
Menys metralletes, mes bicicletes !

Dues noticies ens han arribat fa poc per part del municipi de Perpinyà.  Primer l'entrega a  la

policia municipal d'armes de guerra. Després la supressió dels BIP, les bicicletes publiques de

la ciutat. 

Així, per una ciutat on els diners no li son sobrers i essent-ne al punt de negligir la neteja dels

seus carrers, es troba encara i sempre els sous per una política de seguretat que va crescendo

fins a demanar-se a on es parara. S'entén que fer por i presentar-se després com un protector

marcial, ha esdevingut una bona estratègia per aquesta dreta. Al revés, hom no vol mes gastar

res  per  les  bicis.  Els  campions  del  rigor  avui-dia  descuiden  segurament  que  son  els

responsables  de l'enrenou financer  d'ahir,  quan volien  jugar  a  la  metròpoli  europea   amb

equipaments sobredimensionats (teatre de l'Arxipèlag …) que cal seguir pagant ara encara. 

Els  perpinyanesos,  diuen com a justificació,  no tindrien la  fibra ciclista.  Però s'ha pensat

seriosament a una real política de la bicicleta dins la ciutat ? On son els carrils dedicats a la

bici, quan les voreres deixades de la mà de Deu, plenes d'escombraries son un trenca closca

pels  carretons  amb mainada i  la  gent  de  mobilitat  reduïda ?  No hi  ha cap  fatalitat  en  la

desafecció  dels  perpinyanesos  per  la  bicicleta !  En realitat  res  no es  fa  per  que es  poguí

pedalar o caminar fàcilment. Els cotxes, ells, segueixen emplenant els carrerons del centre-

ciutat,  o  apilonant-se  en  les  noves  rocades  tan  aviat  saturades  com creades.  Però,  posar

dempeus una política de transport resulta mes difícil i mes  coratjós que fer por.

EELV País Català no es resigna a l'abandó i crida els ciutadans de Perpinyà, cansats del « tot

voturam »  a  associar-se  a  la  seva reflexió  per  proposar  per  la  nostra  ciutat  un model  de

transport respectuós per a tots. 


