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L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha presidit aquest matí la presentació del 3er
Congrés de la Bicicleta, que tindrà lloc a la Llotja del 14 al 17 d’abril. A

l’acte també ha assistit el President de la Diputació, Jaume Gilabert, el
Director del Programa per a la Mobilitat i Grans Infraestructures del

Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat,
Esteve Tomàs, i el director general de la Fundació ECA Bureau Veritas i
Director del Congrés, Xavier Coromines.El congrés, que té l’objectiu de
Buscar en el Diccionario
debatre les novetats en matèria d’infraestructures, legislació i mobilitat
relacionada amb la bicicleta, comptarà amb ponents nacionals i
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internacionals i un ampli ventall d’activitats com xerrades, debats i
AYUNTAMIENTOS
» RED MUNDIAL DE RADIOS
pedalades populars.Lleida va ser escollida per acollir la tercera edició durant
la celebració del 2n Congrés de la Bicicleta el 2008, ja que en aquell
» RADIO TURISMO RURAL » TOPBOOKING
moment es trobava treballant en el Pla de Mobilitat Urbana. En paraules
» FERIASTURISTICAS
» PERNALES
d'Àngel Ros, "la ciutat de Lleida és un espai idoni per la celebració d’aquest
» RADIO HIPICA
» CENTRAL DE VENTAS
congrés, ja que disposa de 20 km de carril bici i 5 km més que estaran
» LA BOTIGUERA DE´L
EUROPEA
enllestits en un futur próxim. A aquesta dada, s’han d’afegir els 580 km dels
AMOR
» GUIAS BLANCAS
camins de l’Horta, amb molt baixa densitat de trànsit, situats a prop de la
» RADIO SEXO
ciutat". Aquest 3er certamen pren el relleu de les edicions celebrades a
» RESERVA HOTELES
Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, durant les que es va aprovar el
“Manifest de la bicicleta” i es va donar impuls a la instauració de la bicicleta
pública a Espanya.Jaume Gilabert ha volgut destacar que “és la primera
vegada que aquest congrés es realitza fora de l’àrea metropolitana de
Barcelona”. I, per la seva banda, Esteve Tomàs ha afegit que aquest congrés
“és una referència a nivell nacional i a nivell de la Unió Europea, on es
L'Ajuntament de Lleida se suma al Dia
pretén demostrar que la bicicleta és un vehicle útil per promoure la salut i la
Mundial de l'Aigua
convivència”.La presentació d’aquest esdeveniment s’ha completat amb
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activitats ciclistes per a 240 nois i noies procedents dels CEIP Riu Segre i
Gairebé mil alumnes al programa educatiu
CEIP Pardinyes, com proves d’habilitat, un gran circuit d’educació vial, una
“Puja al bus”
exhibició de Bike-Trial, un sorteig de dues bicicletes i un espectacle
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d’animació a càrrec del grup La Gralla, entre altres. Amb aquests actes es
Disfrute en el Puente de San José
vol posra de manifest la necessitat de treballar per una mobilitat sostenible
alojándose en el Hotel Rural La Estrella de
que agilitzi els desplaçaments i contribueixi a la millora de l’espai públic i
Cuaña en Asturias por tan sólo 138 euros
del medi ambient.
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