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L’H serà l’escenari del Segon
Congrés Català de la Bicicleta
Els tallers, els debats i les activitats tindran lloc a La Farga, del 28 de maig a l’1 de juny
Els debats del congrés
giraran entorn de
tres eixos: educació i
formació; salut i qualitat
de vida, i comunicació i
publicitat. La novetat és
la Jornada Internacional
Policia i Bicicleta

Un grup de músics a
cavall d’un tàndem de
sis places recorrerà
durant dos dies els
carrers de L’H com
va fer la mascota del
congrés, Trixi

Més de 400 experts en mobili-

bones intencions del congrés esdevinguin accions per aconseguir un
major i més segur ús de la bicicleta”,
afirma Corominas.
El congrés també té la part lúdica
amb un sopar popular i festa inclosa,
una fira i la jornada de portes obertes
el dissabte per al públic en general.
“Un grup de músics actuarà pels car
rers en un tàndem de sis places i hi
haurà l’actuació del grup d’Holanda
Brabants FietsharmonischOrkest”.
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la Bicicleta, que se celebrarà a
La Farga del 28 de maig a l’1
a
de juny. Els congressistes anam
litzaran el paper de la bicicleta
b
com a mitjà de transport i les
i
possibilitats de convertir-se en
e
una alternativa a l’oferta conn
vencional.
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L’objectiu del congrés és
debatre temes per al desenvolu
pament de la bicicleta i els elements
per a la seva difusió. Els tallers i
debats giraran entorn de tres eixos:
educació i formació; salut i qualitat de
vida, i comunicació i publicitat.
Per al director del Segon Congrés
Català de la Bicicleta, Xavier Corominas, els paràmetres estan clars: “En el
tema de l’escola és important la conscienciació dels escolars en l’àmbit de
la bicicleta, amb programes educatius
als centres; anar en bicicleta és fer
exercici moderat amb repercussions
favorables per a la salut i també per
millorar la qualitat de l’aire, ja que el
vehicle no contamina, la qual cosa
afavoreix la qualitat de vida”.
Pel que fa a la comunicació i la
publicitat, Corominas ha dit que “la

El Trixi ha passejat el congrés de la bicicleta pels carrers de L’H

imatge de la bicicleta que els mitjans
transmeten és un element poderós
per la influència que exerceix en
l’opinió pública, per això s’analitzarà el
discurs que es fa en la premsa diària
o en la publicitat”.
La novetat d’aquesta edició és
la Jornada Internacional Policia i
Bicicleta –per primera vegada a Eu
ropa–, on representants policials de
ciutats com Mont-real, Bèlgica, Amsterdam, Nova York, Colonia, Badalona

o L’Hospitalet (vegeu el requadre),
que tenen unitats ciclistes, explicaran
la seva experiència com a usuaris i en
les seves tasques d’aplicació de lleis,
reglaments i ordenances.
El primer dia del congrés, a les
19h, se celebrarà la Jornada de la
Xarxa de ciutats favorables a la bicicleta pública d’Espanya i a més es farà
pública la segona enquesta de la percepció i l’ús de la bicicleta a Catalunya
i la primera d’àmbit estatal, per tal de

conèixer els hàbits, les necessitats
i les demandes dels ciutadans del
país vers la bicicleta. El director del
congrés n’ha fet un avanç: “És espectacular l’índex de persones que
entenen que la bicicleta és transport,
salut i lleure, i demanen infraestructures adequades per utilitzar-la amb
seguretat”.
Els tres dies restants es dedicaran
a treballar en els tallers “amb accions
coordinades perquè els plans i les

El congrés està organitzat per
l’Ajuntament de L’Hospitalet, la Ge
neralitat, la Xarxa de Municipis de la
Diputació i la Fundació ECA Global.
Aquesta última va presentar a primers
d’abril el Trixi, un tricicle que s’ha
passejat per 24 ciutats catalanes per
donar a conèixer el congrés com a
ambaixador.
La inauguració, el dia 28, a les
11.30h, estarà presidida per l’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín,
el president de la Generalitat, José
Montilla, i representants institucionals
i polítics locals. # marga solé
Més informació a
www.congresbicicat.org
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La presència de L’Hospitalet, amb activitats i ponències
L’Hospitalet ha estat una ciutat pionera a fer un
esforç important per implantar la mobilitat sos
tenible a la ciutat: és una de les promotores del
Bicing metropolità, ha aprovat un Pla director de
la bicicleta i està preparant una ordenança d’usua
ris de la bicicleta d’implantació metropolitana per
evitar el conflicte ciclistes-vianants. A més, l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament forma part
de la Mesa de la Bicicleta de Catalunya i la ciutat
ha estat present en tots els esdeveniments de la
bicicleta com a transport alternatiu.
Amb tota aquesta feina feta ara serà la seu del
Segon Congrès Català de la Bicicleta, una inicia
tiva biennal, pionera a Espanya, que va celebrar
la primera edició a Barcelona l’any 2006.
El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat,
Alfonso Salmerón, ha dit que aquest congrés “representa per a la ciutat un reconeixement a l’es
forç desenvolupat per millorar la circulació i anar
cap a una mobilitat alternativa amb l’ús de la bi
cicleta, malgrat les dificultats que això comporta
per adaptar i millorar la mobilitat en una ciutat

com L’Hospitalet”. El regidor presentarà una po
nència al congrés amb l’experiència de la ciutat
en el Camí Escolar Segur, una iniciativa col·lectiva
que permet traçar el camí que segueixen els nois
de casa a l’escola, en funció de les necessitats de
mobilitat de les famílies i de les condicions de
l’entorn escolar. El cap de la Unitat Ciclista de
la Guàrdia Urbana, Lluís Ventura, mostrarà el
treball que porta a terme aquesta unitat ciclista
en esdeveniments ciutadans, per exemple, la cur
sa popular. D’altra banda, el tècnic de l’Àrea de
Medi Ambient, Joan Jiménez, moderarà el taller
de salut i qualitat de vida, efectes de la contami
nació ambiental.
Al marge de les ponències, en el marc del
congrés se celebrarà la Festa de la Bicicleta a
L’Hospitalet, una pedalada popular pels carrers
de la ciutat, el diumenge 1 de juny, que sortirà del
recinte de La Farga a les 9.30h. El dia 30, a les 18h,
es farà el lliurament de premis del II Concurs de
Fotografia la Bicicleta, convocat per l’Àrea de
Medi Ambient i Sostenibilitat.

