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PROPOSTA D’ARRENJAMENT I SENYALITZACIÓ D’UN 
ITINERARI MÉS SEGUR PER A CICLISTES AL CAMÍ DE FONT 

DE GOLBES 
 
 
 
 
Atès que el parc forestal del Montbaig i els camins d’accés a l’ermita de Sant 
Ramon són molt freqüentats per a la pràctica del ciclisme de muntanya. 
 
Atès l’interès d’incentivar els usos lúdics i educatius de la muntanya. 
 
Atès que es detecta un punt conflictiu pel fet de coincidir els vehicles 
motoritzats i les bicicletes en la zona d’inici del camí en l’enllaç amb la carretera 
de Sant Climent. 
 
Atès el fet que s’ha produït a inicis d’estiu un accident mortal en aquest punt 
per col.lisió d’un ciclista que baixava de Sant Ramon amb un cotxe que sortia 
de la carretera de Sant Climent. 
 
El grup municipal d’ERC, després de consultar amb entitats ciclistes, fa la 
següent proposta d’itinerari alternatiu i més segur per a la pràctica del ciclisme 
a la muntanya de Sant Ramon: 
 
Arranjament i senyalització d’un camí de baixada que connecti el camí de Font 
de Golbes, més avall de la torre del pavelló de caça, directament amb el carrer 
Benviure sense passar per la carretera de Sant Climent. 
 
L’itinerari proposat i els treballs d’acondicionament serien els següents: 
 

��Desviament cap a Can Paulet des del camí de font de Golbes de 
baixada, passat el pavelló de caça, pel carrer Massís del Garraf. 
Senyalització de carril al terra pavimentat de la plaça i senyalització 
itinerària vertical. 

��Baixada pel c/ Massis del Garraf fins encreuament sota la Torre de 
Benviure. Senyalització de carril bici al paviment. 

��Desviament a l’esquerra pel c/ Pirineus. Senyalització de carril i 
indicador de ruta. 

��Desviament pel c/ Montseny. Senyalització de ruta fins la rotonda 
pavimenada al final del carrer. 



��Camí d’en Pinyol fins el c/ Benviure. Arranjament del ferm del camí i 
senyalitzacó amb indicadors verticals. 

��c/ Benviure. Arranjament amb bancs i mobilari urbà escaient de l’espai 
no urbanitzat que dóna a la vorera del carrer. Indicador vertical d’itinerari 
cap als diferents barris de la ciutat, possibilitat de continuació per carril 
bici urbà. 

 
 
  
L’itinerari alternatiu, té uns 40 m de desnivell des de l’enllaç amb el camí del 
pavelló de caça i el final al carrer Benviure.  
 
 
 
Sant Boi de Llobregat, 19 de setembre de 2005 


