LA BICICLETA
Volguts companys bicicletòfils:
Em va demanar Pedro que escriguera algunes línies sobre la bicicleta per a la convocatòria del Dia sense
Cotxes (22 de setembre) d'enguany.
Em costava pensar què posar, què escriure que no s'haguera ja escrit. No em decidia així que vaig
muntar en la meua bici i vaig decidir fer arreplega de les sensacions que m'aportava.
La primera és la de surar en l'aire. Desplaçar-me sigil·lós. Més detingudament, vaig apreciar un so
tranquil·litzador. El soroll de la cadena i dels piños. Eixe clac clac clac, que denota que tot està en
marxa.
Poc després d'eixir del garatge en què atresore el meu vehicle, note el primer bufit d'aire fresc que em
dóna en la cara. En un estiu com este, en un clima com en el que vivim podem fer enveja als holandesos,
els campions del desplaçament amb bicicleta per ciutat.
Ja en el carrer, faig sonar el timbre, un so cristal·lí, vibrant i amistós que em permet saludar els meus
veïns algun dels quals em comenta – ¿Què, fent un passeig? - Al que responc que sí amb convicció.
Gaudint de mantindre'm en forma amb una activitat tan plaent. Vaig de pressa, però prou pausat com
per saludar i veure l'activitat de la ciutat que es desperta o finalitza el dia.
Mentres estes línies escric em pregunta la meua filla xicoteta -¿Què fas papi?- Li responc que comptar
coses de la bici a unes persones per a animar-les a eixir. Ella em recorda -Has dit que em portes al Cole
tots els matins en la cadireta amb la bici-. Té raó, ho oblidava, és cert. És l'enveja de les seues
companyes, les que van amb cotxe i no poden saludar als seus amiguets, ella és el focus d'atenció i a
banda no contaminem. Em va costar al principi que es muntara, després va ser ella la que em va animar
a portar-la als llocs. Sé que el cuquet cal introduir-ho i cuidar-ho. Somie que algun dia ella ho transmetrà
de la mateixa manera que jo se'l vaig aportar a ella.
I que pensen de la bici altres col·lectius?
♥ Els metges la prescriuen perquè mou el cor, ajuda a la circulació i com consumix greix corporal
ens ajuda a mantindre'ns en forma.
♥ Els professors pensem que és una ferramenta de transport amb un contingut de ciència i
tecnologia aptes perquè qualsevol usuari li fique mà i aprenga.
♥ Els botiguers agraïxen un vehicle que reposta unes peces de fruita, pa o entrepans per continuar
circulant amb eficàcia.
Altres pot ser no són tan amics:
∉ El del taller que observa un vehicule tan simple i fàcil de reparar que no li permet viure d'ell.
∉ El banquer perquè no es necessita un préstec per a comprar-la.
∉ El propietari d'una gasolinera, perquè allí no parem.

Dos cames i un somriure, això és tot el que necessites, anima't a vindre amb nosaltres i ferte una volta.
Per ciutat, a peu o amb bici. Espanya, amb les seues hores de sol hauria de ser el major amic d'este tipus
de desplaçaments.
Rafa Clari
PD:
La Ribera en Bici invita a tots els riberencs a moure's a peu, en bici, bus o tren, si és possible, almenys
el dijous 22-S, Dia Europeu sense Cotxes. Si proveu a prescindir del cotxe, potser que fins i tot vos
agrade tant que repetiu.
A més, eixe dia farem un passeig pels carrers d'Alzira, eixirem de la Plaça Major a les 18:30. Participa
i defensa l'aire net i la tranquilitat d'un poble per a les persones.
Com sempre, casc recomanable per a tots, cadascú és responsable de sí mateix i els menors han de
vindre acompanyats d'algun major.

