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Uns 2.500 ciclistes en la concentració ciclista
de Riudoms
Uns 2.500 ciclistes vinguts d'arreu del territori català i també de fora de Catalunya s'han concentrat
avui a Riudoms per homenatjar l'Esteban i l'Ignacio, que van perdre la vida atropellats fa tot just una
setmana, però també per recordar totes les altres víctimes ciclistes i ferits en accidents a la carretera,
i per reclamar més respecte pels col·lectius més febles a les carreteres així com un canvi de la Llei
per endurir les penes.
L'acte s'ha iniciat als vols de les 11.00h en un Passeig Germans Nebot ple de ciclistes. Durant els
parlaments han fet dues intervencions sentides i molt emotives les ﬁlles dels dos ciclistes que van
perdre la vida a escassos 3 kms de casa seva, i també han parlat els ex-ciclistes professionals Àngel
Edo i Joaquim "Purito" Rodríguez que han instat als partits polítics "a posar-se les piles i canviar
una Llei que s'ha demostrat que és obsoleta", alhora que han demanat a "la societat que es posi al
costat dels que demanen una Llei Justa". També ha parlat el delegat de la Generalitat de Catalunya a
Tarragona, Òscar Peris, que ha manifestat que el govern autonòmic és sensible amb la causa dels
ciclistes, l'alcalde de Riudoms, Josep Maria Cruset, i el president de la Federació Catalana de
Ciclisme Joaquim Vilaplana que ha destacat en el seu parlament "la impotència del col·lectiu ciclista
que avui es concentra davant accidents com el del passat cap de setmana", a més de reclamar "una
Llei més justa per jutjar aquests homicidis, i de forma immediata ja que aquesta causa no es pot
demorar més". A banda, també hi ha assitit el secretari general de l'Associació de Ciclistes
Professionals, l'advocat Alfonso Triviño, qui ha declarat que "volem que la pena màxima que ara

està en quatre anys s'elevi a sis i, si hi ha més d'una víctima, s'elevi ﬁns a nou anys de presó".
Posteriorment ha començat la marxa lenta ﬁns al punt quilomètric 8 de la carretera T310, on es va
produir el desgraciat sinistre, punt en el que amb la presència dels familiars, s'han posat
incomptables maillots als guardarails en memòria de l'Esteban i l'Ignacio, i s'han fet diverses ofrenes
ﬂorals en uns moments de màxim respecte i emoció.
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