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Durant el procés de redacció del Pla de mobilitat urbana sostenible de Museros (PMUS), i per a garantir la 
consecució dels objectius establits des del plantejament d’aquest, s’ha considerat fonamental la participació 
tant del teixit veïnal com dels representants polítics i del personal tècnic municipal. Tenint en compte els 
recursos i el temps del procés, s’han desenvolupat una sèrie de tallers i reunions a fi de contemplar no 
solament el coneixement tècnic sobre el territori, sinó, també, el coneixement experiencial que el teixit 
veïnal pot aportar. A continuació, es descriu l’enfocament metodològic des del qual es plantegen els espais 
de participació, les tècniques desenvolupades juntament amb la informació generada durant el procés i 
algunes claus a tindre en compte durant la implementació del PMUS.

1. ENFOCAMENT METODOLÒGIC

Per tal d’impulsar la participació durant la redacció del Pla de mobilitat urbana sostenible de Museros 
(PMUS), s’ha fet ús de metodologies participatives pròpies de la Investigació-Acció Participativa (IAP). La 
IAP és un mètode d’estudi i acció que pretén generar resultats útils per millorar situacions col·lectives 
identificades per la població mateixa. Per a aconseguir-ho, la investigació es basa en la participació activa 
dels col·lectius implicats, els quals passen de ser objectes d’estudi a subjectes actius de la investigació1. 

En aquest plantejament inicial, s’han tingut en compte les limitacions que suposa el fet que la redacció del 
PMUS siga un encàrrec que sorgeix des de l’Administració local i no una demanda ciutadana. Per tant, s’ha 
treballat per a incorporar i posar en valor, durant el procés de redacció, el coneixement experiencial de la 
ciutadania, juntament amb el saber tècnic, però també per generar un marc de partida comú en el qual 
identificar les prioritats ciutadanes que poden motivar l’impuls de la promoció de la mobilitat sostenible al 
municipi.

INFORME SOBRE 
PARTICIPACIÓ PÚBLICA
PLA DE MOBILITAT URBANA 
SOSTENIBLE DE MUSEROS

1. Alberich, T. (2000): ”Perspectivas de la Investigación Social.” En Villasante, T., Montañes, M. i Martí, J. (Coord.) 
La Investigación Social Participativa. Construyendo ciudadanía 1 (pp. 59-72). Madrid: El Viejo Topo. Recuperat 
de: http:// www.redcimas.org/wordpress/ wp-content/uploads/2012/09/lcc1_ investigacion_participativa.pdf
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En aquesta línia, la IAP proposa la creació d’espais en els quals construir discursos col·lectius sobre les 
necessitats i potencialitats de la realitat local. Aquests relats compartits permeten traçar un full de ruta per 
a implementar accions amb el territori i des del territori. Al mateix temps, aquests espais permeten generar 
processos pedagògics que ajuden a desenvolupar una mirada crítica i més sensible cap a les pluralitats i 
cap a la diversitat, un plantejament substanciós si tenim en compte l’objectiu últim d’aquest pla.

Per tant, en incorporar aquesta perspectiva durant el procés de redacció, es pretén aconseguir que el Pla de 
mobilitat sostenible de Museros estiga arrelat al territori i done resposta a les necessitats d’aquest des d’un 
enfocament inclusiu i divers. Així mateix, en acostar la ciutadania, el PMUS i els òrgans de gestió i decisió 
es garanteix la transparència i la comunicació entre aquesta i l’Administració local durant la redacció i la 
implementació del pla.

A més a més, amb la implicació ciutadana es facilita atraure agents promotors de la mobilitat sostenible, 
unes aliances que facilitaran la implementació i el desenvolupament de les accions proposades en el pla. 
Sobre aquest tema, cal destacar que els espais de participació que a continuació es descriuen es generen 
en el marc de la redacció d’un PMUS, la qual cosa implica un posicionament definit com a punt de partida 
en els possibles conflictes que es generen al voltant de la pacificació del trànsit. És a dir, la voluntat de 
redactar aquest pla seguint les directrius europees parteix d’una aposta clara per la mobilitat sostenible i, 
per tant, la participació s’acota dins d’aquest marc. És necessari aclarir això, i així s’ha fet amb el veïnat 
participant, ja que exposar el contrari seria generar falses expectatives quant a la participació que podrien 
contrariar la ciutadania.

2. EL FÒRUM VEÏNAL COM A ESPAI DE PARTICIPACIÓ

2.1. Concepció i PMUS

En el marc del procés de redacció del PMUS, per part de l’estudi d’arquitectura, enginyeria i disseny Espai 
Asimètric, l’Ajuntament de Museros impulsa, pel gener de 2020, la creació d’un Fòrum Veïnal dinamitzat 
per l’equip de la Dula. Amb la seua creació es pretén donar un enfocament transversal a l’estratègia de 
participació i governança local, per tal de no replicar espais i processos independents vinculats a cada 
iniciativa o pla que l’Ajuntament desenvolupe, ja que aquesta dinàmica sol desgastar la confiança de la 
ciutadania en l’Administració. Així, es concep com un òrgan de participació sostenible en el temps, el qual 
vetllarà per fer de Museros un municipi més saludable. 

En la seua primera edició abordarà temes relacionats amb la mobilitat sostenible, amb l’objectiu que el 
teixit veïnal opine, valore i propose actuacions de millora que es puguen incloure en el PMUS. A més, es 
pretén dissenyar de manera col·lectiva una acció pública per donar a conéixer al conjunt de la població 
el PMUS i, al mateix temps, començar a promoure la mobilitat urbana sostenible, tot emfatitzant el seu 
enfocament comunitari. Al llarg d’aquest document, especificarem en què ha consistit cadascuna de les 
sessions de treball amb el Fòrum, així com d’altres que s’han dut a terme amb personal polític i tècnic de 
l’Ajuntament sobre aquesta matèria.

2.2. Composició: escales i grups de participació

En aquesta primera edició, el Fòrum Veïnal està conformat per vint-i-tres persones, tretze d’elles provinents 
del teixit associatiu, mitjançant la convocatòria d’associacions locals, i deu apuntades a títol individual. 
És un òrgan veïnal, aliè a cap partit polític i independent de l’Equip de Govern, i està dinamitzat per 

personal tècnic extern. Per configurar-lo amb criteris de representativitat de la diversitat poblacional i de 
transparència es va procedir de la manera següent:

•	 Associacions
D’una banda, es va categoritzar una matriu de les associacions inscrites en el Registre Municipal 
d’Associacions Veïnals (en negreta es mostren les associacions que inicialment s’han compromés a formar 
part del Fòrum i en gris les que van declinar la invitació):

 ÀMBIT ASSOCIACIÓ

Esports (5)

Museros CF
CD Atlético Museros 
Club de Pilota Valenciana Museros
Grup Córrer Museros
CB Estudiantes Museros

Educació (2)
AMPA CEIP Blasco Ibañez
AMPA La Masia
AMPA de l'IES Museros

Comerç (1) Comerços Associats Museros

Majors (1) Asociación de Jubilados y Pensionistas de Museros

Veïnals (1) Associació de Veïnes i Veïns de Museros

Festes (3)

Falla de Museros
Falla del Castell
Penya el Cabàs. Amics de la Festa de Sant Vicent
Federació de Penyes de Bous al Carrer

Cultura (1) Societat Unió Musical de Museros

Altres (1)
     Societat Protectora de Gats de Museros PRO.GAT.MUS
     Seguretat Autodefensa Valenciana

Amb les tretze que van acceptar la proposta es va complir que almenys hi haguera una associació de cada 
àmbit. Així mateix, pel tema i paradigma d’aquesta primera edició, es va considerar oportú reforçar:

- Les associacions vinculades a l’esport, per tal de promoure un concepte de salut ampli i transversal, que 
incloga la promoció d’hàbits vinculats a l’activitat física i a la mobilitat sostenible.

- Les associacions vinculades a l’educació, per tindre molt present la mirada envers la infància, la criança 
i la seua experiència de l’ús de l’espai urbà.

- Les associacions vinculades a la festa, entenent aquesta com un espai de sociabilitat, tradicionalment 
relacionat amb l’ús intensiu de l’espai urbà, del qual participen molts veïns i veïnes del municipi i que 
aglutina una varietat generacional considerable.

•	 Particulars
D’una altra banda, per a elegir els deu membres del Fòrum a títol individual, es va crear un formulari 
d’inscripció per tal que qualsevol persona del poble interessada es registrara. Com s’havia informat 
prèviament, el 31 de gener de 2020, va finalitzar el termini de sol·licitud i amb la gent inscrita fins al 
moment es va realitzar un sorteig per cobrir les deu places previstes.
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Per garantir que la configuració del Fòrum fora representativa pel que fa al conjunt poblacional, es va tindre 
present la composició sociodemogràfica muserenca. Segons les dades publicades per l’INE de l’any 2019, 
i d’acord amb els grups d’edat, la representació de cada franja generacional al municipi és la següent:

 
18-35 anys 36-50 anys 51-65 anys +65 anys

33% 31% 20% 16%

Com que, a més d’aquestes deu persones, també formarien part del Fòrum les quinze representants de les 
associacions, es va tindre de nou en compte les seues característiques demogràfiques perquè el grup fos 
equilibrat. L’estimació era complicada, ja que cada associació elegia la persona que assistiria de manera 
continuada a les reunions. No obstant això, vam poder anticipar dos aspectes:

- Segons la composició d’associacions, la franja generacional que més presència tindria seria la de 36 
a 50 anys.
- En general, la joventut tendeix a participar menys en l’esfera pública; per això, es considerà necessari 
incrementar el percentatge en aquesta franja de manera paritària.
- La presència de gent major de 65 anys en aquest tipus d’intervencions sol ser reduïda; per tant, era 
interessant incrementar aquesta franja poblacional.

Per tot això, d’acord amb la realitat del municipi, la matriu de persones seleccionades havia de respondre 
a aquesta composició:
 

18-35 anys 36-50 anys 51-65 anys +65 anys
4 (paritari) 1 (dona) 2 (paritari) 3 (2 dones, 1 home)

A més de l’any de naixement i del gènere, un altre criteri important va ser el territorial. En aquest sentit, i 
en consideració a la trama urbana de Museros, es valorà que entre les deu persones seleccionades havia 
d’haver una persona de La Venta i tres del nucli històric.

2.3. Funcionament i periodicitat

El full de ruta original, acordat per abordar la participació ciutadana del PMUS amb el Fòrum Veïnal i altres 
col·lectius poblacionals, consisitia en:

- 1 sessió formativa sobre ciutat saludable i mobilitat urbana sostenible.
- 1 taller de diagnòstic participat en clau propositiva.
- 1 taller amb un col·lectiu de població específic que no estiguera representat en el Fòrum (en aquest 
cas, com que les persones menors d’edat no formen part del Fòrum, però sí que ho fan associacions que 
vetlen pels interessos dels infants, es va decidir destinar la sessió extra a l’adolescència).
- 1 sessió de devolució amb l’equip redactor i personal del Departament d’Urbanisme sobre el diagnòstic 
i les propostes generades pel Fòrum.
- 1 acció col·lectiva per promoure la mobilitat sostenible, oberta a la població general i impulsada pel 
Fòrum Veïnal.

Tanmateix, la sobrevinguda crisi sanitària i el confinament que ha comportat, ha provocat reajustaments 
respecte al pla inicial. Després d’haver fet els tallers de formació amb el personal polític i tècnic, i d’haver 
configurat i reunit per primera vegada al Fòrum per desenvolupar també una sessió formativa, a la fi del 
primer trimestre de 2020, vam haver de fer una pausa de seguretat durant la primavera. No obstant això, 

s’ha mantingut la comunicació entre les persones membres i amb el representant polític responsable i l’equip 
redactor. Quan les fases de desescalada ho van permetre, es va reprendre el curs del Fòrum pel maig de 
2020. Cal remarcar que, per acomplir les mesures de seguretat i facilitar el benestar logístic i anímic de 
les persones membres, es van fer algunes variacions metodològiques que, malgrat les circumstàncies, van 
afavorir la continuació del Fòrum i, fins i tot, la consecució dels objectius estipulats amb la participació al 
PMUS amb un grau de satisfacció considerable.

2.4. Comunicació interna i difusió

Per tal de compartir el que s’ha treballat en el Fòrum amb la resta de la població, s’ha considerat fonamental 
facilitar la difusió de la informació generada durant les reunions del Fòrum. Per això, s’acordà crear un 
apartat específic al web de l’Ajuntament en el qual publicar les cròniques i els actes de les reunions internes, 
una vegada foren aprovades pel Fòrum, com qualsevol altre document del procés important en termes 
d’informació i de transparència. 

Aquesta pàgina es pot consultar en fer clic en aquest enllaç: http://www.ajunt-museros.com/regidories/
urbanisme-infraestructures-tic-benestar-social-i-inf%C3%A0ncia/f%C3%B2rum-ve%C3%AFnal-museros/
També s’hi pot accedir des del web de l’Ajuntament en clicar el logotip del Fòrum.

3. ACTIVITATS REALITZADES

3.1. Sessions formatives al personal polític i tècnic

El 13 de febrer de 2020, es va realitzar la primera sessió formativa, a la sala de reunions de l’Ajuntament de 
Museros, destinada als representants polítics dels partits en el Govern i en l’oposició. L’exposició, portada a 
terme per expertes en salut pública i urbanisme, versava sobre com el disseny de la trama urbana, la gestió 
de la mobilitat i el disseny dels espais urbans afecten la salut, en el sentit conceptual més integral, generen 
desigualtat social i condicionen els hàbits i estils de vida dels ciutadans i de les ciutadanes. A aquesta sessió 
van acudir 10 persones, entre elles: l’alcadessa, sis regidors i regidores de l’actual govern i tres persones 
membres de l’oposició. 

