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Ferran Pardo Llopis, portaveu del grup municipal BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ – Coalició 

Municipal Compromís fent ús de la legalitat vigent, presenta al Ple per al seu debat i aprovació, 

si s’escau, la següent  

MOCIÓ 

El foment de la bicicleta com a mitjà de transport, no es pot entendre com una aposta a curt 

termini i centrada en propostes aïllades. En este sentit, el paper de les institucions és 

fonamental, ja que són els organismes que han d’encarregar-se de crear les infraestructures 

necessàries i fomentar-ne el seu ús. 

Els beneficis d’anar en bicicleta són especialment importants per al sector de població més 

jove, ja que la bicicleta els ajuda a millorar l’activitat física i els aporta independència i rapidesa 

en els desplaçaments que facen. Per això, fomentar l’ús de la bicicleta, obre a les persones 

joves la possibilitat d’accedir a un vehicle propi, saludable i barat, que en el futur pot continuar 

sent la seua alternativa de mobilitat, almenys en els desplaçaments curts.  

Malauradament, arribats a l’edat adulta, les bicicletes queden majoritàriament arraconades 

inclús a l’hora de fer desplaçaments dins del mateix poble. L’existència d’alguns punts que 

resulten perillosos per circular en bicicleta com ho són les carreteres d’entrada al poble per 

Meliana i Alfara, així com les molèsties pròpies de la convivència de diferents tipus de vehicles, 

ajuden a destriar la bicicleta com a mitjà de transport. D’esta manera, el transport amb motor, 

esdevé el mitjà més utilitzat per la seua seguretat, velocitat i comoditat dins del nucli urbà.  

Les condicions naturals i l’extensió del terme, però, fan de Vinalesa, un lloc idoni per moure’s 

en bicicleta. Des de BLOC Compromís de Vinalesa, creiem que cal crear les condicions 

necessàries per tal de fomentar-ne el seu ús més enllà de les diverses iniciatives de 

l’Ajuntament com la volta en bici, del treball dels clubs ciclistes i de l’aposta per este mitjà que 

ja fan algunes veïnes i veïns del poble. Cal que l’Ajuntament cree la infraestructura necessària 

per fer de la bicicleta una opció més a l’hora de triar el mitjà en què ens volem desplaçar pels 

carrers del poble i fer un pas endavant en el foment de la bicicleta.  

La bicicleta és, com hem dit, un mitjà de transport amb necessitats pròpies a l’espai públic. En 

este sentit, la possibilitat d’aparcar és, hui en dia, un fet que es té en compte a l’hora de 

decidir-se a emprar-la. En l’actualitat les instal·lacions municipals no compten amb cap 

aparcament per a bicicletes. Esta mancança, que es podria resoldre amb una xicoteta inversió, 

no ajuda al foment d’este mitjà saludable i sostenible, sinó més bé al contrari.  
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Per això, proposem que l’Ajuntament de Vinalesa prenga els següents acords: 

1er. Que l’Ajuntament de Vinalesa impulse polítiques i campanyes a favor de l’ús de la bicicleta 

tant des de l’àmbit esportiu com des de l’àmbit educatiu.  

2n. Que l’Ajuntament de Vinalesa instal·le aparcaments de bicicletes en les instal·lacions 

municipals i estudie la possibilitat de fer-ho també en les principals zones d’esbarjo del poble. 

3er. Que l’Ajuntament propose en el marc de la Mancomunitat del Carraixet el foment de la 

bicicleta, mitjançant la promoció de vies i rutes ciclistes, entre els pobles de la Mancomunitat. 

 

 

Vinalesa a 19 de setembre de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


