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L’Ajuntament de Mollet inicia la segona fase del procés
participatiu per elaborar el Pla de Mobilitat Urbana
La setmana passada va tenir lloc un taller de participatiu amb la Taula de
Mobilitat, en el qual es van presentar i valorar les propostes del Pla de
Mobilitat Urbana que està elaborant l’Ajuntament de Mollet.
Durant la sessió, celebrada el passat 30 de novembre a La Marineta, es van
presentar les propostes del Pla de Mobilitat, algunes de les quals sorgides en la
sessió de la fase de diagnosi, i es van discutir i valorar en petits grups de
conversa. Finalment, es van fer propostes de millora i es van prioritzar les que
es van considerar com a més interessants.
La sessió participativa de la Taula de Mobilitat, presidida pel regidor de
Mobilitat de l’Ajuntament, Joan Daví, va comptar amb la participació de 31
persones, entre membres dels grups municipals i representants de la societat
civil. Així, per exemple, hi van participar membres del Club Ciclista Plana Lledó;
de l’Associació de Veïns de la Zona Centre; de l’AV de Col·legis Nous; de l’AV
de l’Espai Rural de Gallecs; dels consells sectorials de Dona i de Comerç
d’ADIMO i de la Diputació de Barcelona, a més de personal tècnic de Mobilitat
de l’Ajuntament.
També hi van participar les persones que anteriorment van prendre part de
l’activitat “Mou-te per Mollet”, uns itineraris guiats a peu i amb bicicleta que es
van fer el 2012 per tal que els ciutadans poguessin detectar els elements que
faciliten o dificulten la mobilitat urbana. Les seves valoracions es van incloure
en la diagnosi del Pla de Mobilitat Urbana.
Properament, l’Ajuntament té previst obrir a tota la ciutadania un procés
participatiu per acabar d’elaborar el Pla de Mobilitat Urbana de Mollet i prioritzar
les accions, a través del web municipal.
La Taula de Mobilitat obre el debat a la societat civil i afavoreix la representació
dels agents socials implicats en els canvis de les pautes de mobilitat a la nostra
ciutat. Com a òrgan de participació, reflexió i debat, està oberta a tota la
societat i als grups, associacions i entitats que estiguin a favor dels seus
principis, objectius i actuacions, i vulguin portar-los a terme.
Adjuntem fotografia.
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