Sessió formativa amb representants polítics
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El 18 de febrer de 2020, se’n va fer una altra, amb el contingut adaptat, a la sala de conferències de la 
Casa de Cultura per al personal tècnic. S’hi convocà:

URBANISME Aparellador municipal

MEDI AMBIENT Personal tècnic en pràctiques

BENESTAR SOCIAL
Educadora social
Treballadora social
Psicòleg del Servei d’Atenció Especialitzada

CULTURA Tècnica de cultura

OCUPACIÓ - ADL Agent de desenvolupament local

JOVENTUT Tècnica de joventut

ESPORTS Personal tècnic en pràctiques

POLICIA (TRÀNSIT) Cap de Policia Municipal

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
Coordinació mèdica
Coordinació infermeria

EDUCACIÓ

Direcció de l’IES Museros
Direcció del CEIP Blasco Ibáñez
Direcció de l’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal
Direcció de l’Escola La Masia

Ambdues sessions, de dues hores i mitja de duració, van tractar els fonaments teòrics sobre els quals 
treballarà el Fòrum Veïnal, és a dir, configurar un model de mobilitat sostenible i enfortir la salut comunitària. 
Al llarg de les sessions, nodrides també per les intervencions de les persones assistents, es feu palesa la 
necessitat d’intervindre a escala municipal sobre els determinants socials de la salut, així com la necessitat 
d’aprofitar les oportunitats que suposa la redacció del PMUS per a l’Ajuntament i per a la ciutadania. Al 
capdavall, l’objectiu de tractar aquest contingut de manera intersectorial (polític-tècnic-veïnal) era ampliar 
la mirada sobre la relació salut-mobilitat, reflexionar i activar les competències municipals pel que fa al cas 
i sintonitzar tots els esforços per assolir un poble saludable.

3.2. Reunions del Fòrum Veïnal: contingut i índex de participació

A continuació, mostrem una graella en la qual es registren els encontres realitzats pel Fòrum Veïnal. Val 
a dir que les persones no assistents, excepte algun cas concret, han excusat l’assistència per motius de 
conciliació familiar, complicacions laborals o indisposició de salut. En la mesura del possible, s’ha tractat 
de remeiar aquests condicionants, per exemple, oferint un espai per als infants i contactant personalment 
amb les persones que no han pogut assistir per actualitzar-les i ajudar perquè es reincorporen en les fases 
següents. Tot i això, i vistes les circumstàncies d’excepcionalitat causades per la COVID-19, es valora 
positivament la participació de les persones membres del Fòrum, no només en terme d’assistència, sinó 
també per l’interés demostrat durant el procés i per la qualitat de les seues aportacions i el coneixement 
col·laboratiu generat. 

CONTINGUT REUNIÓ DATA LLOC ASSISTÈNCIA CRÒNICA

Presentació del Fòrum Veïnal 11/02/2020
Casa de 
Cultura

40 persones Web Ajuntament

Sessió 1: formació en 
mobilitat sostenible i salut 03/03/2020

Sala SAE 
Centre Social 

de Dia

16 persones 
(9 dones i 7 

homes)
Web Ajuntament

Sessió 2: diagnòstic 
participat i propostes

17/06/2020

18/06/2020

Pati interior 
Centre Social 

de Dia

16 persones 
(8 homes, 8 dones 

i 2 adolescents)

Informe PMUS 
(diagnòstic 
propositiu)

Sessió 3: devolució i 
definició de l’acció pública 21/07/2020

Pati interior 
Centre Social 

de Dia

6 persones 
(4 homes i 2 

dones)
Web Ajuntament

Sessió 4: devolució 
amb l’equip redactor i 
l’aparellador municipal

07/10/2020
Centre Social 

de Dia

17 persones
(9 homes i 8 

dones)
Web Ajuntament

Sessió 5: disseny 
col·laboratiu de l’acció 
pública

03/11/2020

24/11/2020
Online

12 persones
(7 homes i 5 

dones)
Web Ajuntament

Sessió 6: acció pública 18/12/2020 Entorns escolars
Oberta a tota la 

ciutadania

Tot seguit, aprofundirem en les especificitats d’algunes fases del procés.

•	 Sessió formativa

L’objectiu principal, com es feu en les altres dues sessions de formació, va ser mostrar una aproximació als 
fonaments teòrics sobre la relació entre mobilitat, salut i sostenibilitat. A l’inici, el grup va fer una xicoteta 
dinàmica mitjançant la qual començaren a parlar sobre el concepte de salut. A partir de l’experiència 
quotidiana de cadascuna de les persones participants, s’intercanviaren parers i es generà un clima de 
confiança entre les persones assistents que va facilitar que intervingueren animadament en la segona part 
de la sessió. 

A continuació, s’abordaren els continguts teòrics mitjançant una presentació en PowerPoint sobre el IV Pla 
de salut de la Comunitat Valenciana i els plans de mobilitat urbana sostenible, dues directrius polítiques 
que l’Ajuntament vol impulsar a Museros amb la col·laboració del Fòrum Veïnal. Per tant, aquesta sessió 
formativa tractava d’oferir eines de reflexió perquè la participació d’entitats i de veïnat en aquest procés 
siga significativa i estiga emmarcada en un llenguatge compartit.

Així doncs, la presentació va abordar fonamentalment quins són els determinants socials de la salut, tot 
emfatitzant com el model urbà de la mobilitat configura els nostres pobles i influeix en la salut del veïnat. Es 
va reflexionar sobre alguns espais de Museros i les oportunitats que ofereixen per a promoure la trobada i 
les relacions veïnals. En aquest sentit, el grup parlà sobre temes com la contaminació atmosfèrica i acústica, 
la qualitat de les zones verdes i la necessitat de generar espais realment inclusius, i en tenir en compte les 
persones de diferents edats, orígens i capacitats diverses. 
La sessió acabà amb la contextualització de l’elaboració del Pla de mobilitat urbana sostenible de Museros, 
que actualment es troba en fase de redacció. S’explicà que es realitzaran diferents accions participatives 
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perquè la ciutadania s’hi puga implicar. En concret, pel que fa al Fòrum, es va transmetre la data del taller 
de diagnòstic participatiu.

•	 Diagnòstic participat i propostes

Segons la planificació de la proposta presentada, hauríem d’haver realitzat una segona reunió del Fòrum 
Veïnal amb el conjunt de membres, per ressituar-nos en el marc del Pla de mobilitat urbana sostenible i 
fer un diagnòstic participat de la situació actual i desitjable de Museros en aquests termes. Tot i que en el 
moment de reprendre l’activitat del Fòrum (fase 3 de la desescalada) ja es permetien les reunions de grups 
fins a 20 persones, es va considerar oportú fer, en el seu lloc, encontres de grups de 4 o 5 persones, per 
assegurar preservar la distància de seguretat i utilitzar les mascaretes. Aquestes reunions es van fer durant 
el 17 i 18 de juny al pati interior del Centre Social de Dia, un espai d’intimitat amb corrent d’aire natural.

El contingut de les sessions es correspongué amb el que estava previst i la manera d’abordar-lo va ser en 
format d’entrevista grupal i grup de discussió, en el qual, durant una hora i mitja, les persones participants 
van mapejar els seus trajectes habituals (preconfinament, confinament i nova normalitat) i reflexionar sobre 
l’ús o desús de l’espai públic i d’altres dotacions del poble. La composició dels grups es va fer, a més de 
valorar la disponibilitat particular de cadascú, d’acord amb criteris sociodemogràfics que, per similitud o 
activitat vital, facilitaven aprofundir en la matèria durant el temps estipulat. Els resultats dels encontres, els 
quals es descriuen en l’apartat 4.Resultats del diagnòstic propositiu, va ser altament satisfactori pel que fa 
al rendiment i a la delectança.

D’altra banda, s’havien planificat dos tallers amb adolescents del municipi a l’institut, per tal d’incorporar, 
a les reflexions del Fòrum, la vivència d’aquest col·lectiu pel que fa a la mobilitat i l’ús de l’espai urbà. 
Com que la situació esdevinguda per la COVID-19 ha dificultat també aquesta opció però es considerava 
important incorporar-ne el seu discurs, s’ha optat per realitzar una entrevista en profunditat amb adolescents 
del municipi vinculades amb el Grup de Córrer de la localitat. 

•	 Reunió amb l’equip redactor i el regidor d’Urbanisme i Mobilitat

El dilluns 13 de juliol de 2020, es van reunir, en el Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Museros, 
les dinamitzadores del Fòrum Veïnal de Museros juntament amb Espai Asimètric (l’equip redactor del 
PMUS) i Vicent Pérez Costa, tinent d’alcalde i regidor d’urbanisme, per revisar l’informe extens que les 
dinamitzadores els havien passat sobre tot el que s’havia treballat en les entrevistes grupals.

Les persones assistents van repassar punt per punt cadascuna de les aportacions del Fòrum i van compartir 
reflexions sobre la necessitat i viabilitat d’aquestes. Si bé calia estudiar la implementació d’alguns detalls 
tècnics a fons, va ser notori com els tres plànols de lectura (tècnic, polític i social) van confluir en gran 
part dels aspectes apuntats. En aquest sentit, es va observar que diverses mesures ja estaven en procés 
d’estudi o implementació, que d’altres no s’havien pogut encarar per motius diversos (finançament, ritmes 
administratius, etc.) i que algunes propostes no s’havien considerat encara amb el matís que el Fòrum 
havia plantejat i resultava de gran interés investigar-ne la viabilitat o les alternatives possibles. En tot cas, i a 
pesar que el Feedback fou positiu des de tots els angles, es va acordar reservar prudència per tal d’elaborar 
amb més cura les demandes i estudiar la millor manera de comunicar-les a la població perquè el PMUS 
resultara a més d’útil a la llarga, pedagògic a curt termini.

•	 Reunió devolució informació entrevistes Fòrum + preparació d’acció de promoció

El dimarts 21 de juliol, a les 19.30 h, al pati interior del Centre Social de Dia, tingué lloc el tercer encontre 
del Fòrum Veïnal de Museros. Els objectius d’aquest eren fer una devolució del diagnòstic sobre la mobilitat 
del municipi i de les propostes recollides en les entrevistes grupals realitzades el passat mes de juny, validar-
les i matisar-les, si calguera, i començar a definir l’acció col·lectiva que impulsarà el Fòrum a la tardor de 
2020.

En aquesta ocasió, també, es va anunciar anticipadament que es prendrien totes les mesures sanitàries 
pertinents (desinfecció, distanciament i ús de mascaretes). De les dotze persones que van confirmar 
l’assistència, finalment s’hi presentaren només sis, però d’una varietat generacional i associativa satisfactòria. 
Tanmateix, en la benvinguda, es va explicitar l’empatia pel fet que, en el context de vulnerabilitat actual, 

Fotografia realitzada durant la sessió de devolució de les entrevistes

Fotografia realitzada durant la primera dinàmica de la sessió formativa
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és complicat mantenir el compromís assistencial i es va decidir reflexionar sobre aquest punt al final de la 
sessió.

En primera instància, les dinamitzadores van explicar que es va elaborar un informe detallat de tot el que 
s’havia treballat en les reunions de juny i es va passar a la Regidoria d’Urbanisme i a l’equip redactor del 
PMUS perquè el llegiren. Una vegada revisat per totes les parts, es van reunir per posar en comú els parers 
i van coincidir a dir que s’havia generat un diagnòstic col·lectiu fecund i ben alineat amb els objectius 
del PMUS. Ara bé, l’equip redactor hauria d’estudiar a fons la viabilitat tècnica i econòmica d’algunes 
propostes i oferir-ne solucions alternatives si fora necessari.

A continuació, es va dedicar el gros de la sessió a revisar una graella que resumeix l’informe en qüestió, 
per tal que les persones assistents conegueren i consensuaren el que havien dissertat els grups en les últimes 
convocatòries. El contingut d’aquesta fou validat per tothom i es va facilitar temps per aprofundir en la 
complexitat d’alguns temes i ampliar la llista de possibles solucions (marcades en roig en el document 
graella-resum, el qual es troba al final del document). També, transversalment, es perfilà una reflexió crítica 
sobre les competències que pot abastar el PMUS i l’oportunitat que comporta la constitució del Fòrum 
Veïnal com a subjecte social dels processos i polítiques municipals. Tot plegat va servir per detectar les 
prioritats de la població i avaluar la frustració i l’entusiasme de les persones membres del Fòrum, amb un 
balanç positiu com a resultat.

Tot seguit, es dedicaren 30 minuts per repassar les idees que havien sorgit al voltant de l’acció que el Fòrum 
impulsarà a la tardor vinent: posar un tendal artístic en un carrer, fer una ruta passejada ciclista al voltant 
del poble, un assaig de rutes escolars segures i una convocatòria d’eixir a la fresca. Segons es va convenir, 
aquesta acció concreta i simbòlica (pel que fa a la durada i pressupost) serà una celebració veïnal amb 
caràcter informatiu i reivindicatiu, i es tractarà d’acomboiar més col·lectius del poble en l’organització. 
Atés les prioritats i les motivacions del grup, la intervenció probablement versarà sobre les rutes escolars i 
totes les qüestions relacionades, que contribueixen al disseny d’un model de ciutat comunitari i sostenible 
(autonomia infantil, descongestió del trànsit rodat, prioritat per als vianants, cures col·lectives, reviscolar 
l’ús de l’espai públic i del comerç local, etc.).

Per concloure, es va agrair l’assistència i la bona predisposició, i es va plantejar la continuació del Fòrum en 
format virtual, si hi haguera un nou confinament. A pesar que la preferència és l’encontre físic, tothom s’hi 
van mostrar convençut de la necessitat de mantindre el vincle generat i la pertinença de crear una comissió 
de seguiment a mitjà o llarg termini de les propostes participatives del PMUS. Igualment, per deferència 
a les persones que no han assistit a la reunió per causa major, es va acordar mantindre-les informades 
telefònicament i incloure, en la graella, les seues inclinacions també per tal d’acollir la diversitat d’opinions.

Finalment, es va recordar que la pròxima reunió serà pel setembre amb l’equip redactor i, si és possible, 
amb el regidor d’Urbanisme i l’aparellador municipal, perquè n’exposen l’opinió tècnica al Fòrum i, al cap 
de poc temps, l’aplec per a preparar l’acció.

•	 Reunió de devolució amb el Fòrum Veïnal, l’equip redactor i el regidor d’Urbanisme i Mobilitat

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. 

L’objectiu principal de la sessió fou que l’equip redactor exposara les línies estratègiques i les accions del 
Pla, el qual encara es trobava en procés de redacció, per tal d’incidir de nou en les propostes plantejades 
des del Fòrum Veïnal, arran el diagnòstic participatiu sobre mobilitat desenvolupat en tallers des del passat 
mes de març. Per facilitar-ho, 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 (ANNEX 1).

