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     7a Reunió del Fòrum Veïnal

       21 de novembre de 2020

Es convoca una reunió virtual per valorar el disseny i desenvolupament de l’acció de
promoció dels entorns escolars segurs celebrada el 18/12/2020, així com per proposar
millores de cara a replicar l’acció en un futur pròxim i de manera periòdica.

Assisteixen cinc persones a més de les dues dinamitzadores,  algunes de les quals
també van ser voluntàries el matí de la jornada. Es passa un qüestionari digital a la
resta de membres del Fòrum per recollir també les seues impressions al respecte.

A continuació s’exposen els ítems analitzats i les opinions manifestades per les 2 vies:

► Grau de participació del veïnat i impacte de l’acció

Tot i que no es tenen dades sobre el nombre exacte de persones que eixe dia van

deixar d’anar en cotxe, s’aprecia que els  vora 600 xiquets, xiquetes i joves que van

passar pels punts de recompte són una  mostra inqüestionable de la receptivitat i el

comboi  suscitat. 

A més dels i les vianants, és molt ressenyable la quantitat de persones que van acudir

amb bici, patins i patinets  i consta que hi ha qui es va organitzar en colla per passar

pel punt. Caldrà contrastar amb els centres escolars com van gestionar l’aparcament i

recollida de les bicis i patinets eixe dia, si caldria millorar-ho per a accions futures o

fins i tot incorporar-ho a la quotidianitat.

Pel  que fa a l’actitud, a més de la  presència i  suport de diverses personalitats de

l’Ajuntament,  la  policia  i  els  equips  docents  i  directius  dels  centres  escolars,  va

destacar  el  bon humor de les persones voluntàries i  com van encomanar l’ànim i

entusiasme a tots els i les visitants, fins al punt que els xiquets i xiquetes que havien

anat en cotxe també es van sentir convidats i convidades a arreplegar l’obsequi.

Tanmateix,  que no es tallaren més carrers del centre (especialment el tram de País

Valencià enfront l’escoleta) i no es facilitaren més aparcaments dissuassiu pròxims van

deslluir un poc l’acció i complicar que la gent que vinguera des de zones llunyanes

pogués passejar un tros considerable.
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► Treball  en xarxa (organització del  fòrum, coordinació amb ajuntament i

policia, col·laboració d’AMPEs i centres escolars... )

Es fa una  anàlisi molt positiva de les sinergies amb tots aquests agents  que des de

l’inici han mostrat entusiasme i propiciat facilitats i recursos. De fet, es considera que

s’han sabut aprofitar a favor de l’acció els nous protocols per la covid-19 malgrat les

complicacions que comportava respecte a duplicar els accessos als centres.

Es comenta com un  encert el plantejament inicial de l’acció i  l’abast assolit,  en el

context d’un procés que cada volta ha de ser més ambiciós (arribar a tallar el centre

sencer, per exemple) al mateix ritme que vaja consolidant-se la confiança en la xarxa i

el  potencial  del  projecte.  També  es  verbalitza  la  possibilitat  d’anar  sumant  més

entitats o agents socials aliats.

► Estratègia de comunicació (digital i de boca-orella)

Es considera molt satisfactori l’enfocament propositiu de la campanya comunicativa,

així com que haja sigut transmèdia (física i en diversos suports digitals). Pel que fa al

format digital ha tingut una incidència i efecte viral òptim gràcies a la cooperació dels i

les membres del Fòrum i la complicitat amb les AMPEs. [el WhatsApp de l’Ajuntament

no va funcionar bé tampoc per comunicar problemes de subministrament d’aigües.]

No obstant això, la  cartelleria física va fluixejar, ja que no es va disposar d’ella fins

pocs dies abans de l’acció. Convindria haver-ho enllestit tot amb més antelació.

Pel que fa al ban, ha tingut molt bona rebuda gràcies a la peculiaritat del mateix (que

fos una veu diferent i que anés vestit per música de festeig popular). Tot i que sí que

cridava  l’atenció  en  sonar  pels  altaveus  del  poble,  hagués  sigut  preferible  que  el

passaren dues voltes seguides en cada torn, ja que això ajuda a la comprensió del

missatge. S’aprecia molt que els centres escolars passaren el ban pels seus propis

altaveus  també  un  parell  de  voltes  cada  dia  durant  la  duració  de  la  campanya

comunicativa. 

