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Alumnes del CEIP Riu Segre i CEIP Pardinyes han 
participat a la presentació del 3r Congrés de la 
Bicicleta.
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El Congrés de la Bicicleta comptarà amb una ruta 
gastronòmica pels camins de l'Horta 

Uns 240 escolars de Lleida han participat aquest divendres en la presentació

| LLEIDA

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha presidit aquest 
divendres 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 debatre les novetats en 
matèria d’infraestructures, legislació i mobilitat 
relacionada amb la bicicleta, comptarà amb ponents 
nacionals i internacionals i un ampli ventall d’activitats 
com xerrades, debats i 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 moment es trobava treballant en el Pla de 
Mobilitat Urbana. En paraules d'Àngel Ros, "la ciutat de Lleida és un espai idoni per la celebració d’aquest 
congrés, ja que disposa de 20 km de carril bici i 5 km més que estaran enllestits en un futur pròxim. A aquesta 
dada, s’han d’afegir els 580 km dels camins de l’Horta, amb molt baixa densitat de trànsit, situats a prop de la 
ciutat". Aquest 3er certamen pren el relleu de les edicions celebrades a 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 pretén demostrar que la bicicleta és un vehicle 
útil per promoure la salut i la convivència”. 

El Congrés vol obrir-se a tots els sectors. Per aquest motiu, oferirà diferents tipus d'activitats, des de les més 
lúdiques a les més informatives. Entre d'altres, hi haurà conferències, reunions professionals, una superbicycle 
route, la promoció dels barris sense cotxes i una cycle-chic party per potenciar l'estatus de la bici. Les festes 
populars també tindran protagonisme, com una ruta gastronòmica en bici per l'Horta i una bicicletada popular 
amenitzada per una orquestra sobre dues rodes. 

La presentació d’aquest esdeveniment s’ha completat amb activitats ciclistes per a 240 nois i noies procedents 
dels CEIP Riu Segre i CEIP Pardinyes, com proves d’habilitat, un gran circuit d’educació vial, una exhibició de 
Bike-Trial, un sorteig de dues bicicletes i un espectacle d’animació a càrrec del grup La Gralla, entre altres. 
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