha de dependre de les habilitats i capacitats de l’usuari. Però per norma general
podem utilitzar el següent criteri:
-

Verd: pot circular un infant (6 anys) amb una bicicleta infantil o un adult amb una
cadireta portant un infant.

-

Blau: pot circular un usuari amb una bicicleta força carregada amb estructures
porta-alforges. També es pot circular amb una bicicleta plegable (menor diàmetre de
roda requereix bon anivellat del sòl).

-

Vermell: podria arribar a passar un usuari amb bicicleta força carregada amb
estructures porta-alforges. És un tipus de via on un usuari es comença a trobar més
còmode amb una BTT (si el vermell és per el tipus de ferm i pendents)

-

Negre i groc: a partir d’aquest nivell, un usuari carregat ja va millor amb alforges de
bossa (sense estructura) i és possible que tregui partit de material més especialitzat.

Sobre dificultat tècnica
Fa referència a les habilitats per conduir una bicicleta que ha de tenir l’usuari a l’hora de
circular per un determinat tram.
Dificultat tècnica baixa (necessari per trams verds i blaus): l’usuari és capaç d’anar en bici
sense rodetes i mantenir una trajectòria recta. A més, ha de ser capaç de conduir la bicicleta
amb una mà per a poder indicar els girs (especialment en trams blaus).
Dificultat tècnica mitja (necessari per trams vermells): l’usuari és capaç d’aixecar-se sobre
els pedals per a passar un obstacle a terra o bé per a pedalar amb més força en un tram de
pendent moderat. Ha de ser capaç d’afrontar un descens amb possibilitat de terreny
puntualment irregular.
Dificultat tècnica alta (necessari per a trams negres): l’usuari és capaç de saltar un graó de
10 cm d’alçada. Ha de ser capaç d’afrontar un descens continuat amb terreny irregular. A
més ha de ser capaç de circular mantenint una trajectòria recta tot i rebre pertorbacions
aerodinàmiques de vehicles a motor (camions) circulant per una carretera. Per a trams

grocs, a més a més, l’usuari ha de ser capaç de desenvolupar-se amb tècniques no
ciclables com travessar rius (40 cm profunditat) i el porteig de la bicicleta.

Sobre pendents i desnivells
Per desnivell (acumulat) s’entén la suma successiva de les diferències d’alçada positives en
un recorregut. Evidentment, el desnivell acumulat depèn del sentit de circulació en que es
recorre el tram.
Nota: No cal que les mesureu quantitativament (tot i que és força fàcil utilitzant tecnologia
GPS i cartografia digital) però entre dues variants d’una mateixa ruta es pot avaluar
qualitativament aquest factor.

Diferència entre desnivell i pendent
El pendent és diferent al desnivell. El pendent és la inclinació d’una via. Normalment van
lligats, ja que en el procés de projectar d’una via s’ha d’equilibrar el cost constructiu amb el
pendent per a superar un desnivell.
Per a classificar els pendents podeu utilitzar aquesta taula:

Pendent

Classificació

entre el 0 i 6%

Suau

entre el 6% i el 10%

Moderat

mes del 10%

Pronunciat

Sobre superfícies
Anivellat: un ferm és anivellat quan tota l’amplada de la via està al mateix nivell i amb el
mateix grau de compactació.
Exemples:
-

Asfalt

Exemple: Via del Ferro St. Joan A. - Ripoll
-

Terra

Exemple: VV Carrilet Olot - Girona (Les Preses)

-

Ciment

Exemple: Sant Mori
-

Grava fina

Nota: no farem distinció entre el nivell d’acabat de la via, és a dir, si és asfalt o terra
compactada. El que importa és que estigui anivellada i compactada
Exemple: la VV el carrilet és de terra anivellada i compactada, per tant els seus trams poden
ser verds i blaus.

Irregular: un ferm és irregular quan trobem obstacles que provoquen una pèrdua
d’adherència del pneumàtic, o bé un nivell de vibracions tal que el manillar s’ha d’agafar
amb força, o bé que s’hagi de triar la millor trajectòria àgilment per evitar un accident.
Exemples d’obstacles:
-

Xaragalls

-

Pedres soltes

-

Arrels

-

Lloses de roca.

Sobre interacció amb Vehicles a Motor
Nul.la: camins prohibits per a VM. És requisit indispensable per a trams verds.

Poca: carrers classificats com a zones 30 o menor (plataforma única o zona residencial 10).
També poden ser camins o carreteres (de la categoria que siguin) amb una Intensitat Mitja
Diària (IMD) de menys de 2000 vehicles/dia. Els trams blaus poden tenir com a màxim
aquest nivell d’interacció amb els VM.

Nota: si un carrer és zona 30 però els VM circulen normalment a velocitats superiors (per
manca de elements pacificadors) es considerará vía compartida amb VM.

Compartida: vies de amb una IMD superior a 2000 vehicles/dia.

Diagrama de flux per classificar trams

Sobre l’autoria dels tracks
El xerpa que envia una proposta de tram a CycloCat ho fa amb la intenció de que la seva
feina pugui ser aprofitada per el màxim d’usuaris possible. Per tant està fent una donació
intel.lectual a CycloCat.
CycloCat es compromet a estudiar la proposta i, si la troba adient, editar-la i difondre-la
mitjançant els seus medis. CycloCat segueix les premises de Creative Commons en el sentit
que difón la obra de tercers sense treure'n benefici econòmic. Els tracks publicats finalment
a CycloCat son propietat de CycloCat i no està obligat a citar la font.
Nota: degut al procés d’edició de la informació, mai el track original es penja a la xarxa, ja
que és necessari un procés informàtic que desnaturalitza la obra original.

Sobre el format dels arxius
Les propostes de tram preferim rebre-les en format GPX. A ser possible creats sobre
cartografia digital, no creats per un aparell GPS a camp (poden estar corromputs i
generalment tenen més punts dels estrictament necessaris, nius, equivocacions o sortides
de la ruta).
Si no es té accés a la tecnologia GPS i cartografia digital es poden enviar imatges fetes amb
fons del plànol 1:5000 del ICGC on es vegi clarament els camins triats.
Els arxius s’han d’enviar a la següent adreça de contacte: info@cyclocat.cat
Si us plau, comproveu que el tram que esteu proposant no estigui ja a la xarxa.

