
VINE A LA BICICLETADA MUSICAL EL 18 DE JULIOL: PER UN MODEL

DE MOBILITAT SOSTENIBLE A LA GARROTXA!!!! 

Una pràctica de mobilitat sostenible amb una llarga llista de virtuts, és anar en bicicleta. I

la Garrotxa és un territori ben agraït per fer-ho. No només pel seu paisatge i relleu, sinó

per les seves infraestructures, ja que compta, des de fa temps, amb una via verda que

connecta la Vall d'Hostoles amb Olot i el Ripollès, a més de una xarxa viària parcel·lària i

comarcal que permet el desplaçament per vies poc transitades per gran part del territori.

Volem un model de comarca més sostenible, que integri la bicicleta com a model real de

mobilitat  dins de la comarca. Ens volen fer creure que la Variant d'Olot és necessària

degut a l'alt flux de cotxes que travessen la comarca. Però estudis demostren que gairebé

el 90 % de la mobilitat dins de la comarca es produeix entre Olot i els Polígons industrials

o entre Olot i el lloc de residència. Només un 10 % del tràfic és de pas. De manera que ,

abans  de  produir  un  impacte  ambiental intens  en  una  zona  d'especial interès  natural,

paisatgístic i  turístic, és més urgent solucionar la mobilitat de la conglomeració urbana

d'Olot. S'ha de passar d'una mobilitat on predomina l'ús del cotxe particular amb baixa

ocupació a una mobilitat amb transport col·lectiu, bicicleta i/o a peu.

Per aquest motiu, per començar a fer del carrilet una via de mobilitat quotidiana de la

perifèria d'Olot cap a Olot i no només una via enfocada a l'oci i al turisme, ens agradaria

celebrar una BICICLETADA pel carrilet, per tal de començar a conscienciar-nos sobre

aquest ús de la bicicleta i portar-lo al nostre dia a dia.

De  manera  que  us  convoquem  a  celebrar  un vermut musical  en bici pel  carrilet  i

començar  a  integrar  la  bicicleta  en  el  nostre  ús  quotidià.  Volem celebrar un  dia  de

reivindicació festiu on tota la família hi tingui cabuda.

La ruta començarà a Les Preses, al forn La Fogaina, on farem el primer vermut musical,

arrencarem pel carrilet cap al parador de Codella, al Bosc de Tosca, on farem la segona

parada  de  vermut-musical  i,  finalment,  acabarem  la  jornada  al  centre  d'Olot,  a  Can

Xalegre.

Volem que  sigui  una  celebració  festiva  i  reivindicativa.  Que  gaudim de  la  bicicleta!  I

gaudim d'uns bons vermuts musicals per la comarca i en família. Convertim el carrilet,

aquell dissabte, en una riuada ciclista!

Porta  instruments,  xiulets,  gorros  i  cascos  llampants!!!  Celebrem-ho  amb  música  i

colors!!!!



Així doncs, us esperem a totes!!!!

- Dia: 18 de Juliol

- Lloc de trobada: Forn Cafeteria La Fogaina ( a Les Preses) on ens esperarà

la Txell Contacontes amb el seu acordeó.

- Hora: 12 h del migdia


