
PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA DE
CIUTATS QUE CAMINEN

Pablo González Gimeno, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a l'empar del
que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana
així  com  el  RD  2568/  1986  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten en el
Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Xarxa de Ciutats que Caminen és una associació internacional sense ànim de 
lucre, oberta a ajuntaments i altres administracions, amb un objectiu principal: que els 
vianants siguen els màxims protagonistes de la mobilitat urbana i de l'espai públic. La 
xarxa té actualment associades 72 poblacions de diferents mides amb un total de més 
de 9 milions d'habitants.

L'adhesió a la Xarxa de Ciutats que Caminen suposa assumir com a propis els 
principis i drets recollits en la Carta Europea dels Drets del Vianant o la Carta 
Internacional del Caminar elaborada a les conferències internacionals del Walk21, 
segons els quals caminar deu ser el màxim exponent del sistema de la mobilitat 
urbana per ser condició indispensable per a possibilitar ciutats amables, saludables, 
sostenibles, equitatives, inclusives i atractives, amb major cohesió social i igualtat 
d'oportunitats en l'ús i gaudiment de l'espai públic.

La despesa per formar part d'aquesta xarxa entenem que és assumible per 
l'Ajuntament d'Alcoi, 1200 € anuals. A canvi rebríem suport de la xarxa amb intercanvi 
de coneixements sobre el foment de la caminabilitat, assessorament tècnic, 
formacions sobre temes diversos, creació i acolliment a campanyes de promoció 
adaptables a la nostra realitat i com a altaveu i divulgació de les bones pràctiques 
desenvolupades per la ciutat.

Els principis de la xarxa i el gran nombre de campanyes i projectes duts a terme per 
aquesta van totalment en consonància amb els objectius estratègics que entenem ha 
de seguir la ciutat d'Alcoi junt amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible o 
l'Agenda urbana 2030.

Per tot açò, plantegem el següent prec:

PRIMER- Que s'estudie l'adhesió d'Alcoi a la Xarxa de Ciutats que Caminen i 
s’adopten els principis d’aquesta a l’hora de desenvolupar polítiques públiques.



Alcoi, 3 d’octubre de 2022

Pablo González Gimeno
Portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi


