MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES PER FER DE VALLDOREIX
UNA VILA CICLABLE

1. ATÈS que un model de mobilitat equilibrat i accessible per a tothom és un
dels elements clau a l'hora d’aconseguir una distribució de la ciutadania més
justa, que permet equilibrar les oportunitats i les llibertats de la ciutadania.
2. ATESA la urgència d’aprofundir en un desenvolupament sostenible amb baix
impacte mediambiental i transversal, que incorpori dimensions d’eficiència
econòmica, qualitat ambiental del medi natural i cultural, cohesió social i bon
govern.
3. ATÈS que la mobilitat amb bicicleta té un baix impacte mediambiental així
com un ampli accés per la ciutadania, i per tant, la capacitat de potenciar
l’autonomia de les persones.
4. ATÈS que Valldoreix només disposa de dos carrils bici (Avinguda Mossèn
Jacint Verdaguer i Avinguda Ramón Escayola) inconnexos entre sí, amb altres
carrils bici de Sant Cugat, vies pacificades i punts neuràlgics de la Vila.
5. ATÈS que Valldoreix és una “Vila lenta” aspecte que facilita la pacificació
dels carrers per que aquests esdevinguin ciclables.
6. ATÈS que Sant Cugat està ampliant la seva xarxa de carrils bici.
7. ATÈS que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya ha publicat la convocatòria de subvencions per fomentar l'execució
d'actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis, a
través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), amb una
dotació de 20.000 €. Aquests ajuts cobriran el 50% del cost de les actuacions.
8. ATÈS que l’Àrea Metropolitana de Barcelona està treballant en diversos
projectes que fomenten la mobilitat sostenible i, en concret, l’ús de la bicicleta
(com ara el projecte de bicicletes elèctriques “E-Bicibox” que s’implantarà a
diversos municipis inclòs Sant Cugat).

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES sol·licita al Ple de la Junta de
Veïns de Valldoreix adopti els següents ACORDS:

PRIMER.- Realitzar un estudi sobre la situació de la mobilitat en bicicleta a
Valldoreix abans del 2019.
SEGON.- Realitzar, a partir de l’estudi i aprofitant els ajuts supramunicipals, les
actuacions necessàries (ja siguin carrils bici o pacificar carrers) per tal de

garantir que els punts neuràlgics de Valldoreix quedin interconnectats a través
d’una xarxa ciclable (estació, EMD, Plaça del Casalet, el complex esportiu i els
centres educatius), així com garantir la connexió amb Mira-sol i Sant Cugat
abans del maig del 2019.
TERCER.- Garantir que totes les accions i planejament que es digui a terme al
respecte sigui a partir de la participació ciutadana i en coordinació amb la Taula
de Mobilitat de Sant Cugat.
QUART.- Comunicar els presents acords al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, a la Taula de Mobilitat de Sant Cugat i al teixit associatiu
Valldoreixenc.

Valldoreix, 20 de setembre del 2018

