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Mollet exporta el seu model de mobilitat segura i
sostenible
Una delegació de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, encapçalada per
l’alcalde Josep Monràs, viatja aquest dijous a la localitat portuguesa de
Torres Vedras per participar en unes jornades europees sobre mobilitat.
Mollet ha estat convidada per l’Associació CiVinet per donar a conèixer el
seu model de mobilitat sostenible i segura.
Durant aquestes jornades, l’alcalde Josep Monràs pronunciarà una ponència sobre
les polítiques que s’apliquen a Mollet adreçades a promoure una mobilitat
sostenible i segura després d’aprovar el seu Pla de Mobilitat Urbana.
Justament, aquest pla, centrat en la vianalització de diversos carrers de la ciutat,
l’aplicació de velocitat reduïda que ha permès disminuir les emissions de CO2, o els
cursos de sensibilització i educació viaria, ha estat un dels factors pels quals Mollet
del Vallès, juntament amb Torres Vedras, ha estat nomenada ambaixadora verda
europea al rebre l’European Green Leaf 2015.
Aprofitant aquesta estada, els ajuntament de Mollet i de Torres Vedras signaran
diversos acords de col·laboració per tal d’intercanviar experiències especialment
pel que fa les polítiques que apliquen entorn a la sostenibilitat i el creixement verd.
Unes polítiques que els hi ha valgut el reconeixement internacional.
La Xarxa Civinet Espanya i Portugal és una iniciativa creada l’any 2009 dins del
marc de Civitas Forum impulsat per la Comissió Europea amb l’objectiu de ser un
punt de trobada entre ciutats i entitats on s’intercanviïn totes aquelles qüestions
relacionades amb la sostenibilitat, el desenvolupament urbà sostenible, l’estalvi
energètic i, en general, sobre l’aplicació de mesures de planificació urbana
respectuoses amb el medi ambient.
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