Crònica sobre l’acció de promoció de la mobilitat sostenible impulsada pel Fòrum Veïnal
18 de desembre de 2020

El veïnat de Museros s'implica en el repte de la mobilitat sostenible
18 de desembre de 2020

El passat divendres, 18 de desembre de 2020, el Fòrum Veïnal de Museros va celebrar
el Repte per la mobilitat sostenible, una acció treballada en clau comunitària per
promoure els entorns escolars segurs.
Aquest òrgan de participació ciutadana va ser impulsat en 2019 per l'Ajuntament de
Museros, en el marc del desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i el IV
Pla de Salut de la Generalitat Valenciana, i està configurat per veïnat divers i persones
representants del teixit associatiu muserenc.
La jornada va consistir a facilitar a la joventut, xiquets i xiquetes del poble que anaren
als seus centres escolars a peu, en bici, patins o patinet. Vora 600 alumnes van passar
pels punts de recompte per donar el "bon dia" i rebre un portamascaretes i una
motxilla òptima per als desplaçaments a peu o en mitjà no motoritzat.
A més de per l'èxit d'assistència, totes les persones implicades en l'organització
(membres del Fòrum, de la corporació municipal, dels centres escolars...) van valorar
molt satisfactòriament el tema escollit, recomanat per l'Organització Mundial de la
Salut, així com la cura del procés de planificació en xarxa i l'entusiasme que tothom
manifestà eixe matí en trobar-se als carrers.
Als cap de pocs dies, els i les membres del Fòrum s'han reunit per analitzar el
potencial de l'acció i ajustar la proposta, per descomptat, respectant les mesures de
seguretat sociosanitàries. Es preveu fer el mateix amb els centres escolars, i el
personal tècnic i polític de l'Ajuntament, ja que uns i altres han mostrat interés per
estudiar com replicar l'acció de manera periòdica i efectiva en un futur.
Així les coses, es tracta de fer germinar l'hàbit de la mobilitat sostenible que, a més de
tindre un impacte directe beneficiós per a la salut física, descongestionar el trànsit
rodat i rebaixar la contaminació ambiental i acústica, revitalitza els vincles socials i
l'arrelament que la inèrcia del creixement del poble i el ritme de vida accelerat de la
societat actual entrebanquen. Ara més que mai, fent camí fem Museros.