A la fi de la presentació on l’equip exposà aquestes qüestions, els i les membres del Fòrum van plantejar 
dubtes, malestars i suggeriments per tal d’afinar encara més el document presentat. Es va recalcar 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.

Fotografia realitzada en la reunió de devolució amb l’equip redactor, on s’exposaren les necessitats i 
propostes detectades pel veïnat que han sigut incloses en el PMUS
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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. 

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 acabar, l’equip dinamitzador del Fòrum informà que en la propera sessió s’abordaria l’acció comunitària 
que versarà al voltant de les rutes escolars segures. 

3.3. Accions pendents

•	 Acció de promoció de la mobilitat urbana sostenible

En el plantejament metodològic exposat en els primers apartats, es va fixar com a horitzó desenvolupar una 
acció comunitària de promoció de la mobilitat sostenible impulsada pel Fòrum Veïnal. En data de redacció 
d’aquest informe, encara no s’ha desenvolupat però ja està definida i programada per al 18 de desembre 
de 2020.

Durant les reunions del grup mantingudes en els mesos de juliol, octubre i novembre,  es va manifestar 
l’interés i la preocupació de les persones membres per pacificar els entorns escolars i fer de Museros un 
espai segur per a la infància. Així, tenint en compte la voluntat de l’Ajuntament de desenvolupar les rutes 
escolars segures, una proposta contemplada en el PMUS, es va decidir centrar l’acció impulsada pel Fòrum 
Veïnal al voltant d’aquest tema. 

Després de diverses sessions per donar-li forma, el grup va plantejar fer una crida a les famílies del poble 
perquè el dia 18 de desembre vagen a peu o en bici/patinet als centres escolars, descongestionant així el 
municipi del trànsit excessiu de vehicles que es produeix en hora punta. Es pretén que siga una mena de 
prova pilot per a impulsar en un futur rutes escolars segures, per això es tallaran alguns carrers del poble i 
s’instal·larà una paradeta que servirà per a fer recompte de quantes famílies van a peu,  per a obsequiar-
les amb una motxilla amb el lema “Fent camí, fem Museros”.  Es tancaran els carrers més concorreguts 
del centre i l’entorn escolar. La parada on arreplegar les motxilletes i fer el recompte de participants estarà 
situada en el parc de la Música, enfront de l’escoleta, ja que es concep com un punt crític que està en la 
ruta de gran part de l’alumnat dels diversos centres educatius del municipi.  

Pel que fa a la campanya de comunicació de l’acció, el Fòrum proposa optar per un enfocament propositiu; 
la promoció de la mobilitat sostenible als pobles sol ser un tema sensible per les reticències a limitar l’ús 
del vehicle privat. Per tal d’afavorir la receptivitat i evitar que la gent ho conceba com una acció obstinada 
contra els cotxes es proposa, en compte de ressaltar els aspectes negatius d’anar en cotxe (contaminació 
ambiental, acústica, perill…), destacar els aspectes positius que comporta la mobilitat sostenible. En concret, 
més enllà de l’impacte beneficiós per a la salut física i anímica, es reivindicarà la sociabilitat en l’espai urbà 
i l’enfortiment de les relacions veïnals; tan senzill i tan potent com aprofitar les facilitats d’eixa jornada per 
dir-se “bon dia”. Així, es convidarà la gent a què isca als carrers a saludar-se, reconéixer-se com a veïns i 
veïnes i, en definitiva, recuperar la “vida de poble”.

•	 Presentació pública del PMUS

A més a més, una vegada es presente el primer esborrany del PMUS a l’equip de govern i sense que aquest 
siga definitiu, està previst realitzar una presentació pública del pla, oberta al veïnat de Museros.

4. RESULTATS DEL DIAGNÒSTIC PROPOSITIU

A continuació, s’exposen les conclusions del diagnòstic propositiu realitzat mitjançant les entrevistes i 
reunions descrites amb anterioritat. Seguint les tècniques de la investigació qualitativa, s’han inclòs algunes 
cites textuals de les converses mantingudes. Per tal de preservar la identitat de les persones que han 
participat, s’ha establert una codificació que aporta informació sociodemogràfica interessant per analitzar 
aquestes. 

CODI PERFIL
H1 Home de mitjana edat, sense fills o filles
H2 Home de mitjana edat, sense fills o filles
H3 Home jove, sense fills o filles
H4 Home jubilat
D1 Dona jubilada, amb fills o filles
D2 Dona de mitjana edat, amb fills o filles
D3 Dona jove, sense fills o filles
D4 Dona de mitjana edat, amb fills o filles
D5 Dona major, amb nets o netes

4.1. Posicionaments discursius al voltant de la mobilitat sostenible

En general, el veïnat de Museros valora molt que el poble tinga una escala acotada i no s’haja expandit 
molt pel territori. Creuen que és un punt a favor per potenciar la mobilitat sostenible, ja que recórrer-lo 
a peu és factible i saludable. Ara bé, reconeixen que molta gent agafa el cotxe dins del poble per a fer 
trajectes curts: moltes vegades perquè els enllacen amb desplaçaments laborals fora del municipi; d’altres, 
perquè van associats a l’adquisició i la càrrega de productes, i, en moltes ocasions, per la inèrcia del 
costum d’agafar-lo. De fet, quant als percentatges del repartiment modal que apareixen en el diagnòstic 
del PMUS2,  tenen la sensació que s’hi fan més desplaçaments amb cotxe que els indicats al gràfic.

2. Figura 29 inclosa en el tom I: anàlisi i diagnòstic del Pla de mobilitat urbana sostenible de Museros.
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Així, hi ha un grup de persones que insisteix que no hi ha cap necessitat d’agafar el cotxe dins del nucli 
urbà i planteja pacificar el centre del municipi perquè siga per a vianants exclusivament, tot facilitant 
permís de càrrega i descàrrega en determinats horaris. Són conscients que aquest model rebrà crítiques, 
però asseguren que quan es tallen els carrers per festes (especialment per bous i falles, que duren diverses 
setmanes i, fins i tot, mesos) ningú s’hi queixa.

«Que lleven cotxes de dins del poble. Que facen aparcaments, que facen carrers per a vianants... El que 
no pot ser és que la plaça del poble, que ne tens una, siga el pàrquing» (H1).

«Per als trajectes previstos del dia és una ximpleria agafar el cotxe» (H1).

«La gent és molt còmoda» (H2).

Aquest posicionament s’argumenta en diversos grups en termes de salut ambiental, i subratllen com han 
minvat el soroll i la pol·lució durant el confinament a causa de la reducció del trànsit rodat3.  Per exemple, 
una veïna destaca com ha escoltat des de la seua casa (vora Mercadona, a l’avinguda) el cant dels pardals 
per primera vegada en els catorze anys que hi viu. A més a més, s’hi defensa el benefici social en reconéixer 
que el fet que no hi haja tants vehicles als carrers i que la gent camine pel poble, facilita les relacions 
veïnals, «trobar-se».

«Al mateix temps, invertixes en salut» (H1).

«Hui en dia, per desgracia, es camina poc» (H2).

Pel que fa al tema de l’aparcament, es comenta, reiteradament en grups diferents, que «todo el mundo 
quiere aparcar en la puerta de su casa», es refereix als habitatges que tenen garatge privat i no l’utilitzen. Es 
percep com una actitud egoista, ja que s’ocupen alhora dues places d’aparcament la qual cosa produeix 
que hi haja massa presència de vehicles al carrer. A més, es creu que fomenta la mentalitat de «comoditat», 
ja que la gent prefereix deixar el cotxe al carrer per si l’ha d’agafar en més ocasions al llarg del dia i li 
resulte més àgil que guardar-lo i traure’l del garatge. Igualment, s’adjudica aquesta pràctica al costum del 
poble d’utilitzar les plantes baixes com a cuina alternativa i traster. 

De manera paral·lela, hi ha un altre posicionament discursiu mitjançant el qual es justifica la utilització 
del vehicle privat dins del nucli urbà per la percepció que hi ha zones del poble que es troben molt 
distanciades. En concret, en algunes entrevistes, s’assenyala moltes vegades que la zona del col·legi públic 
i la zona comercial resulten llunyanes. Tanmateix, quan es parla de quant de temps s’empra exactament 
per transitar-les a peu, s’arriba a l’acord que realment no és molta distància, al voltant de 15 minuts, però 
que igualment molta gent del poble té eixa impressió. 

Dins aquest discurs, hi ha qui defensa que poden ser positives les intervencions concretes per reduir la 
presència de cotxes a l’espai urbà, com la que s’ha fet en la placeta de davant l’Ajuntament. No obstant 
això, es mostra preocupació per si una possible transformació integral del centre fa que no hi haja una 
connectivitat «lògica» entre les diferents zones del poble per accedir amb el vehicle. Davant això, algunes 
persones al·leguen que qualsevol desviament o distància amb un aparcament dissuasiu podria ser reduïda 

i assumible (de 2 a 3 minuts).

Al marge d’aquests posicionaments, un tema recurrent que apareix és la desconnexió del barri de La Venta. 
Tothom el percep com a distant i, encara més, destaquen que els itineraris a peu no són agradables ni 
inclusius. Sobre això, hi ha preocupació quant a com fer que el barri siga realment accessible a peu, amb 
bici i amb transport públic, i no sols amb cotxe. Es comenten diverses propostes com ara facilitar una 
parada de metro o integrar Museros en la ruta que fa l’autobús d’Albuixec que passa per davant.

4.1.1. Sobre les intervencions de pacificació del trànsit al centre de Museros

Durant les reunions grupals, en reiterades ocasions emergeixen comentaris sobre les intervencions de 
pacificació del trànsit rodat executades al centre urbà de Museros. Algunes persones pensen que les mesures 
que es van prendre en l’anterior legislatura al centre van ser «horribles», ja que amb cotxe havien de fer una 
volta grandíssima per arribar a casa. 

No obstant això, altres persones pensen que qualsevol canvi hauria suscitat queixes perquè la gent està 
molt acostumada a anar fins a qualsevol lloc amb cotxe. 

«Lo que pasa es que hubo muchas quejas porque cualquier cambio nunca va a venir bien a nadie; 
porque si tu quieres llegar en coche hasta “aquí” (señalando calles estrechas del centro), es imposible» 

(H3).

La resta creu que hi ha part de raó en aquesta afirmació però que, tot i així, en l’anterior proposta de 
reducció del trànsit rodat al centre «hi havia coses molt estranyes» que van intensificar les queixes més 
enllà del previsible. De fet, un veí explica que la intervenció que es va fer no correspon amb el que s’havia 
projectat (tot per a vianants, amb una font... desitjable, segons ell) i que el concurs públic, igualment, 
tampoc no fou clar.

Altrament, en el debat sobre les dificultats identificades en els itineraris quotidians, es fa referència a la 
mobilitat rodada i es diu que, a hores d’ara, travessar el centre és difícil, que s’ha de fer molta volta amb 
els últims canvis de sentit dissenyats; en concret, fan referència al carrer del Molí. A més, sobre els pilons, 
diuen que van ser una errada i que alguns, fins i tot, ja estan tombats i deformats.

4. 2. Conflictes pel que fa la mobilitat a peu 

Quant a les dificultats associades als trajectes a peu, cal destacar la diferència entre els discursos dels 
diferents col·lectius poblacionals, els quals es troben travessats per diversos eixos de desigualtat (gènere, 
edat, territori de residència...). 

D’una banda, els homes de mitjana edat no perceben cap incomoditat ressenyable pel fet d’anar a peu, 
encara que aprecien que algunes voreres poden resultar incòmodes per a anar amb carrets de la compra 
o de criatures, com les del carrer Major. També destaquen que hi ha espais urbans que necessiten més 
ombra per a ser confortables. En aquest sentit, per exemple, destaquen com les palmeres de l’avinguda de 
la Creu no l’ofereixen. 

3. Tot i que a Museros no es tenen dades quantitatives de com pot haver afectat el confinament en termes de contaminació ambiental, iniciatives com Albalat Respira (https://albalat00emissions.org/) poden oferir informació comparable sobre 
l’evolució dels nivells de NO2. 
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Les dones del grup, vinculades la majoria d’elles a la criança, destaquen determinades barreres o dificultats 
existents en les principals rutes escolars. Coincideixen a remarcar com les voreres d’alguns carrers són 
insuficientment amples per caminar al costat de les criatures, i assenyalen el pas del tren com el punt més 
conflictiu. En relació amb això, pensen que cal fer pedagogia sobre educació viària en primera persona, 
és a dir, que les persones adultes tinguen un comportament exemplar quan van amb xiquets i xiquetes, per 
tal d’afavorir l’aprenentatge i l’autonomia d’aquest col·lectiu. 

D’altra banda, les adolescents que participen en les entrevistes coincideixen a indicar com un inconvenient 
que algunes voreres del poble siguen massa estretes, tant que no poden caminar juntes dues persones. 
Diuen que això també ocorre al pont de les Corts Valencianes. Altrament, comenten com els incomoda 
passar per algunes voreres del poble on hi ha terrasses de bars perquè se senten observades i jutjades. 

A més, tant les dones com les persones joves, coincideixen a destacar la sensació de falta d’il·luminació 
en algunes zones del poble, com els camins al cementiri i al poliesportiu. Sobre aquesta qüestió, en la 
sessió de devolució del diagnòstic realitzada amb el Fòrum en la qual s’explicita que segons la consulta al 
personal tècnic aquestes zones tenen la il·luminació que els correspon, es reconeix que aquesta sensació 
pot no relacionar-se amb els nivells d’il·luminació, sinó amb la inseguretat generada per l’absència de 
persones a la zona, és a dir, per la falta d’activitat. En aquest sentit, es reflexiona sobre la pertinença dels 
horaris d’ús d’aquestes zones i sobre si es pot traslladar l’activitat (ruta saludable) a un altre recorregut 
més concorregut. D’una altra banda, es comparteix que hi ha zones del poble més vinculades a les àrees 
naturals que no cal que estiguen constantment il·luminades, on s’hi podria disposar de lluminàries amb 
sensor de pas i així cuidar també la contaminació lumínica.

4.2.2. Inseguretat

Sobre els conflictes o dificultats detectats durant els itineraris a peu, en diverses entrevistes s’assenyalen 
espais o llocs del poble associats a certa sensació d’inseguretat. Algunes persones del grup remarquen que 
el túnel del pas de les vies és un d’aquests. De fet, en una de les entrevistes, un home jove comparteix que 
creu que una dona sola no se sent còmoda en travessar-lo. Les dones presents en aqueix moment reforcen 
la reflexió: diuen que falta il·luminació i que, a més, té un traçat que impedeix que des de fora hi haja 
visibilitat. 

«Está hecho de tal manera que, aunque hubiese mucha luz, tú hay un momento que a ti de fuera no te ve 
nadie. Entonces, si te quieren hacer, coger o pegarte una “trompà” y subirte como si fueramos ahí novios 
y llevarte, se te llevan. Pero es por el problema de cómo está “trajineao” porque por mucha iluminación 
que le des fuera y dentro, llega un momento que en el exterior no te ven... entonces, este problema es 

gordo» (D2).

Sobre això, una veïna comenta que hi ha hagut diversos robatoris, però mai assetjaments sexuals. 
Pel que fa a aquesta qüestió, una altra veïna manifesta que la zona del voltant de l’Escola La Masia està 
oblidada i descuidada, i emfatitza que hi ha poca llum. Diu que, a més, solen desconnectar la llum de tot 
el carrer molt sovint, però no coneix els motius per què succeeix això. 

Part del grup pensa que el pas de les vies és un dels grans punts conflictius que té el poble, és una barrera 

molt gran. Proposen que la millor solució seria soterrar les vies. 

Pel que fa a les avingudes més grans del poble, es comenta que la velocitat a la qual circulen la majoria 
dels cotxes és excessiva. Un veí diu que per l’avinguda de Barcelona «els cotxes van súper ràpid» i té molta 
inseguretat a creuar els passos de vianants. Amb relació a això, diuen que, en general, per dins del poble 
no es respecten els límits de velocitat, els cotxes sempre van més ràpids. Asseguren que alguns arriben a 
40, 50 o 60 km per hora, la qual cosa es considera molt perillosa. Una altra veïna destaca que des del 
començament del carrer de les Barraques fins a l’Escola La Masia, els cotxes i les motos van tan ràpid 
que hi ha hagut atropellaments de gossos i gats, amb l’agreujant de ser zona de trànsit escolar. Creu que 
seria positiu que es posaren un parell de ressalts o guals per a reduir la velocitat. Aquesta qüestió està 
relacionada amb la percepció de seguretat i amb l’ús de l’espai urbà envers la infància. Els xiquets i les 
xiquetes ja no juguen al carrer i no desenvolupen la seua autonomia.

Per últim, algunes dones del grup que viuen o han viscut a La Venta assenyalen que han patit por en travessar 
a soles la zona del polígon que hi ha des del barri fins a Museros. Reflexionen com la falta d’activitat a 
determinades hores del dia, però sobretot a la nit, fa d’aquest itinerari un trajecte poc concorregut, la qual 
cosa produeix la sensació d’inseguretat.

«Yo por ejemplo, siendo más cría, cuando no tenía coche, para tener que coger el tren, a parte del 
“pateito”... yéndote a trabajar que da miedo, a lo mejor a las 6 de la mañana... » (D3).

A més a més, per aqueixa zona no hi ha quasi voreres ni rampes, de manera que qui va amb un carret de 
bebé prefereix anar sempre per la carretera vora els cotxes per no haver pujar i baixar.

Com a proposta alternativa, diverses persones parlen de la possibilitat d’adequar un camí pel mig de 
l’horta, transitable i segur, que ja es va abordar en l’anterior legislatura4.  Es comenta que està en procés, a 
mig fer, des de fa temps i es debaten els motius de la paralització. Davant l’argument que un d’aquests siga 
la impossibilitat d’il·luminar-lo per l’impacte ambiental que pot comportar el cablejat dels fanals, una veïna 
proposa la col·locació d’elements d’il·luminació fotovoltaica que no requereixen cap instal·lació agressiva.

4.3. Conflictes pel que fa al trànsit de vehicles rodats

Durant les converses grupals, tot i que s’orienten cap a la identificació de barreres o dificultats per a 
promoure la mobilitat sostenible, apareixen de manera intermitent conflictes associats al trànsit rodat. En 
concret, es denuncien alguns punts identificats com a perillosos, com és el cas del carrer del pàrquing de 
Mercadona. Algunes dones del grup diuen que, per accedir-hi, molts cotxes entren o ixen contra direcció. 
Durant la reunió de devolució amb el Fòrum, també s’assenyala que l’aparcament de motos no té barreres 
als costats, la qual cosa seria més segur perquè no caiguen a terra, ja que molt sovint els cotxes que hi 
maniobren les han tombades.

Pel que fa al trànsit de motocicletes, alguns veïns comenten la molèstia produïda pels joves en alguns 
carrers, com a l’avinguda del País Valencià o a la zona de la Verdolaga, on fan molt de soroll amb les 
motos. Així i tot, coincideixen a dir que realment «són casos comptats».

4. Aquesta va ser una de les propostes guanyadores dels primers pressupostos participatius que s’impulsaren a Museros. Però, tot i haver passat l’informe tècnic de viabilitat, a l’hora de desenvolupar-la sembla que emergiren diversos proble-
mes que la van fer inviable. Entre aquests: que per a fer vies adequades calia expropiar molts camps i que no es podia il·luminar per la Llei de protecció de l’horta. 
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En un altre ordre de coses, la majoria de persones considera positiva la intervenció de les redones a la part 
sud del poble. Pensen que amb aquestes s’ha aconseguit que els cotxes no creuen pel mig del poble. No 
obstant això, troben a faltar una solució similar per a la part nord-oest de la localitat, tot i que creuen que 
l’Ajuntament ho té previst. Pel que fa a la connectivitat, durant la sessió de devolució del Fòrum, un veí del 
grup comenta que no entén molt bé perquè de tres passos a nivell que hi havia, ara només en queda un.  

També es reclama que hi ha carrers que necessiten ser asfaltats. En concret, es comenta el cas de l’avinguda 
del País Valencià (a l’altura de la Casa de Cultura i del Centre de Salut), on abans s’hi feien «calderos» i per 
això, el paviment ha quedat malmés. Fa anys que es demana que s’arregle perquè és perillós, incòmode i 
quan plou es fan bassals d’aigua.

«Han asfaltado el polígono, todo, lo han dejado preciosos, porque yo voy a andar por allí y lo veo. Pero 
la calle no la han asfaltado» (D1).

Per últim, del barri de La Venta s’analitza com la instal·lació de l’empresa Frío Mediterráneo, SA, ha 
intensificat el trànsit de camions, la qual cosa produeix molèsties al veïnat dia i nit.

4.4. Mobilitat i comerç

El tema del comerç i els recorreguts associats a la compra és recurrent en totes les entrevistes perquè, per a 
la majoria de persones, estan vinculats a l’ús del vehicle privat. Fins i tot la gent que no sol gastar el cotxe 
per als desplaçaments dins del municipi, reconeix que l’agafa excepcionalment per anar a fer la compra 
gran als supermercats que se situen a la zona del polígon o als pobles del voltant.

Algunes persones del grup transmeten que, el fet que la zona comercial es concentre a la zona sud-est de 
Museros, fa que la gent que viu a l’altra banda del poble siga esclava del cotxe. Per la zona oest, ja no 
queden quasi tendes, cada vegada hi ha menys xicotet comerç al poble. Per tant, quan van als supermercats, 
agafen el cotxe amb la idea de fer una compra gran i carregar.

«Al Lidl, suelo ir en coche por lo mismo: hay trozo, vas cargada, no hay sombra...» (D4).

Al voltant de les reflexions anteriors, es pensa que pot ser la mobilitat escolar i la mobilitat comercial estan 
tan associades al trànsit rodat per la manera com s’han situat els grans equipaments del poble. Museros va 
cap a un model urbà basat en la zonificació, és a dir, es tendeix a concentrar equipaments similars en una 
mateixa zona del poble i, per tant, es generen grans zones homogènies pel que fa a l’ús del sol. Així, per 
exemple, tots els grans supermercats estan situats prop del polígon i, en conseqüència, la zona al voltant 
del CEIP es percep com una zona dormitori on hi ha molts habitatges però poc teixit comercial. 

«Yo he estado muy agusto aquí en la casa, pero luego en el entorno es que no puedo hacer nada, sales 
y no hay nada... sí que están los parques y hay zonas... pero luego es, te hace falta una cebolla y tienes 

que irte a Mercadona, coger el coche...» (H3).

També creuen que aquest model, el qual promou una mobilitat dependent del vehicle privat, es veu 
agreujat pels ritmes de vida que portem i els hàbits de consum que tenim. Poca gent jove compra ara en 
el xicotet comerç. Conten que quan es van obrir els grans supermercats al poble, els xicotets comerços 
de la zona centre van començar a tancar. D’altra banda, destaquen com molta gent sí que compra a les 
botigues adjacents a les grans superfícies, com la fruiteria que està prop de Mercadona. També conten 
com, durant el confinament, la gent evitava anar als grans supermercats i, per tant, s’ha comprat més en el 
xicotet comerç. Per exemple, la carnisseria que hi ha a la zona nord-est del poble ha portat més varietat de 
productes per abastir la gent que hi comprava i, fins i tot, els ha adaptat a les necessitats del consumidor 
en fer embotit sense sal.

Un veí del grup conta que abans vivia en un poble paregut a Museros (pel que fa a la distància respecte 
a la ciutat i a la grandària), on van fer una actuació que anomenaren el «centre comercial». Va consistir 
a tallar el trànsit (totalment o a mitges) a la zona centre del poble, en dos carrers, on es concentraven la 
majoria dels comerços. Diu que troba a faltar això a Museros, que no pot ser que tota la zona centre siga 
accessible per al cotxe. 

«Porque es que no puede ser que en todas las calles tengas coches, coches aparcados, coches 
circulando, (...) yo lo veo un poco innecesario» (H3).

Parlant de com es podria portar una intervenció similar a la pràctica a Museros, diuen que al centre ja han 
desaparegut la majoria de les tendes xicotetes. Les poques que queden es concentren a l’avinguda de la 
Creu i algunes persones creuen que en aqueixa via seria impossible una intervenció d’aquest tipus perquè 
és una artèria ampla i principal del poble. De fet, conten que allà sempre hi ha molts cotxes parats en doble 
fila, perquè la gent aprofita per a entrar corrent a algun comerç i no haver d’aparcar. Altres persones del 
grup pensen que es podrien buscar alternatives de pacificació per al trànsit rodat de la zona, com trobar 
altres punts per a empalmar i circumval·lar el poble per la part nord. 

En la sessió de posada en comú dels resultats de les entrevistes amb el Fòrum Veïnal, sorgeixen altres idees 
per tal de promoure el xicotet comerç i impulsar així un model comercial no tant dependent del vehicle 
privat. Es parla d’aprofitar els mitjans de comunicació i les xarxes de l’Ajuntament per promoure’l, i fins 
i tot, es parla de com es podria canalitzar mitjançant aquests la venda directa de la producció agrícola5.  
També se citen iniciatives puntuals que podrien ser referents per a incentivar el comerç local al poble, com 
la Nit del Comerç de Puçol, i crear una ruta de repartiment a domicili de comandes de diversos comerços, 
especialment com a servei per a la gent gran. A més, pensen que seria interessant fer un recompte dels 
comerços actualment actius per conéixer ben bé la realitat comercial de Museros.

Durant algunes de les entrevistes, també es fa al·lusió al mercat setmanal. Dues persones del grup que 
viuen per la zona on s’emplaça, diuen que es troba en un lloc «muy criminal». Pels seus raonaments sembla 
que es refereixen a que és un lloc de molt de trànsit rodat i que, per tant, els dies que es talla el trànsit, 
molesta prou. Pensen que se situa en una arteria del poble i que, a més a més, prou gent té garatge allí. 
Un altre grup comenta que a causa de la pandèmia, per poder controlar millor els accessos, el mercadet 
setmanal s’ha fet al carrer de Massamagrell, en lloc de davant de la Casa de Cultura amb bons resultats. 
Per consegüent, l’Ajuntament ha decidit que a partir d’ara aquest siga el seu emplaçament habitual i, 

5. Un exemple seria el Merca de Venda Directa de Godella, on a més s’hi programen activitats de dinamització social (música, tallers, presentacions...)
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en la sessió de devolució, el veïnat assistent celebra la decisió. Pensen que és un espai més agraït, per 
la disposició que permet i per l’espai disponible, el qual ofereix la possibilitat de potenciar encara més 
aquesta iniciativa municipal per tal que continue creixent. 

En parlar del mercat i de l’ocupació del carrer, també es fa referència als diferents esdeveniments festius 
que tenen lloc al carrer, com per exemple les falles i els bous, durant els quals es tanca el poble sencer i 
es col·lapsa tot. També es parla de la volta a peu i dels inconvenients que es generen per als cotxes aquest 
dia. Tot i això, aprecien que són esdeveniments puntuals i necessaris per a dinamitzar la vida del poble. 

4.5. Autonomia infantil i rutes escolars

En els grups de conversa on hi ha persones vinculades a la criança, es parla en reiterades ocasions del 
trajectes cap a l’escola així com dels entorns dels centres educatius. Pensen que molta gent aprofita el viatge 
amb cotxe per a deixar a les criatures i eixir directament a treballar. Pensen que també hi ha gent que ho 
fa perquè està acostumada a agafar el cotxe sempre, per a tot, malgrat no ser necessari ni estalviar temps. 
Hi ha veïnes que, per la zona on resideixen, viuen diàriament les aglomeracions de vehicles que es produeixen 
a les hores d’entrada i eixida de classe. En contra del que pensen algunes persones de la taula, asseguren 
que són situacions quotidianes que tenen lloc cada dia lectiu i no sols quan plou. Les mares del grup 
relacionen aquest moment d’entrada i eixida a les escoles amb la sensació d’angoixa i estrés, agreujada si 
plou, si has perdut temps esperant que passe el metro i pels clàxons i la pressió dels altres cotxes. 

«Y aquí suelo intentar aparcar o suelto a mi hija de patá. Si vienen muchos coches por detrás 
nerviosos...» (D2).

