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MÉS DE 400 PERSONES RECLAMEN UN ALTRE MODEL DE MOBILITAT A 
RIPOLLET. 
 
400 persones, entre ciclistes i vianants s’han aplegat el diumenge 13 de juliol a Ripollet, 
seguint la convocatòria de les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV), per reclamar un 
altre model de mobilitat. Més concretament itineraris segurs per anar amb bicicleta i a 
peu per les ciutats i fora d’elles. 
 
L’acte s’emmarca dins la campanya que estan duent a terme les CAV defensant un altre 
model de mobilitat.  Aquesta campanya es va iniciar amb l’elaboració d’un document treballat 
des de la base de cadascuna de les formacions polítiques que formen les CAV i amb la 
col·laboració d’entitats cíviques del Vallès que treballen el tema. En l’acte d’avui hem volgut 
reivindicar aquelles formes de mobilitat més sostenibles, la bicicleta i el caminar, i per 
les quals hi ha grans mancances en les nostres ciutats i en les nostres carreteres, per tal 
que puguin ser mitjans de mobilitat d’ús quotidià, més enllà de l’ús recreatiu i de salut que 
està abastament estès a la comarca.  
 
L’acte ha començat amb una concentració ciclista que, procedent de diversos punts de la 
comarca i convocat per cada candidatura que forma part de les CAV, s’ha aplegat a Ripollet. 
Allí s’ha iniciat una caravana ciclista que ha recorregut la ciutat i que ha acabat en el Centre 
Cultural, on després d’oferir un  refrigeri als participants, s’ha llegit un manifest en el qual 
les CAV reclamen inversions a les administracions competents (Ajuntaments, Consell 
Comarcal i Diputació) per tal que els desplaçaments en bicicleta i caminant puguin ser 
maneres de desplaçar-se per la vida quotidiana dels ciutadans del Vallès. 
 
Més concretament les CAV reclamem: 

• Carrils bicis segurs a les ciutats 
• Carrils bicis interurbans  
• Itineraris per a bicis fins als polígons industrials 
• Camins segurs per anar a peu dins de la ciutat i fora d’ella 
• Adequació i perllongament de les vies verdes del Vallès com a espais lliures de 

cotxes, per anar a peu i en bici. 
 
Des de les CAV treballarem propostes i iniciatives a cadascun dels nostres ajuntaments i a 
nivell comarcal per a fer possible que puguem moure’ns en bici i a peu per fer els nostres 
desplaçaments quotidians de manera segura. 
 
L’acte ha comptat amb la col·laboració de l’associació “Bicis – Chopper”, la qual ha posat la 
nota de color amb les seves espectaculars bicicletes, i que s’han sumat a les demandes que 
fèiem des de les CAV. 
 
Candidatures Alternatives del Vallès CAV:  
Entesa de Sabadell (ES), Esquerra alternativa de Barberà (EAB) CUP de Terrassa i de Sant 
Cugat, Alternativa d’Esquerres per Badia (AEB), Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR), 
L’Altraveu de Castellar (AV), i el COP- Compromís per Ripollet (COP- CpR) 
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