500 ESTUDIANTS I PROFESSORS DE LA RIBERA DEMANEM
MESURES PER A FOMENTAR L’ÚS DE LA BICI
Hui hem presentat unes 500 signatures d’estudiants i educadors, recollides en
els Instituts de la comarca, en la seu de la Mancomunitat. L’escrit diu textualment:
“ Considerant que els vehicles de motor s’utilitzen excessivament
i provoquen massa accidents, contaminació, escalfament del clima,
invasió de l’espai urbà, destrucció del territori, etc., resulta
recomanable utilitzar-los menys i potenciar les alternatives existents,
sobretot la bicicleta que és el vehicle més respectuós amb les
persones i el medi ambient, ideal dins dels pobles i entre pobles veïns.
I tenint en compte que el més necessari per a facilitar l’ús de la
bici és pacificar el trànsit motoritzat i garantir-ne la seguretat dels
ciclistes, els sotasignants demanem a la Mancomunitat i als
Ajuntaments de la Ribera:
1.
Una bona xarxa de carrils bici que connecte tots els
nostres municipis.
2.
La recuperació per a Via Verda de l’antiga vieta
Carcaixent Tavernes.
3.
Una xarxa adequada de carrers per a vianants i
bicicletes en cada municipi.
4.
Un control exhaustiu dels límits de velocitat, almenys
dins dels nostres pobles. “
Si aquestes mesures es feren realitat aleshores hi haurien milers de ciclistes als
nostres pobles, que són quasi plans i de bon clima, ideals per a la bicicleta.
Concretament anirien en bici molts dels joves que encara no tenen edat per a anar
en moto o cotxe i prou adults, que ara no s’atrevixen a fer-ho pel perill que suposa el
trànsit motoritzat.
Aquesta activitat de conscienciació i reivindicació forma part de la campanya
“PRIMAVERA DE BICIS EN LA RIBERA”, que encara té en marxa les següents:
7 de juny: Excursió Xúquer amunt, des d'Alzira (eixim de la Plaça Major a les 9:30)
fins a l'Assut d'Antella, passant pels termes de Carcaixent, Alberic i Gavarda; 45
km en total, anada i tornada, pedalejant pels camins rurals excepte un parell de
km de carreteres comarcals.
8 de juny: Presentació de LA RIBERA EN BICI, a les 12:30, en la granja ecològica
La Peira de Benifaió, amb paella vegetariana posterior (opcional).
14 de juny: Excursió Xúquer avall, des d'Alzira fins a l'Estany de Cullera, passant
pels termes de Benicull, Albalat, Polinyà, Riola, Sueca i Fortaleny, seguint el curs
del riu pels camins rurals i el malecó, entre camps de tarongers i camps d'arròs;
41 km si tornem en tren,i tocant carretera sols un km.
28 de juny: Excursió als Alcalans, eixint d'Alzira i passant per Guadassuar,
l'Alcúdia, Carlet, Catadau, Alfarb i Llombai. 58 km en total, dos de carreteres.
lariberaenbici@gmail.com

