Reunions de treball per completar el Pla Estratègic de
la Bicicleta
Ajuntament de Montcada i Reixac - 19/11/2010

Pedalada contra el canvi climàtic

L'Ajuntament de Montcada i Reixac ha convocat dues reunions obertes a les
entitats i a la ciutadania en general per parlar sobre el Pla Estratègic de la
Bicicleta, un document elaborat per Assessoria d'Infraestructures i Mobilitat per
encàrrec de la Diputació de Barcelona que recull una diagnosi de la mobilitat en
bicicleta al municipi, incloent infraestructures, l'ús de la bicicleta i les seves
potencialitats, així com una proposta d'itineraris, entre altres continguts.
Es tracta d'un treball molt extens que, segons explica la regidora de Medi
Ambient, Eva Gonzalo, "arrenca del Pla de Mobilitat Urbana, que es troba
en procés d'elaboració, i té per objectiu possibilitar una ciutat més
amable, aplicant propostes que permetin reduir les emissions
contaminants i que donin resposta a la demanda social real de
potenciació de la bicicleta que existeix a Montcada i Reixac".
La primera de les reunions tindrà lloc el proper dilluns, 22 de novembre, a les
18.30 hores, a la Casa de la Vila. "Esperem a tothom qui tingui interès a
debatre sobre la mobilitat a la nostra ciutat i, en concret, sobre l'ús de la
bicicleta, per fer les seves propostes", assenyala Gonzalo. De fet, la primera
versió del Pla Estratègic de la Bicicleta ja es pot consultar al document adjunt.
La segona trobada està programada per a l'1 de desembre, quan es posarà en
comú el document que s'haurà completat amb les aportacions de la primera
reunió.
Entre les propostes incloses en el Pla Estratègic de la Bicicleta n'hi ha de molts
tipus: des d'aparcaments públics, fins a activitats de promoció i educació,
passant pel projecte de bicicleta pública, la Policia Local en bicicleta, la xarxa
ciclable i propostes de gestió i administració.