Pel que fa a la zona del carrer de les Barraques, creuen que aquesta problemàtica ve generada sobretot 
per la situació de l’Escola La Masia, perquè hi va molta gent de fora. També, valoren que hi arribe un bus 
de transport escolar d’infantil que fa que hi haja menys famílies que vagen amb cotxe. Així les coses, és 
molt difícil aparcar per la zona perquè entre el  professorat i les famílies col·lapsen l’oferta d’aparcament. 
Una persona conta que La Masia va habilitar un àrea d’aparcament a la zona de darrere del col·legi, però 
que això no ha solucionat el problema del trànsit perquè la majoria de famílies no arriben a aparcar. O bé 
paren en guals, o bé directament llancen a les criatures des dels vehicles. A més, la porta principal no està 
a l’eixida de l’aparcament, així que la gent va directament al carrer principal on està la porta. En canvi, 
la majoria dels joves i de les joves que van a l’institut ho fan a peu o amb bicicleta, en haver-hi suficients 
biciaparacaments disponibles dins el centre.

Una altra veïna diu que a la zona del CEIP Blasco Ibáñez ocorre el mateix: tot i que habilitaren un pàrquing, 
molta gent -inclús del poble- porta els fills i les filles amb cotxe. Algunes persones diuen que és normal 
perquè aquesta zona està allunyada de la resta del poble. 

«Hay mucha gente cómoda que es del pueblo, que yo los conozco, y traen a lo nenes por la mañana con 
el coche» (D1).

«Pero es normal, porque esto está super alejado de…» (H1).

«Vale sí, eso lo entiendo yo, pero tú no te puedes parar ahí y esperar a que tu hijo salga, y tres o cuatro 
coche ahí esperándote. Y conforme entra uno, el otro sigue, ahora espérate que salga el otro niño con 

el coche que viene detrás... y tú mirando el reloj que a las tres entro a trabajar y no me dejan salir... Esto 
está muy mal» (D2).

Comenten que abans el carrer que hi havia per darrere del CEIP ajudava a alleujar un poc el trànsit però, 
com l’hagueren de tallar per a ampliar la zona escolar, s’agreujà el problema. 

Algunes persones del grup fan el trajecte a peu amb les criatures de la família. Conten com a vegades s’hi 
sumen espontàniament altres xiquets i xiquetes que es troben pel camí i van sols, fins arribar a juntar-se’n 
fins a set o vuit. Diuen que fins a primària les criatures solen anar acompanyades, és a partir de 6é o ja 
quan passen a l’institut quan comencen a anar sense els adults.

Quan es pregunta per possibles mesures per evitar la saturació de vehicles motoritzats diuen que és molt 
complicat perquè els col·legis estan situats als carrers principals del poble, amb molt de trànsit. També 
conten que la intenció de l’Ajuntament era passar tots els equipaments escolars a la zona de les Barraques6,  
per generar una gran zona escolar a la qual es poguera accedir des dels afores del poble, i obrir nous 
carrils per l’horta per no col·lapsar el centre. Fins que això s’execute, creuen que un guàrdia urbà hauria 
de regular el trànsit de les conglomeracions en hora punta al voltant dels centres escolars, en cas que no 
es faça ja.

S’insisteix en si podria funcionar alguna mesura per promoure, directament, que les famílies vagen a peu o 
amb mitjans de transport sostenibles. Diuen que sí, però que és difícil, i es debat sobre possibles solucions. 
Algunes persones pensen que si es prohibeix l’entrada dels vehicles al voltant dels col·legis el problema 
de l’aglomeració es traslladarà a un punt més llunyà però la gent continuarà anant amb cotxe fins allí. En 
la sessió de devolució amb el Fòrum Veïnal, algunes persones destaquen que una mesura d’aquest tipus 
milloraria la qualitat ambiental i la seguretat de l’entorn. A més, augmentaria l’autonomia de xiquets i 
xiquetes, els quals farien almenys part del recorregut a peu7. 

També es comenta que un dels projectes que l’AMPA del CEIP tenia en ment, fa uns anys, era la ruta escolar 
segura, que fomentaria l’autonomia dels xiquets i de les xiquetes. Una persona que forma actualment part 
de l’AMPA diu que no en té constància, però que seria molt bona idea perquè a més que anar a peu és 
menys estressant, l’alumnat arriba més espavilat a l’escola i després hi rendeix millor.

Per últim, en relació amb la mobilitat escolar, es denuncia de nou la situació precària del barri de La Venta. 
Actualment només hi ha constància de tres xiquets de diverses edats (cinc anys el més menut) de família 
monoparental que hi viuen i van al CEIP Blasco Ibáñez. Si fa bon oratge poden anar pels camps, encara 
que el camí no està adequat (amb la complicació de ser tres infants, un amb carret fins fa no res) però quan 
fa mal oratge o algun dels germans cau malalt no poden assistir a l’escola. Creuen que aquesta situació no 
és pot permetre i s’han de buscar alternatives per adequar una connexió adient entre el barri i els centres 

6. Una de les coses més demandades en les sessions de participació realitzades fa dos anys en el marc del procés de pressupostos participatius era unificar els dos centres (infantil i primària) en un de sol. També s’ha plantejat alguna vegada la 
possibilitat de cedir l’actual edifici de l’escoleta com a espai associatiu.
7. Al fil de la proposta, les dinamitzadores comenten la iniciativa Kiss&Go, posada en marxa a la ciutat de Madrid, la qual és rebuda amb molta emoció pel grup pensant que es podia impulsar alguna acció similar a Museros http://www.bici-
clistasmontserrat.es/Noticias/Entradas/2016/2/15_Arranca_Kiss_%26_Go.html
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escolars8. 

Es proposa que, si per raons tècniques no es pot millorar el camí per l’horta i tampoc s’hi pot fer un 
abaixador de metro, es podria aprofitar que passa un autobús davant del barri per demanar-li a Conselleria 
que amplie la ruta cap a Museros. Aquesta proposta es podria articular entre les AMPA, el Consell Escolar 
i l’Ajuntament per fer més pressió a Conselleria. 

A partir d’aquesta complicació, es comenta també com gent de La Venta prefereix empadronar-se a 
Emperador justament perquè facilita l’autobús escolar a Albuixec.

4.6. Mobilitat ciclista

Poques persones del Fòrum utilitzen la bicicleta com a transport quotidià, però la majoria reconeix que 
ha eixit en alguna ocasió a fer una volteta amb aquesta i practicar esport. En general, creuen que hi ha 
poqueta gent al poble que es desplace amb bici quotidianament, la bicicleta s’associa a l’oci i al temps 
lliure i no es percep com un mitjà de transport. 

«Aquí la bici la tendrán como hobby de salir a hacer bici, pero de movilidad por el pueblo nada. Para 
subir al Oronet eso sí, aquí hay club ciclista de chicas y de chicos, de chicos de hecho habrá un par... 

luego hay muchos grupos que hacen triatlon y hacen bici... pero yo por dentro del pueblo, pocas veces 
veo a alguien con bici» (D2).

Pensen que un dels motius de l’anterior és que hi ha poca infraestructura per a la bici. Per exemple, 
assenyalen que en el Mercadona9 no hi ha aparcaments de bicis i seria un punt interessant per a instal·lar-
ne un. En canvi, al col·legi i a l’institut sí, la qual cosa es percep com a positiu. A l’Ajuntament i a la Casa 
de la Cultura, dubten si els han llevat perquè no s’utilitzaven. 

Pel que fa a la convivència entre cotxes i bicis, un home del grup que es desplaça en bici quotidianament 
diu que no percep cap conflicte, tot i que li agradaria que hi haguera menys vehicles circulant i reconeix que 
així transitar amb bici seria més tranquil. Altres persones del grup sí que perceben sensació d’inseguretat en 
anar amb bici per certes avingudes o camins. A més, es destaca el carril bici que voreja la CV-300 perquè 
hi ha hagut alguns atropellaments en els encreuaments. Conten que la bici no té prioritat en els passos 
de vianants i no hi ha molta visibilitat. A més, diuen que és un trajecte amb molta contaminació, gens 
agradable, tot i que destaquen que és interessant que connecte els municipis de la comarca d’una manera 
tan directa, perquè facilita que la bicicleta siga una alternativa de transport còmoda. 

Com a alternativa per crear un recorregut ciclista vinculat a l’oci més agradable, es proposa que la zona del 
cementiri podria estar bé, però també hi ha prou de trànsit rodat i no se sap si hi hauria espai en la secció 
per a crear un carril bici. Altres persones pensen que seria millor adequar el camí que ix de les Barraques. 
També es destaca com la circulació de bicicletes per les voreres genera sensació d’inseguretat per als 
vianants.

«Van unos por arriba y otros por abajo, van como pueden. Cuando los niños son pequeños que ya van 
en bici suelen ir por las aceras. Pero claro, hay gente mayor por las aceras con carritos...» (D4).

«Yo he salido más de una vez de casa y ha venido un niño de 4 o 15 años con la bici a toda marcha por 
la acera, por la puerta. Si no me meto por dentro se me lleva por delante» (D1).

Altres persones pensen que també es poden crear carrils bicis o adequar ciclovies dins del poble per reduir la 
sensació de perill i el risc en si mateix i promoure l’ús de la bicicleta. Això, hauria d’anar acompanyat d’una 
campanya d’educació viària ciclista. En conjunt, valoren que aquesta proposta donaria més autonomia 
als xiquets i a les xiquetes, evitaria conflictes per envair les voreres i accidents per circular per les calçades.

«Como no hay carril bici no hay educación vial como ciclista. Un carril bici llevaría a lo mejor 
acompañado todo este proceso pedagógico» (D5).

Proposen habilitar carrils bici als carrers que arriben al polígon, per connectar el poble amb aquest, i en 
altres voreres, com la que porta al poliesportiu, a la zona de les Palmeres, al Blasco Ibáñez i un altre que 
enllace Museros amb Emperador... 

D’altra banda, en relació amb la combinació de la mobilitat ciclista amb el transport públic, s’exposen 
les complicacions per pujar la bicicleta al metro (només es pot en el tram que va al descobert i com no 
hi ha espai per a la bicicleta, la resta de passatgers «et diuen de tot»). Ho comparen amb Alemanya, on 
un company ha vist vagons destinats només a bicis. També amb altres ciutats espanyoles, on en algunes 
estacions de metro o tren hi ha aparcaments de bici que cobreixen la bici sencera i donen seguretat a la 
gent que les hi deixa tot el dia. Sobre aquesta conversa s’apunta que, a dies d’ara, és més fàcil gastar el 
patinet plegable perquè ofereix més comoditats que la bici.

Durant la sessió amb el Fòrum, es destaca que si es vol potenciar la combinació de bicicleta i metro, s’ha 
de buscar una solució que garantisca la seguretat de les bicicletes que s’aparquen vora l’estació. És a dir, 
creuen que el veïnat no combina ambdós mitjans de transport perquè perceben el risc que la seua bicicleta 
siga furtada si la deixen al carrer. En aquest sentit, se suggereixen diverses alternatives com augmentar la 
vigilància, instal·lar aparcaments amb detector de moviments o, directament, aparcaments tancats amb 
clau...).

En resum, diverses persones coincideixen que cal promoure l’ús de la bicicleta, més enllà de la intenció 
esportista d’alt rendiment, tant dins del poble com fora del poble (per connectar altres municipis i especialment 
la platja). Conten que fa anys, diversos pobles de l’Horta Nord van organitzar una reivindicació ciclista 
per fer accessible el    camí a la mar, una bicimanifestació anual (200 o 300 persones) per l’octubre. No 
ho van aconseguir, però una persona del grup ho torna a plantejar com una acció interessant a impulsar. 
En exposar aquesta problemàtica durant la sessió de devolució amb el Fòrum, també es planteja la 
possibilitat d’instal·lar un sistema de cessió de bicicletes, com el que hi ha a València, per tal d’impulsar l’ús 
d’aquest mitjà de transport. Per l’escala de Museros, es creu que no tindria sentit fer-lo només al poble sinó 
que, el més interessant seria demanar a la Mancomunitat que incloga Museros en el circuit del Xufabike 

8. Com es va expressar en el taller sectorial dins del projecte Pressupostos participatius 2019 al barri de La Venta, a més de la desconnexió del barri amb els centres escolars (durant el desenvolupament normal del curs i pel que fa a les activi-
tats de l’escoleta d’estiu), s’alerta de la falta d’equipaments municipals o la dificultat per fer ús dels que tenen a la vora, pertanyents a Emperador i Albalat. Així doncs, es demanava establir convenis d’ús amb amb Albalat o ampliar l’oferta de 
serveis i d’activitats culturals en aqueixa zona del poble. 
9. Petició expressada per una persona membre del Fòrum en representació de la demanda d’algunes treballadores del supermercat.
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(sistema dels pobles de l’Horta, que arriba fins a Meliana).

 4.7. Mobilitat, esport i temps lliure

Pel que fa a la mobilitat associada a l’oci i a l’activitat física, el grup destaca tres itineraris com els més 
practicats: 
· El carril de les redones al polígon, que connecta amb altres pobles de l’Horta Nord.
· La zona del Palmeral que connecta amb el camí del cementeri i de l’horta.
· El camí que ix del carrer de les Barraques per l’horta cap a Albalat.

Alguns d’aquests itineraris estan equipats en punt amb aparells de biogimnàstica, però algunes persones 
tenen la sensació que, almenys els de les Palmeres, no són utilitzats per ningú.

La majoria dels grups arriben a la conclusió que alguns trams de la zona nord i del polígon poden resultar 
un poc inhòspits per a algunes persones per estar poc transitats o poc il·luminats (tot i que, a alguns homes 
del grup, els sembla bé que la il·luminació siga tènue, d’acord amb el model europeu). Quant a això, una 
de les adolescents que participa en el grup, la qual ix a córrer, diu que prefereix anar pels carrers de dins 
del poble perquè s’hi sent més còmoda, ja que pel cementiri no hi va quasi ningú i està molt a les fosques: 
«pel carrer sí que veig algo de llum i trobe a gent». Altra, tanmateix, prefereix anar pel cementiri justament 
perquè hi ha menys gent i s’hi sent més ampla, encara que reconeix que «sí que dona un poc de por perquè 
vas a soles». Aquesta sensació es compartida per altres dones del grup. 

A més, pel que fa al recorregut per les redones del polígon, diuen que no és un lloc agradable per gaudir 
de la pràctica d’activitat física. Creuen que serà un dels punts més contaminats de Museros i que realment, 
no té sentit eixir a caminar i a córrer per allí. 

Tenint en compte l’anterior, un grup proposa senyalitzar i adequar una zona de passeig que vorege tot el 
poble i vaja vora carrers transitats. Aquesta idea entusiasma però un veí alerta que, si el traçat incloguera 
camins d’horta, si la ruta es massifica i no es respecta el camp, podria comportar problemes amb els 
llauradors. En tot cas, es valora molt positivament que «las huertas también son rutas de paseo» i que 
durant el confinament s’ha evidenciat això, fins i tot una celebració d’aniversari entre taronges.

 «El poble està predisposat a això [...] La gent ha tirat cap a l’horta més que mai» (H2).

«Eixa ruta la fem tots perquè ens trobem. Jo crec que és un poc una ruta predisposta per a vore a la gent» 
(H1).

«En hem relacionat moltíssim, però moltíssim.... no t’ho pots imaginar, la gent eixa tota en unes ganes 
d’interactuar increïbles, increïbles!» (H1).

Per últim, un dels participants, en nom d’altres companys corredors, demana que òbriguen les pistes de 
pàdel del polígon (o el perímetre) perquè els corredors entrenen,  ja que són 400 m de circuit de terra i no 
té tant d’impacte per als genolls com l’asfalt. De fet, denuncia que aqueix solar abans estava deixat i eren 
els esportistes els qui es van fer càrrec de mantindre’l en bones condicions, d’aquesta manera, exposa un 
benefici més, el sentit de responsabilitat col·lectiva, de facilitar l’ús dels espais públics.

4.8. Espai públic i sociabilitat

Durant les converses mantingudes amb el veïnat, es dediquen alguns moments a parlar de l’ús de l’espai 
urbà com a espai de sociabilitat. Així, es destaquen els principals llocs de trobada i problemàtiques o 
oportunitats vinculats a aquests. 

Les persones amb criatures en la família destaquen el parc de les Palmeres i el parc que hi ha al costat del 
carrer del Molí. Pel que fa a aquests dos, diuen que tenen poca ombra, que troben a faltar arbres que hi 
facen l’estada més confortable (menys calorosa i amb menys soroll de cotxes). El parc de les Escoles Velles 
diuen que no té molta vida. En canvi, al parc Oval va molta gent. El reformarem i creuen que té mobiliari 
urbà suficient. 

Quant a la falta d’ombra que facen confortables els carrers i els espais de trobada, un veí proposa «amb 
l’ajuda logística de l’Ajuntament» entendar un carrer xicotet del centre històric (per exemple, el de Sant Roc), 
amb una acció col·lectiva de ganxet, en la qual participaren dones i homes de totes les edats, com s’ha fet 
a les Alcubles. Així, a més d’aconseguir ombra, es fomentaria la interacció social intergeneracional. Fins i 
tot, es podria posar un sistema de microaspersió com han fet a Gandia.

D’altra banda, un veí manifesta una percepció negativa sobre la urbanització i l’asfaltat d’algunes àrees en 
els últims anys, ja que preferia que s’haguera quedat més natural, amb sol permeable i una vegetació més 
silvestre que permetera usos espontanis:

«Hi ha moltes zones que a lo millor la gent jove estava acudint i ixes zones ho han matat. Per exemple, 
davant la finca de Verdolaga [...], la zona de xiquets sí que van xiquets però ahí no va ningú, han posat 

un açò de gimnàstica per a majors i no va ningú més que quatre gamberros» (H4).

Altra persona pensa que caldria millorar el manteniment dels parcs existents.

En relació amb la confortabilitat dels espais públics del poble, una veïna del Fòrum alerta que el paviment 
de color taronja utilitzat en algunes voreres esvara molt, especialment els dies de pluja. També afegeix que 
manquen fonts, per tal de facilitar l’estada i els passejos per la localitat.

Els homes del grup de mitjana edat sense fills xicotets destaquen que no solen gastar molt els espais a 
l’aire lliure del poble per reunir-se. Els seus punts de trobada en el temps lliure són les seus socials (Casa 
de Cultura, SUMM, penyes...) i els bars (jubilats i els de l’avinguda de la Creu, per proximitat). Ara bé, sí 
que es posa en valor el fet que, en el poble, encara es faça allò d’eixir a la fresca. S’anomenen alguns 
espais on continua passant: placeta de l’Ajuntament (després de l’última intervenció, que ha deixat de ser 
un pàrquing), final de l’avinguda de la Creu, el banquet de la finca de Gaitar (al polígon), carrer de les 
Barraques, carrerons de darrere dels habitatges unifamiliars i jardins privats dels blocs de nova construcció. 
Es lamenta que la legislació (per ocupació de la via pública) i la trama urbana no ho faciliten més. Sobre 
això, un veí també reflexiona que, a més del procés d’urbanització, els horaris laborals són variables i ja no 
afavoreixen com abans quedar-se al carrer:

«Abans un home arribava a les 8 de la vesprà de treballar, entrava el carro o lo que fora i se quedava en 
la porta del carrer ja [...]. Hem perdut un sistema de vida» (H2).
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Pel que fa a aquesta qüestió, una possible acció del Fòrum podria ser organitzar una nit a la fresca (per tot 
el poble o localitzada) per reivindicar l’ús i l’apropiació de l’espai públic.

Les adolescents entrevistades conten que solen passejar per la zona del Pipa (realment, els banquets del 
parc del costat), pel de la biblioteca, pel parc de Tierno Galván i pels bancs de les vies. No solen acostar-
se a la séquia de darrere de La Masia o a les pistes del parc Oval (sí als banquets pròxims) ni al parc de 
parkour perquè els adolescents que hi van són més majors en el cas de la séquia, i sobretot, xics que fan 
esport al parc Oval i a la instal·lació de parkour, tot i que també hi ha alguna xica. En la pista de patinatge 
i «el tubo», no solen veure ningú. En tot cas, disposar de bancs és el que facilita que romanguen en un lloc. 
De fet, des de la seua perspectiva, en general, a Museros no hi ha manca de mobiliari urbà més enllà de 
papereres i d’il·luminació en algunes zones del poble. 

També parlen d’altres zones no transitades. Diuen que la pista de patinatge no s’usa però que els joves sí 
que s’hi posen de nit davant, a la rampa del Centre de Salut, i molesten. Alguns enceten un debat sobre la 
falta de civisme de les generacions més joves, pel que fa a l’ús de l’espai urbà, tot i que assumeixen que és 
el que comporta aquesta etapa vital.

Pel que fa als espais de trobada existents al barri de La Venta, es fa al·lusió a la situació de deixadesa en 
què es troba l’únic parc existent al nucli, en el qual s’han identificat plagues de mosquits i nius de rates. 
Segons una veïna, aquesta situació es veu agreujada per una séquia que es troba al descobert, on encara 
s’aboquen aigües fecals. 

4.9. Transport públic

La gent del Fòrum valora poder utilitzar el metro per anar a València, ja que és un mitjà públic, ràpid, 
accessible i que els estalvia temps d’haver de buscar aparcament. De fet, en veure les estadístiques de 
la seua utilització reflectides en la Fase I del PMUS, creuen que l’ús de facto ha de ser major que el que 
reflecteix el gràfic de repartiment modal de transport10.  No obstant això, pensen que hauria de ser més 
barat i, tot i l’èxit de la línia 3, que es podria ampliar el seu recorregut fins a Sagunt o connectar altres 
pobles de la comarca com el Puig, Massalfassar o Montcada. A més, a pesar dels beneficis que comporta 
disposar d’aquesta infraestructura, pensen que el seu pas pel poble genera una barrera molt gran a nivell 
urbanístic. La solució ideal seria poder soterrar les vies, tot i que reconeixen que seria una actuació molt 
costosa que no depén de l’Ajuntament només. 

Pel que fa al barri de La Venta, molta gent del grup pensa que el metro hi podria tindre una parada per tal 
de facilitar la connexió d’aquesta pedania. Hi ha gent que diu que això s’ha negociat en diverses ocasions 
i sembla que hi ha alguna dificultat tècnica per dur-ho a terme. Algunes persones proposen crear una 
taula de negociació conformada per representants de la Conselleria, de l’Ajuntament de Museros i de les 
associacions locals, per tal de pressionar amb el tema. 

Durant les converses, es recorda l’autobús que hi havia abans, que cobria les zones d’Albuixec-Massalfassar-
Museros. Pensen que era útil per oferir alternatives als desplaçaments en vehicles privats, però es reconeix 
que realment l’utilitzava poca gent i que, per tant, no era rendible. 

Sobre aquest tema, algunes persones troben a faltar que hi haja un autobús públic que connecte les 
zones més distants del poble. Sobretot, pensant en la gent gran que, per exemple, per a fer la compra 
és pràcticament depenent que algú els porte o, directament, els faça la compra (convé subratllar que en 
un dels grups s’ha proposat promoure l’ús de bicicletes elèctriques amb alforges per a aquest grup de 
població). També creuen que aquest autobús de línia podria donar resposta a la gent de La Venta, que està 
totalment aïllada. 

5. RESUM: PRINCIPALS PROBLEMÀTIQUES I PROPOSTES REALITZADES PEL FÒRUM VEÏNAL

PROBLEMÀTICA DETECTADA POSSIBLES SOLUCIONS PROPOSADES PEL FÒRUM

Alts nivells de pol·lució i soroll 
a causa del trànsit de vehicles 
(especialment en grans avingudes 
o zones molt freqüentades). Molta 
presència de vehicles als carrers.

•	Reduir	la	presència	de	vehicle	al	carrer:	aparcaments	
dissuasius (preferiblement, municipals i a cobert) i 
ordenances sobre els guals.

•	Fomentar	anar	a	peu	i	pacificar	el	trànsit	rodat.

•	Reduir	l’impacte	de	l’activitat	dels	polígons	en	les	àrees	
residencials (cas concret en el barri de La Venta).

Incomoditats dels trajectes quotidians 
a peu i dels espais de trobada: 

- Espais i carrers amb poca ombra 
per falta de vegetació o elecció 
d’espècies que no la generen (com 
palmeres).

- Voreres estretes i no accessibles.

•	Procurar	més	ombra.

•	Ampliar	voreres	i	fer-les	accessibles	amb	rampes.

•	 Asfaltar	 els	 carrers	 malmesos	 (avinguda	 del	 	 País	
Valencià).

Percepció d’inseguretat a peu. 

Motius: 

- Velocitat elevada dels vehicles a 
motor.

- Presència de bicicletes circulant per 
voreres.

- Espai poc transitats, falta d’activitat 
(connexió La Venta i el nucli urbà, 
pas de les vies).

- Il·luminació insuficient.*

•	Ressalts	o	guals	per	reduir	la	velocitat.

•	Marcar	itinerari	ciclista	per	la	calçada.	

•	 Sensibilització	 i	 educació	 vial	 per	 fomentar	 la	
convivència entre bicicletes, cotxes i vianants.

•	Assenyalar	els	punts	cecs.

•	Senyalitzar	recorreguts.

•	Potenciar	trajectes	més	concorreguts	(per	exemple,	en	
el cas de rutes saludables o de rutes escolars segures).

•	Posar	més	enllumenat	 (en	algunes	zones	amb	sensor	
de moviment).

10. Figura 29 inclosa en el Tomo I: Anàlisi i diagnòstic del Pla de mobilitat urbana sostenible de Museros.
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Establiments comercials situats 
majoritàriament a la zona est del 
poble (augmenta la percepció de 
les distàncies i la «dependència» del 
cotxe).

•	 Promoure	 el	 comerç	 local	 del	 nucli	 antic,	 l’existent	 i	
el de nova creació (major aprofitament dels canals de 
comunicació municipals: ban, panells electrònics, BIM..., 
incloure en el ban informació que promocione el comerç i 
el consum local, iniciatives que incentiven les compres entre 
el comerç associat, recompte de comerços actius, ruta de 
repartiment a domicili de comandes de diversos comerços, 
especialment com a servei per a la gent gran...).

•	Establir	una	«connectivitat	més	lògica»,	també	quan	es	
fan desviacions per obres o festes.

•	Oferir	alternatives	de	transport	públic	per	connectar	la	
zona comercial amb les zones més distants del poble.

•	 Facilitar un mercat de venda directa (puntualment o 
regularment) per donar eixida a l’excedent de fruita i 
verdura dels camps particulars.

Aglomeracions de vehicles al 
voltant de les escoles en hora punta 
d’entrada i eixida. 

Falta d’autonomia de la infància pel 
que fa a l’ús de l’espai urbà.

•	Dissenyar i assenyalar itineraris segurs.

•	Limitar el trànsit rodat en l’entorn escolar de 8.45 h a 
9.30 h (iniciativa semblant al Kiss&Go de Madrid en la 
ruta escolar).

•	Destinar un guàrdia urbà que regule el trànsit de les 
conglomeracions en hora punta al voltant dels centres 
escolars.

•	Coordinar	l’acompanyament	des	de	les	AMPA.

•	Reforçar	l’atenció	en	els	punts	de	perill	(vies...).

•	Ensenyar	educació	vial	a	majors	i	menuts.

•	Reduir	la	velocitat	màxima	permesa	dels	cotxes.

•	Fomentar	l’autonomia	infantil.

•	 Evitar	 les	 aglomeracions	 de	 vehicles	 amb	 ressalts	 i	
guals, especialment a l’entorn de l’Escola La Masia. 

Conflictes concrets pel que fa al 
trànsit rodat: 

- Pas de les vies del tren perillós.

- Punt conflictiu en Mercadona.

- Part nord-oest mal comunicada.

- Mercadet setmanal en zona de 
bloqueig del trànsit.

•	Soterrar	les	vies.

•	 Fer	 acomplir	 el	 sentit	 de	 circulació	 al	 voltant	 del	
Mercadona i posar barreres al pàrquing de motos perquè 
no les tiren els cotxes.

•	 Fer	 	 redones	 a	 la	 part	 nord	 del	 poble,	 com	 s’ha	 fet	
recentment a la part sud.

•	Aprofitar que s’ha canviat l’emplaçament del mercadet 
municipal a un lloc més adequat, per a ampliar-lo.

Percepció de la bicicleta únicament  
com a vehicle d’oci i no com a 
transport quotidià.

•	 Pintar un carril bici pels carrers del nucli urbà i el 
polígon i per un circuit que faça la volta al poble.

•	Posar	sistemes	d’aparcabicis	segurs	pel	poble	(detector 
de moviments als aparcabicis, aparcabicis amb clau...), 
en concret a l’estació. 

•	Instal·lar	aparcabicis	en	Mercadona.

•	Promoure	la	bicicleta	elèctrica	entre	la	gent	gran.

•	Facilitar	que	als	edificis	comunitaris	hi	haja	espais	per	
a aparcar la bicicleta.

•	Educació	vial	ciclista.

•	 Fomentar-ne	 i	 facilitar	 la	 combinació	 amb	 transport	
públic amb aparcaments segurs prop del metro.

•	 Sancions per als furts de bicicletes (que els policies 
patrullen i sancionen més).

•	Demanar a la Mancomunitat que incloga Museros en 
el circuit del Xufabike (Valenbisi dels pobles de l’Horta, 
que arriba fins a Meliana).

Itineraris «d’eixir a caminar», algunes 
problemàtiques: 

- Recorreguts inhòspits i contaminats.

- Els corredors no tenen cap zona 
adequada per a entrenar (perímetre 
de les pistes de pàdel tancat).

•	Adequar	un	circuit	que	vorege	el	poble,	per	evitar	 la	
pol·lució de la carretera, els perills d’atropellament la 
sensació d’inseguretat dels camins poc transitats.

•	Revaloritzar	els	camins	d’horta	però	amb	atenció	de	no	
massificar-los ni perjudicar els llauradors.

•	 Adequar	 una	 zona	 per	 a	 l’entrenament	 amb	 sòl	 no	
pavimentat per esmorteir l’impacte als genolls.

Sociabilitat juvenil conflictiva.

•	Adequar	els	espais	on	solen	anar	els	joves	amb	bancs,	
ombra i papereres.

•	Campanya	de	sensibilització	per	una	convivència	cívica.

Aïllament i sensació de deixadesa al 
barri de La Venta.

•	 Connexió	 segura	 amb	 el	 poble	 a	 peu,	 carril	 bici	 i	
autobús (potser que l’escolar que va fins Albalat incloga 
Museros en la ruta).

•	Parada	de	metro	en	La	Venta.

•	 Netejar	 i	 condicionar	 solars,	 jardins	 i	 camps	 dels	
voltants.

•	Reduir	l’impacte	de	l’activitat	al	polígon.

•	 Solucionar	 canalització	 coberta	 de	 les	 aigües	 fecals	
que van a parar a la séquia.

Falta de seguiment de reivindicacions 
ja fetes pel veïnat.

•	Generar una comissió de seguiment del PMUS amb 
representació tècnica, política i veïnal. 

* Problemàtica no compartida per totes les persones participants en el taller.
Propostes afegides en la posada en comú realitzada amb el Fòrum Veïnal de Museros el 21 de juliol de 2020.
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6. ALGUNES REFLEXIONS FINALS

A continuació, per concloure el present informe, es comparteixen algunes reflexions teòriques al voltant 
dels principals debats mantinguts en les sessions de participació. Aquestes han sigut redactades per l’equip 
tècnic que ha dinamitzat el procés.

 - El model urbanístic basat en la ciutat funcional, caracteritzat per la dispersió i la zonificació d’usos, ha 
marcat el creixement i l’evolució de la majoria de ciutats i municipis europeus en les últimes dècades. El cas 
de Museros és un exemple més on, a xicoteta escala, es manifesta la incidència directa que aquest model té 
en les pautes de mobilitat del veïnat. La concentració d’usos homogenis i el creixement segregat de zones 
per funcionalitats diferents fomenta la utilització del vehicle privat i redueix la vitalitat de l’espai urbà com a 
espai de trobada que enforteix les relacions veïnals. Actualment es revisa el Pla general d’ordenació urbana 
de la localitat, la qual cosa comporta una gran oportunitat per a repensar aquest aspecte i potenciar 
la funció social de l’espai urbà amb usos mixtos i diversos, garants d’activitat constant, i una mobilitat 
facilitadora de les activitats diàries. 

- L’aspecte esmentat amb anterioritat afecta a Museros de manera particular als desplaçaments relacionats 
amb les tasques quotidianes vinculades a la compra. La concentració de grans supermercats a la zona 
més propera al polígon i la progressiva disminució del xicotet comerç a la zona centre promouen una 
mobilitat associada al vehicle privat, en ser aquest un factor de desigualtat per aquelles persones que no 
en disposen d’un o que no tenen l’autonomia per a conduir-lo, com per exemple, la gent gran. En aquest 
sentit, l’impuls i la promoció del teixit comercial de proximitat, que tradicionalment s’ha situat al centre 
del poble, podria fer que aquest tornara a contemplar-se com una alternativa viable que evitara part dels 
desplaçaments rodats a l’àrea de les grans superfícies. Així, els PMUS de poblacions com Alfafar o Utiel 
han contemplat accions en aquesta línia, com ara l’adequació de voreres a l’àrea de concentració de les 
tendes de proximitat o el servei a domicili de la xarxa de xicotets comerços.

- Un altra qüestió destacada pel Fòrum Veïnal és l’oportunitat que pot oferir l’espai urbà com a lloc 
d’aprenentatge per als més menuts i menudes i per a la joventut, com a espai on desenvolupar l’autonomia 
i teixir les identitats individuals i col·lectives. L’escala de Museros ofereix moltes facilitats per a la sociabilitat, 
de fet el diagnòstic perceptiu evidència que encara perduren certs trets d’autonomia infantil que ja no es 
veuen a les grans ciutats. En aquesta línia, cal repensar com aconseguir que l’espai urbà siga un espai 
segur per a la infància, segur des d’una perspectiva comunitària i no securitària. Les rutes escolars segures, 
un projecte que es va plantejar en algun moment des de l’AMPA del CEIP Blasco Ibáñez, poden ser una 
oportunitat per a promoure la mobilitat sostenible i solucionar els conflictes generats per l’aglomeració 
de vehicles en hora punta d’entrada i eixida de col·legi. Ara bé, és important que aquest treball vaja 
acompanyat de l’adequació dels entorns escolars perquè aquests siguen espais segurs i saludables, on la 
xicalla puga desenvolupar la seua autonomia. A més, per garantir açò últim cal incorporar a l’acció una 
perspectiva comunitària, a partir de la qual teixir i enfortir les xarxes veïnals que sustenten la percepció de 
col·lectivitat i permeten la circulació autònoma dels menuts i de les menudes en un ambient de cohesió 
social. Iniciatives com el projecte d’entorns escolars de Pamplona,  Camins en Dénia12  o el Kiss&Go13 de 
Madrid, són exemples d’aquest tipus. 

- Un altre aspecte important del diagnòstic perceptiu és la diferència del discurs al voltant dels conflictes 
vinculats a la mobilitat entre els homes de mitjana edat, que pràcticament no perceben problemàtiques 
en la seua vivència ni en transitar l’espai urbà, i la resta de col·lectius entrevistats (adolescents, joves, 
dones, gent gran...). Els diferents rols que la societat atribueix a dones i homes comporten models de 
mobilitat diferents; també, les situacions vitals particulars de cada persona. Igualment, la manera en què 
hem dissenyat els pobles i les ciutats, tot prioritzant els desplaçaments i les tasques merament productives 
associades al vehicle privat, també genera desigualtats a l’hora de transitar i viure l’espai urbà. Per tant, 
atendre la diversitat de vivències quotidianes i assumir la perspectiva comunitària de les cures a l’hora de 
redissenyar els parcs, les places i els carrers del poble, serà un impuls per a facilitar els recorreguts a peu i 
el confort de totes les persones, per a crear un poble realment inclusiu i accessible. 

- Pel que fa a la mobilitat ciclista, Museros s’enfronta a un repte present en molts municipis d’escala similar. 
La bicicleta està associada de manera directa amb l’oci i els temps lliure, però costa percebre-la com a un 
mitjà de transport quotidià. Si es pretén aquest viratge, cal adequar la infraestructura ciclista del municipi 
(carrer adaptats per facilitar la convivència de vianants, cotxes i bicis; instal·lació d’aparcabicis...) però 
també, com s’ha dit anteriorment, aquestes mesures s’han d’acompanyar de discursos i narratives que 
connecten amb la població. Moltes vegades, la imatge de la bici associada als requeriments de la pràctica 
esportiva (equipament professional, bicicletes potents...) allunya l’imaginari d’aquest mitjà de transport com 
una alternativa a l’abast de totes les persones. En el marc del PMUS, es podria contrastar aquesta visió amb 
propostes creatives de caràcter comunitari com marxes ciclistes cap a l’escola.

- Sobre la situació del barri de La Venta, hi ha una gran preocupació per la desconnexió i la desigualtat 
que es genera cap al veïnat que hi viu, agreujada en cas que no es dispose de vehicle privat. En concret, 
preocupen les implicacions que aquesta situació pot tindre per a les famílies amb fills i filles, especialment 
pel que fa a la mobilitat escolar. Com ja anticipa el diagnòstic tècnic del PMUS, són necessàries solucions 
al voltant de com millorar la connexió d’aquest barri amb la resta de serveis i d’equipaments situats al nucli 
urbà de Museros. 

- Les estratègies de comunicació i sensibilització són importants en la promoció de la mobilitat sostenible. 
Fa dècades que l’imaginari col·lectiu associa la llibertat al vehicle privat. La gent jove desitja complir els 18 
anys per a aconseguir el carnet de conduir i ser independent; en aquest sentit, els mitjans de comunicació 
han tingut un paper principal. Per tant, per fer un gir de consciència a favor dels mitjans de transport 
sostenibles, cal incentivar un canvi en les actituds de la ciutadania i en la percepció social de cada mitjà 
de transport14.  És necessari generar discursos i narratives que la gent puga compartir, i amb les quals 
siga fàcil sentir-se identificats. En aquest sentit, en el marc del PMUS de Museros, poden eixir iniciatives 
molt potents a partir d’algunes idees comentades en el diagnòstic propositiu realitzat amb el Fòrum. La 
sensació de llunyania que molta gent té es podria compensar amb campanyes comunicatives vinculades a 
contrarestar aquesta percepció de la distància-temps (com la iniciativa de Metro Minuto, que han impulsat 
ciutats com Pontevedra). També, es podria emfatitzar la importància del fet de caminar com a oportunitat 
per a trobar-se, una experiència s’ha fet valdre encara més durant les restriccions del confinament. Potser 
ara és el moment en què més receptiva n’estiga la gent.

11. COL·LECTIU PUNT 6.  Urbanismo Feminista. Por una transformación radical de los espacios de vida. Barcelona: Virus, 2019.
12. https://www.pamplona.es/actualidad/noticias/alumnado-de-liceo-monjardin-pinta-los-nuevos-espacios-generados-en-los-pasos-de
13. http://www.caminisdenia.com/es/inicio-2/
14. GARCÉS, J. (et altres). ¿Cómo nos movemos? Aspectos psicosociales de movilidad sostenible. Zaragoza: Asociación de Estudios Psicosociales y ADECS, 2018.
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- Finalment, pel que fa a la participació del veïnat en els assumptes que afecten la mobilitat quotidiana al 
municipi, existeix la demanda de fer un seguiment de les propostes i de les actuacions que se suggereixen. 
És a dir, és important per a la població anar més enllà de generar espais de diagnòstic propositiu. Hi ha la 
inquietud de fomentar relacions horitzontals amb l’Administració, i que la ciutadania també s’implique com 
un agent actiu en el desenvolupament de les propostes. En aquest sentit, pot ser interessant formular una 
estructura de governança operativa per a dur el seguiment i la implementació del PMUS. Una bona proposta 
seria crear, des del Fòrum Veïnal de Participació, un grup de treball de mobilitat amb les associacions i 
persones involucrades en el tema per fer el seguiment del pla.

ANNEX 1

PROBLEMÀTICA DETECTADA POSSIBLES SOLUCIONS PROPOSADES PEL FÒRUM ÉS COMPETÈNCIA DEL 
PMUS?

ÉS VIABLE 
TÈCNICAMENT?

ÉS VIABLE 
ECONÒMICAMENT?

SOLUCIÓ/PROPOSTA QUE 
S'INCLOURÀ EN EL PMUS

• Reduir la presència de vehicle al carrer:
aparcaments dissuasius (preferiblement, municipals i a
cobert) i ordenances sobre els guals.

SÍ SÍ SÍ Model + Proposta 15

• Fomentar anar a peu i pacificar el trànsit rodat. SÍ SÍ SÍ Model + Proposta 24

• Reduir l’impacte de l’activitat dels polígons en les
àrees residencials (cas concret en el barri de La Venta). NO

• Procurar més ombra. ? SÍ SÍ Inclòs en les propostes de 
reordenació viaria (11-14)

• Ampliar voreres i fer-les accessibles amb rampes. Proposta 8

• Asfaltar els carrers malmesos (avinguda del País
Valencià). SÍ SÍ SÍ Proposta 25

• Ressalts o guals per reduir la velocitat. SÍ ? SÍ
Técnicament és preferible uns altres 
mètodes com els de les propostes 

21, 24 i 29
• Marcar itinerari ciclista per la calçada. SÍ SÍ SÍ Proposta 3
• Sensibilització i educació vial per fomentar la
convivència entre bicicletes, cotxes i vianants. ? SÍ SÍ Proposta 29

• Assenyalar els punts cecs. ?
• Senyalitzar recorreguts. ?
• Potenciar trajectes més concorreguts (per exemple,
en el cas de rutes saludables o de rutes escolars
segures).

SÍ SÍ SÍ Propostes 2, 11, 12, 13, 14, 9 i 10

• Posar més enllumenat (en algunes zones amb sensor
de moviment). NO

• Promoure el comerç local del nucli antic, l’existent i
el de nova creació (major aprofitament dels canals de
comunicació municipals: ban, panells electrònics,
BIM..., incloure en el ban informació que promocione
el comerç i el consum local, iniciatives que incentiven
les compres entre el comerç associat, recompte de
comerços actius, ruta de repartiment a domicili de
comandes de diversos comerços, especialment com a
servei per a la gent gran...).

NO

• Establir una «connectivitat més lògica», també quan
es fan desviacions per obres o festes. ?

• Oferir alternatives de transport públic per connectar
la zona comercial amb les zones més distants del
poble.

SÍ SÍ NO?

