500 € DE MULTA
POLICIES MUNICIPALS D'ALZIRA DENUNCIEN LA MARXA A
LA TROBADA D'ESCOLES EN VALENCIÀ UN MES DESPRÉS
Textualment diuen en la denúncia que fou per “celebrar una
marcha ciclista con autorización sin mantener durante su desarrollo
los requisitos exigidos (cambio de itinerario, no respetar semáforos
rojos, linea continua)”. La multa ens va ser notificada a finals de
maig, un mes després, i segons els policies el motiu de no
notificació durant la mateixa marxa fou “conductor ausente en
momento denuncia”, cosa absolutament falsa com es pot vore en
les fotos de la marxa...
Doncs bé, davant la sanció imposada al nostre col·lectiu
durant el passeig en bici a la Trobada d’Escoles en Valencià el
passat 30 d’abril, una activitat saludable, ecològica, cultural i
d'educació ambiental d’àmbit comarcal dirigida a majors i menors
acompanyats, que va consistir en anar en bicicleta per camins
rurals des d’Alzira fins a Guadassuar, i que hauria de ser
promoguda i recolzada per l'Ajuntament d'Alzira i els seus
municipals, hem plantejat les següents

AL·LEGACIONS:
1.Hi hagué descoordinació eixe matí entre la policia i nosaltres
perquè esperàvem com altres voltes un parell de municipals
en moto i en no vore-los pensàrem que no venien, com passà
l’any anterior. Sí veiérem en l’extrem de la Plaça un cotxe de
Tràfic però com ells no vingueren a presentar-se, a diferència
també d’altres voltes, doncs cregueren que no venien amb
nosaltres i eixírem sols. Després quan ja anàvem per la Plaça
del Regne veiérem darrere nostre el cotxe i aleshores ens
adonàrem que sí venien amb nosaltres. Esperàvem que
passaren davant nostre però es quedaren tot el temps darrere.
2.El canvi d’itinerari, que es va consensuar per l’organització a
l’hora mateixa d’eixir, fou degut al canvi de sentit del carrer
Correus que s’havia decretat pocs dies abans i que impedia
eixir per ell des de la Plaça Major. Per no agafar aquesta
direcció contrària per accedir a l’Avinguda, i no fer cap
infracció, optàrem per anar caminant amb les bicis fins als
Casilicis i allí muntàrem i anàrem cap a l’Avda. Luis Suñer;
això en volta de tirar enrere i anar fins la rodona de les
Menines per tornar a entrar a l’Avda. Sts. Patrons i agafar el
carrer Sta. Teresa, amb el qual també hauríem canviat
l’itinerari inicial perquè aquest anava directe des de la Plaça
Major a Correus i Sta Teresa.
3.Respecte al semàfor roig, l’organització no té constància que
ens passàrem algun. Érem al voltant de 40 persones, inclosos
xiquets i xiquetes en bici i en cadiretes en la bici dels pares.
Altres vegades amb els municipals hem passat semàfors en
roig quan ha canviat i encara estàvem passant, potser va
succeir això eixe dia també perquè quan es circula en grup és
més segur no trencar-lo, sobretot quan anem amb xiquets. A
més, era un diumenge de matí i pràcticament no hi havia
trànsit.
4.Tampoc tenim constància d’haver creuat una línia continua,
encara que pogué passar al rodar per la Plaça del Regne ja
que teníem dos carrils en el mateix sentit i n’érem unes 40
bicicletes. No obstant i sent diumenge pel matí, no hi havia
perill ni molèstia per ningú.

5.En la denúncia es diu textualment que no es va notificar eixe
mateix dia perquè el conductor estava absent, la qual cosa és
totalment falsa perquè sí estàvem presents en el moment de la
denúncia i anàvem a una velocitat de 10-15 km/h, recordem
novament que portàvem xiquets i xiquetes. Si els municipals
hagueren vingut en moto (o en bici, com hem demanat a
voltes) no haurien tingut cap problema en avançar-nos i
conduir el grup per Alzira, tal i com han fet en altres ocasions.
6.La multa és excessiva, 500 € són massa per a una ONG com
la nostra, que no té més diners que els que recollim amb les
nostres quotes i que se’n van en cartells i d’altres materials
informatius que editem. Nosaltres estem defensant el medi
ambient i la qualitat de vida a Alzira i la Ribera des de fa 10
anys, sempre de forma altruista, voluntària, independent i
gratuïta, mai hem demanat cap subvenció a cap Ajuntament ni
Mancomunitat.
7.Així mateix, mai hem tingut cap problema, ni amb les
autoritats, ni amb els veïns, ni hem patit cap accident perquè
sempre hem fugit de les carreteres i vies transitades, i hem
insistit en anar en la bici sense presses.
Per tot això, pels 10 anys que estem defensant el medi
ambient i la salut, per a seguir mantenint una bona relació amb
aquest Ajuntament i per a continuar la nostra tasca ecològica
SOL·LICITEM QUE LA SANCIÓ SIGA ANUL·LADA.
I si açò no resultara possible, perquè les autoritats municipals
creuen que som mereixedors d’un càstig, aleshores DEMANEM
QUE EL CÀSTIG SIGA FER UN TREBALL SOCIAL ÚTIL A LA
COMUNITAT, en algun tema referit al transport ecològic, com per
exemple un Taller Públic per Aprendre a Muntar i Mantindre la Bici o
organitzar la Setmana per la Mobilitat Sostenible, al voltant del 22
de setembre, Dia Mundial Sense Cotxes.
Alzira, 5 de juny (Dia Mundial del Medi Ambient) de 2017.
La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció

