Montcada adaptarà més de 6 quilòmetres de vials per a
la circulació segura amb bicicleta
La implementació de la xarxa ciclable comportarà el canvi de sentit de la
circulació en algun carrer
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Montcada i Reixac adequarà més de 5 quilòmetres de carrers perquè puguin
ser transitats amb bicicleta, una de les actuacions més importants que
s'executaran enguany gràcies al Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat
Local (FEOSL). El projecte compta amb un pressupost d'execució de 500.000
euros.
La xarxa està pensada per complementar-se amb el transport públic.
Mitjançant carrils bici (ja sigui en calçada o en vorera), itineraris en convivència
amb vianants i itineraris en convivència amb vehicles motoritzats (zones 30),
quedaran connectades les parades d'autobús, que s'adaptaran a les persones
amb mobilitat reduïda, i les estacions de tren, així com els principals
equipaments públics, i els polígons industrials.
L'objectiu prioritari de tota l'actuació és garantir la seguretat dels ciclistes, de
manera que la implementació de la xarxa ciclable comportarà el canvi de sentit
de la circulació en algun carrer; es faran passos elevats per a vianants i
ciclistes on calgui; i s'hi instal·larà la senyalització viària necessària.
Segons el consistori, aquesta nova xarxa ciclable "dóna resposta a una
demanda social, ja que a Montcada i Reixac hi ha una tradició important
d'utilització de la bicicleta, i compleix amb un objectiu ambientalista de
pacificació del trànsit: donant facilitats a l'ús de la bicicleta, es redueix la
utilització del cotxe en desplaçaments curts i, per tant, les emissions
contaminants i els sorolls del trànsit".
A més, aquest projecte es complementa amb el de la ronda de les escoles, que
preveu un itinerari d'1,1 quilòmetres per a bicicletes a la zona de Montcada
Nova i Pla d'en Coll, i compta amb un pressupost de 201.770,25 euros,
aportats pel Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat de
Catalunya. A més, els nous itineraris per a ciclistes quedaran connectats amb
els trams ja adaptats a la circulació amb bicicleta, com el passeig de la ribera
del Besòs i el vial del Ripoll.

