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4a REUNIÓ DEL FÒRUM VEÏNAL 

6 d’octubre de 2020 

 

 

El dimarts 6 d'octubre, a les 19.00 h, al Centre Social de Dia, es va reunir, per quarta 

vegada, el Fòrum Veïnal de Museros. Aquesta vegada, pels continguts a tractar, es va 

requerir l’assistència tècnica i política. Per aquest motiu, van participar en la reunió l'equip 

redactor del Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS), Espai Asimètric i el regidor 

d'Urbanisme, Vicent Pérez Costa.  
 

En primer lloc, Espai Asimètric va exposar les línies estratègiques del pla, que es troba en 

procés de redacció. Incidiren en les propostes que plantejarà el PMUS, en les quals s’han 

tingut en compte els resultats del diagnòstic participatiu sobre mobilitat que el Fòrum ha 

desenvolupat des del març passat. De fet, s’entregà una taula a cada persona assistent 

amb la devolució tècnica de les competències i de les oportunitats per donar resposta a 

cada necessitat i possible actuació proposada pels veïns i veïnes.1 

 

                                                           

1 La numeració de les propostes de la columna de la dreta fan referència  al document d’esborrany 

treballat per l’equip redactor. Aquest no està encara publicat però es va exposar durant la sessió. 
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Com a mesura relacionada directament amb l’òrgan de participació, l’equip tècnic 

comentà que una de les línies d'acció descrites en el PMUS és configurar una comissió de 

seguiment amb presència veïnal per a l'execució d'aquest, de manera que s'hi puguen 

abordar col·lectivament els imprevistos i ajustos convenients, des del coneixement tècnic 

i les vivències veïnals. Al fil d'açò, tots els presents van debatre sobre la transcendència 

d'esclarir les prioritats i els pressupostos d'aquest full de ruta a llarg termini. En aquesta línia, 

hi hagué sintonia de totes les parts respecte a la urgència de millorar la seguretat dels 

entorns escolars i d’establir rutes escolars segures.  
 

 

A la fi de la presentació, els i les membres del Fòrum van plantejar dubtes, malestars i 

suggeriments per tal d'afinar encara més el document presentat. Es va incidir en la 

necessitat d’arreglar imminentment algunes voreres del poble que a dies d’ara no 

presenten condicions d’accessibilitat, com les de La Venta, zona on resideix una veïna en 

cadira de rodes. També es va compartir la por al fet que una futura reducció del trànsit 

rodat al centre urbà supose un increment del trànsit a les avingudes perifèriques. Sobre 

aquesta qüestió, el regidor comentà que s’havia fet un estudi en el qual la majoria de 

vehicles que passen per l’avinguda de Blasco Ibáñez són externs al municipi però passen 

pel mig del poble per evitar el col·lapse de la CV-32. Per aquest motiu, es preveu que una 

vegada s’amplie aquesta carretera, el trànsit per l’avinguda es reduïsca.  
 

D’altra banda, l’equip tècnic va remarcar que totes les intervencions comporten una 

millora de l'impacte ambiental, com les de l'arbrat i la zona 30 o altres mesures per reduir 

la presència de vehicles. En aquesta línia, es va preguntar sobre els mesuradors de 

contaminació de l'aire i el regidor va dir que ja estaven aprovats i que mesuraven totes 

les partícules nocives, no només el CO2. Com a conseqüència d’això, es va compartir la 

preocupació per l’excessiva velocitat amb la qual circulen alguns vehicles per l’interior 

de la localitat.  En general, els membres del Fòrum compartiren la percepció 

generalitzada de manca de consciència social i parlaren de la necessitat de contemplar 

mesures de sanció, tot i que no siga la preferència. A més, també es destacaren algunes 

problemàtiques, les quals no són competència del PMUS, com la necessitat de prendre 

mesures municipals i conscienciar el veïnat per a evitar la brutícia de places, parcs i 

carrers. 

 

Per cloure la sessió, Espai Asimètric valorà la pertinença de tindre un PMUS redactat, ja 

que facilita la concessió d'algunes subvencions públiques per fer obres majors. Recordà 

que un Ajuntament amb el nombre d’habitants de Museros no està obligat a redactar un 

PMUS, però pot ser una bona eina per a millorar la qualitat de vida al municipi i per a 

rebre finançament europeu. També va informar que en els mesos vinents, quan 

s'incloguen les aportacions realitzades pel Fòrum, es realitzarà una sessió oberta a tota la 

ciutadania. Al mateix temps, el públic assistent mostrà preocupació perquè l'Equip de 

Govern o l'administració competent tinga en consideració les aportacions que estiguen 

fora de l'abast del PMUS. En aquest sentit, les dinamitzadores del Fòrum Veïnal van 

recordar, als i les assistents, que tant l’equip redactor del PMUS com la corporació 

municipal disposen d’un informe extens que recull tots els parers (els més singulars i els més 

consensuats) i propostes tractades durant les sessions de diagnòstic col·lectiu; un 
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document que pot servir com a glossari de consulta o, fins i tot, com a full de ruta sobre 

les necessitats i anhels veïnals a curt, mitjà i llarg termini. 
 

En acabar, l’equip dinamitzador del Fòrum informà que la pròxima reunió serà l’últim 

dimarts d’octubre o el primer de novembre, i es confirmarà via Whatsapp. En aquesta, 

s’abordarà l’acció comunitària que versarà al voltant de les rutes escolars segures i de la 

promoció de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià. Sobre aquest tema, un veí 

que forma part del Fòrum i ha vingut a totes les reunions animà a la resta de companys i 

companyes perquè l’assistència fora tan nombrosa com en aquesta reunió, a la qual van 

assistir setze persones.  

 

 

 

 