Es lamenta molt que els panells electrònics no estiguen en funcionament i es valora

que amb aquesta acció el Fòrum haja fet evident la importància dels mateixos i pogut

influir en el fet que l’Ajuntament tracte de prioritzar com resoldre-ho.
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► Compliment  dels  objectius  establerts  pel  grup  (promoure  la  mobilitat

sostenible i realitzar una prova pilot de com podria funcionar la iniciativa

d’entorns escolars segurs).

Es recalca incidir en què Museros és un poble pla, sense costeres, i per tant òptim per

a la mobilitat no motoritzada.

S’agraeix la comprensió dels centres escolars perquè en situació de pandèmia i en

l’acció  concreta  del  divendres  18  l’alumnat  pogués  flexibilitzar  la  puntualitat.  No

obstant això, es valora molt positivament que part de l’èxit de la convocatòria no fou

per aquesta facilitat sinó perquè la gent es va sentir estimulada per eixir abans de

casa i gaudir del trajecte. Aquest plantejament, de fet, és el que sintonitza amb el to i

la intenció de la campanya, respecte a recuperar l’essència de la vida de poble (menys

pressa, més interaccions, més amabilitat...).

Va resultar  contradictori  que per no tallar els carrers la gent en bicicleta, patins o

patinets hagués de circular per les voreres per sentir-se segurs, incomodant així la

gent que anava a peu (tot i que no hi haguera queixes al respecte). S’entén que les

reticències de la policia per no fer el tall al trànsit més extens responien a criteris de

prudència (de poder manejar la circulació i de no fer enfadar els conductors) però eixe

nivell de prudència va resultar contraproduent. Al capdavall, es va fer palés que era

necessari apostar per tallar el trànsit rodat. A més a més, el Fòrum reivindica que

aquesta demanda és tan legítima com la que es fa per falles o bous.

També es parla del dilema sobre com gestionar la Venta: es desitja facilitar que la gent

puga anar fins als centres escolars a peu o en vehicle personal no motoritzat, però ara

per ara la infraestructura per fer-ho (tant per la distància com per la manca de vies

segures i obstacles insalvables) és molt deficient i no està compensat generar eixa

expectativa o pressió en el veïnat d’allà.

Tanmateix, es fa un balanç molt positiu de l’acció perquè  tot i les limitacions de la

novetat i  les condicions sociosanitàries,  ha comportat plantar la llavoreta de crear

consciència i compromís social amb l’objectiu. S’ha encetat un procés de xicotetes i

progressives victòries simbòliques que d’una manera afable i inclusiva anirà conduint

el poble cap a un model de mobilitat sostenible.

«El Fórum somos los ojos del ayuntamiento, para poner de relieve más prioridad»

«El mayor legado que podemos dejar a toda la gente que viene detrás.

Que se preparen para el mundo nuevo.»
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► Propostes de millora per a la rèplica o nova quotidianitat

 Fer una convocatòria trimestral (potser més endavant mensual).

 Que s’amplie la zona tallada al trànsit rodat i es faciliten aparcaments pròxims.

 Retirada dels contenidors vora els passos de vianants d’accés a les escoles.

 Posar en valor l’anar a peu (per exemple, pintant samboris en terra) perquè els

xiquets i xiquetes sense bici, patins o patinets no s’hi senten menyspreats.

 Fer un banc de donació de bicis, patins, etc., que no s’utilitzen perquè s’han

quedat menuts i que els aprofiten famílies sense recursos.

 Ampliar el període de campanya comunicativa i preveure reposar els cartells

que s’arrenquen.

 Que el ban siga recitat per xiquets/es.

 Que les pròximes campanyes siguen des de la veu de la joventut i la infància, ja

que moltes vegades tenen actituds molt més exemplars que no els adults.

 Crear senyalística específica fixa dels entorns escolars segurs.

 Propiciar  reunions  de  veïns  per  barris  perquè  s’autoorganitzen  en

l’acompanyament per torns d’adults o joves de l’institut a colles de xiquets.

 Situar en el trajecte punts de voluntaris donant el «bon dia»

 Seguir fomentant la voluntat i sensació de fer de Museros un poble més segur,

no només pel fet simbòlic del reconéixer-se com a veïnat en dir-se «bon dia» tot

i no conéixer-se, sinó també amb la proposta de l’associació de comerciants que

es presentarà al Fòrum per a l’edició següent.

 Convocar,  quan  les  condicions  sociosanitàries  ho  permeten,  una  passejada

conjunta des de la Venta perquè el conjunt de la població s’hi sensibilitze amb la

situació del veïnat del barri, i com a mostra col·lectiva de suport.

 Pensar com poder ser més persones voluntàries, ja que pels horaris de l’acció

és difícil tindre disponibilitat.