• Facilitar un mercat de venda directa (puntualment o
regularment) per donar eixida a l’excedent de fruita i
verdura dels camps particulars.

NO

• Dissenyar i assenyalar itineraris segurs. SÍ SÍ SÍ Proposta 2
• Limitar el trànsit rodat en l’entorn escolar de 8.45 h a
9.30 h (iniciativa semblant al Kiss&Go de Madrid en la
ruta escolar).

SÍ? ? SÍ

• Destinar un guàrdia urbà que regule el trànsit de les
conglomeracions en hora punta al voltant dels centres
escolars.

SÍ SÍ SÍ Proposta 2

• Coordinar l’acompanyament des de les AMPA. NO
• Reforçar l’atenció en els punts de perill (vies...). SÍ SÍ SÍ Proposta 2
• Ensenyar educació vial a majors i menuts. SÍ SÍ SÍ Proposta 29
• Reduir la velocitat màxima permesa dels cotxes. SÍ SÍ SÍ Proposta 24
• Fomentar l’autonomia infantil. SÍ SÍ SÍ Proposta 2

• Evitar les aglomeracions de vehicles amb ressalts i
guals, especialment a l’entorn de l’Escola La Masia. SÍ ? SÍ

Amb la resta de propostes es 
pretén reduir el nombre de vehicles 
sense limitar l'accés i la circulació 

d'aquests.
• Soterrar les vies. NO ? NO
• Fer acomplir el sentit de circulació al voltant del
Mercadona i posar barreres al pàrquing de motos
perquè no les tiren els cotxes.

NO

• Fer redones a la part nord del poble, com s’ha fet
recentment a la part sud. ?

• Aprofitar que s’ha canviat l’emplaçament del
mercadet municipal a un lloc més adequat, per a
ampliar-lo.

NO

• Pintar un carril bici pels carrers del nucli urbà i el
polígon i per un circuit que faça la volta al poble. SÍ SÍ SÍ Proposta 3

• Posar sistemes d’aparcabicis segurs pel poble
(detector de moviments als aparcabicis, aparcabicis
amb clau...), en concret a l’estació. 

SÍ SÍ NO?

• Instal·lar aparcabicis en Mercadona. SÍ SÍ SÍ Proposta 4

• Promoure la bicicleta elèctrica entre la gent gran. NO SÍ NO?

• Facilitar que als edificis comunitaris hi haja espais per
a aparcar la bicicleta. NO

• Educació vial ciclista. SÍ SÍ SÍ Proposta 29

• Fomentar-ne i facilitar la combinació amb transport
públic amb aparcaments segurs prop del metro. SÍ SÍ SÍ Propostes 3, 4, 5 i 15

• Sancions per als furts de bicicletes (que els policies
patrullen i sancionen més). NO

• Demanar a la Mancomunitat que incloga Museros en
el circuit del Xufabike (Valenbisi dels pobles de l’Horta,
que arriba fins a Meliana).

SÍ SÍ SÍ Proposta 5

• Adequar un circuit que vorege el poble, per evitar la
pol·lució de la carretera, els perills d’atropellament la
sensació d’inseguretat dels camins poc transitats.

SÍ SÍ SÍ Parcialment. Proposta 14

• Revaloritzar els camins d’horta però amb atenció de
no massificar-los ni perjudicar els llauradors. NO

• Adequar una zona per a l’entrenament amb sòl no
pavimentat per esmorteir l’impacte als genolls. NO

• Adequar els espais on solen anar els joves amb
bancs, ombra i papereres. NO

• Campanya de sensibilització per una convivència
cívica. SÍ SÍ SÍ Proposta 29

• Connexió segura amb el poble a peu, carril bici i
autobús (potser que l’escolar que va fins Albalat
incloga Museros en la ruta).

SÍ SÍ ? Propostes 3, 6 i 7

• Parada de metro en La Venta. ? NO
• Netejar i condicionar solars, jardins i camps dels
voltants. NO

• Reduir l’impacte de l’activitat al polígon. NO
• Solucionar canalització coberta de les aigües fecals
que van a parar a la séquia. NO

Falta de seguiment de reivindicacions
ja fetes pel veïnat.

• Generar una comissió de seguiment del PMUS amb
representació tècnica, política i veïnal. SÍ SÍ SÍ Proposta 28

Percepció de la bicicleta únicament 
com a vehicle d’oci i no com a 
transport quotidià.

Itineraris «d’eixir a caminar», algunes 
problemàtiques:
- Recorreguts inhòspits i contaminats.
- Els corredors no tenen cap zona 
adequada per a entrenar (perímetre 
de les pistes de pàdel tancat).

Sociabilitat juvenil conflictiva.

Aïllament i sensació de deixadesa al
barri de La Venta.

Alts nivells de pol·lució i soroll a causa
del trànsit de vehicles (especialment
en grans avingudes o zones molt
freqüentades). Molta presència de
vehicles als carrers.

Incomoditats dels trajectes quotidians 
a peu i dels espais de trobada: 
- Espais i carrers amb poca ombra per 
falta de vegetació o elecció 
d’espècies que no la generen (com 
palmeres).
- Voreres estretes i no accessibles.

Percepció d’inseguretat a peu. 
Motius:
- Velocitat elevada dels vehicles a 
motor.
- Presència de bicicletes circulant per 
voreres.
- Espai poc transitats, falta d’activitat 
(connexió La Venta i el nucli urbà, pas 
de les vies).
- Il·luminació insuficient.*

Establiments comercials situats
majoritàriament a la zona est del
poble (augmenta la percepció de les
distàncies i la «dependència» del
cotxe).

Aglomeracions de vehicles al voltant 
de les escoles en hora punta 
d’entrada i eixida. 

Falta d’autonomia de la infància pel 
que fa a l’ús de l’espai urbà.

Conflictes concrets pel que fa al 
trànsit rodat: 
- Pas de les vies del tren perillós.
- Punt conflictiu en Mercadona.
- Part nord-oest mal comunicada.
- Mercadet setmanal en zona de 
bloqueig del trànsit.

PROBLEMÀTICA DETECTADA POSSIBLES SOLUCIONS PROPOSADES PEL FÒRUM ÉS COMPETÈNCIA DEL 
PMUS?

ÉS VIABLE 
TÈCNICAMENT?

ÉS VIABLE 
ECONÒMICAMENT?

SOLUCIÓ/PROPOSTA QUE 
S'INCLOURÀ EN EL PMUS

• Reduir la presència de vehicle al carrer:
aparcaments dissuasius (preferiblement, municipals i a
cobert) i ordenances sobre els guals.

SÍ SÍ SÍ Model + Proposta 15

• Fomentar anar a peu i pacificar el trànsit rodat. SÍ SÍ SÍ Model + Proposta 24

• Reduir l’impacte de l’activitat dels polígons en les
àrees residencials (cas concret en el barri de La Venta). NO

• Procurar més ombra. ? SÍ SÍ Inclòs en les propostes de 
reordenació viaria (11-14)

• Ampliar voreres i fer-les accessibles amb rampes. Proposta 8

• Asfaltar els carrers malmesos (avinguda del País
Valencià). SÍ SÍ SÍ Proposta 25

• Ressalts o guals per reduir la velocitat. SÍ ? SÍ
Técnicament és preferible uns altres 
mètodes com els de les propostes 

21, 24 i 29
• Marcar itinerari ciclista per la calçada. SÍ SÍ SÍ Proposta 3
• Sensibilització i educació vial per fomentar la
convivència entre bicicletes, cotxes i vianants. ? SÍ SÍ Proposta 29

• Assenyalar els punts cecs. ?
• Senyalitzar recorreguts. ?
• Potenciar trajectes més concorreguts (per exemple,
en el cas de rutes saludables o de rutes escolars
segures).

SÍ SÍ SÍ Propostes 2, 11, 12, 13, 14, 9 i 10

• Posar més enllumenat (en algunes zones amb sensor
de moviment). NO

• Promoure el comerç local del nucli antic, l’existent i
el de nova creació (major aprofitament dels canals de
comunicació municipals: ban, panells electrònics,
BIM..., incloure en el ban informació que promocione
el comerç i el consum local, iniciatives que incentiven
les compres entre el comerç associat, recompte de
comerços actius, ruta de repartiment a domicili de
comandes de diversos comerços, especialment com a
servei per a la gent gran...).

NO

• Establir una «connectivitat més lògica», també quan
es fan desviacions per obres o festes. ?

• Oferir alternatives de transport públic per connectar
la zona comercial amb les zones més distants del
poble.

SÍ SÍ NO?

• Facilitar un mercat de venda directa (puntualment o
regularment) per donar eixida a l’excedent de fruita i
verdura dels camps particulars.

NO

• Dissenyar i assenyalar itineraris segurs. SÍ SÍ SÍ Proposta 2
• Limitar el trànsit rodat en l’entorn escolar de 8.45 h a
9.30 h (iniciativa semblant al Kiss&Go de Madrid en la
ruta escolar).

SÍ? ? SÍ

• Destinar un guàrdia urbà que regule el trànsit de les
conglomeracions en hora punta al voltant dels centres
escolars.

SÍ SÍ SÍ Proposta 2

• Coordinar l’acompanyament des de les AMPA. NO
• Reforçar l’atenció en els punts de perill (vies...). SÍ SÍ SÍ Proposta 2
• Ensenyar educació vial a majors i menuts. SÍ SÍ SÍ Proposta 29
• Reduir la velocitat màxima permesa dels cotxes. SÍ SÍ SÍ Proposta 24
• Fomentar l’autonomia infantil. SÍ SÍ SÍ Proposta 2

• Evitar les aglomeracions de vehicles amb ressalts i
guals, especialment a l’entorn de l’Escola La Masia. SÍ ? SÍ

Amb la resta de propostes es 
pretén reduir el nombre de vehicles 
sense limitar l'accés i la circulació 

d'aquests.
• Soterrar les vies. NO ? NO
• Fer acomplir el sentit de circulació al voltant del
Mercadona i posar barreres al pàrquing de motos
perquè no les tiren els cotxes.

NO

• Fer redones a la part nord del poble, com s’ha fet
recentment a la part sud. ?

• Aprofitar que s’ha canviat l’emplaçament del
mercadet municipal a un lloc més adequat, per a
ampliar-lo.

NO

• Pintar un carril bici pels carrers del nucli urbà i el
polígon i per un circuit que faça la volta al poble. SÍ SÍ SÍ Proposta 3

• Posar sistemes d’aparcabicis segurs pel poble
(detector de moviments als aparcabicis, aparcabicis
amb clau...), en concret a l’estació. 

SÍ SÍ NO?

• Instal·lar aparcabicis en Mercadona. SÍ SÍ SÍ Proposta 4

• Promoure la bicicleta elèctrica entre la gent gran. NO SÍ NO?

• Facilitar que als edificis comunitaris hi haja espais per
a aparcar la bicicleta. NO

• Educació vial ciclista. SÍ SÍ SÍ Proposta 29

• Fomentar-ne i facilitar la combinació amb transport
públic amb aparcaments segurs prop del metro. SÍ SÍ SÍ Propostes 3, 4, 5 i 15

• Sancions per als furts de bicicletes (que els policies
patrullen i sancionen més). NO

• Demanar a la Mancomunitat que incloga Museros en
el circuit del Xufabike (Valenbisi dels pobles de l’Horta,
que arriba fins a Meliana).

SÍ SÍ SÍ Proposta 5

• Adequar un circuit que vorege el poble, per evitar la
pol·lució de la carretera, els perills d’atropellament la
sensació d’inseguretat dels camins poc transitats.

SÍ SÍ SÍ Parcialment. Proposta 14

• Revaloritzar els camins d’horta però amb atenció de
no massificar-los ni perjudicar els llauradors. NO

• Adequar una zona per a l’entrenament amb sòl no
pavimentat per esmorteir l’impacte als genolls. NO

• Adequar els espais on solen anar els joves amb
bancs, ombra i papereres. NO

• Campanya de sensibilització per una convivència
cívica. SÍ SÍ SÍ Proposta 29

• Connexió segura amb el poble a peu, carril bici i
autobús (potser que l’escolar que va fins Albalat
incloga Museros en la ruta).

SÍ SÍ ? Propostes 3, 6 i 7

• Parada de metro en La Venta. ? NO
• Netejar i condicionar solars, jardins i camps dels
voltants. NO

• Reduir l’impacte de l’activitat al polígon. NO
• Solucionar canalització coberta de les aigües fecals
que van a parar a la séquia. NO

Falta de seguiment de reivindicacions
ja fetes pel veïnat.

• Generar una comissió de seguiment del PMUS amb
representació tècnica, política i veïnal. SÍ SÍ SÍ Proposta 28

Percepció de la bicicleta únicament 
com a vehicle d’oci i no com a 
transport quotidià.

Itineraris «d’eixir a caminar», algunes 
problemàtiques:
- Recorreguts inhòspits i contaminats.
- Els corredors no tenen cap zona 
adequada per a entrenar (perímetre 
de les pistes de pàdel tancat).

Sociabilitat juvenil conflictiva.

Aïllament i sensació de deixadesa al
barri de La Venta.

Alts nivells de pol·lució i soroll a causa
del trànsit de vehicles (especialment
en grans avingudes o zones molt
freqüentades). Molta presència de
vehicles als carrers.

Incomoditats dels trajectes quotidians 
a peu i dels espais de trobada: 
- Espais i carrers amb poca ombra per 
falta de vegetació o elecció 
d’espècies que no la generen (com 
palmeres).
- Voreres estretes i no accessibles.

Percepció d’inseguretat a peu. 
Motius:
- Velocitat elevada dels vehicles a 
motor.
- Presència de bicicletes circulant per 
voreres.
- Espai poc transitats, falta d’activitat 
(connexió La Venta i el nucli urbà, pas 
de les vies).
- Il·luminació insuficient.*

Establiments comercials situats
majoritàriament a la zona est del
poble (augmenta la percepció de les
distàncies i la «dependència» del
cotxe).

Aglomeracions de vehicles al voltant 
de les escoles en hora punta 
d’entrada i eixida. 

Falta d’autonomia de la infància pel 
que fa a l’ús de l’espai urbà.

Conflictes concrets pel que fa al 
trànsit rodat: 
- Pas de les vies del tren perillós.
- Punt conflictiu en Mercadona.
- Part nord-oest mal comunicada.
- Mercadet setmanal en zona de 
bloqueig del trànsit.


