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TAULA DE MOBILITAT, ESPAI PÚBLIC I TRÀNSIT
ACTA DE LA SESSIÓ DE 17 DE JULIOL DE 2013
DESENA SESSIÓ

Caràcter: ordinari
Data: 17 de juliol de 2013
Lloc: Braç Treballador
Horari: 19.00h
Al municipi de Tavernes de la Valldigna el dia 17 de juliol de 2013 a les 19.00
hores es reuneix, en primera convocatòria, la Taula de la Mobilitat, Espai públic i
Trànsit amb l’assistència de les següents persones:
Assistents:
- Juan Sánchez Morcillo (vocal de la Taula)
- Juan Tormo (arquitecte municipal)
- Merche Cotaina (tècnica de Foment Local)
- Víctor Borràs (regidor d’Economia, Hisenda, Patrimoni, Participació Ciutadana i
Serveis Socials)
- Paco Magraner
- Pilar Altur (regidora d’Educació, Cultura, Festes i Sanitat)
-Llum Sansaloni (regidora de Serveis Públics, Contractació i Infraestructures
Agràries I Urbanes)
- Concha Gómez (ACEPLAT) (secretària de la Taula)
- Enrique Estruch
- Joan Baptista Ibáñez
- Juan José Salom (Assoc. Comerciants a Tavernes) (vocal de la Taula)
- J. Vicente Vercher (Grup Muntanya Valldigna)
- Enrique Chofre (president de la Taula)
- Alejandra Català (equip de redacció del PMS)
- Mariola Fortuño Bort (equip de redacció del PMS)
S’han excusat d’assistir-hi:
- Jose Vicente Chordà (Valldigna Accessible)
Ordre del dia:
1
2
3
4
5

Lectura i aprovació de l’acta de la novena sessió
Llistat dels agents convocats, assistents i excusats
Situació de Fòrum
Quadre general de mesures del PMS
Activitats de promoció de la bicicleta durant l'estiu
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Setmana de la Mobilitat 2013
Recordatori del Pacte per una Mobilitat Sostenible
Conclusions del torn de paraula de la desena sessió

Desenvolupament de la sessió:
Comencem la sessió aprovant l’acta de l’anterior sessió de 19 de juny de 2013,
corregit el nom de l’associació Grup Muntanya Valldigna.
Merche Cotaina recorda que s’ha concedit la subvenció de Participació, no tot el
que demanaven, però al menys una part.
Merche Cotaina presenta el nou regidor de Participació Ciutadana Víctor Borràs i
Chofre.
Merche i Victor han estat parlant amb la Policia Local per tractar la seua implicació
com a tècnics en la Taula, i també s’han reunit amb el tècnics municipals per tal de
revisar el Reglament municipal de Participació Ciutadana i anar fent camí per a la
constitució del Fòrum.
Hem parlat de nou dels diversos col·lectius que trobem a faltar, com en altres
ocasions, falten joves, les AMPA, col·lectius ciclistes, etc. Esta vegada s’ha
comentat que es podria comptar amb Protecció Civil. Recordem que la Taula
segueix activa i pot ampliar membres fins a un màxim de 25, així que sempre s’ha
de continuar fent difusió.
Juan Tormo introdueix la reflexió de quin tipus de document és el Pla de Mobilitat
Sostenible (PMS). Si es pensa com un pla d’inversions, és només un full de ruta,
un document estratègic de la intenció de canviar cap a una mobilitat més
sostenible i camins per a fer-ho. Però, per tal de dotar-lo de força i obligatorietat
de compliment, cal que acompanye el Pla General i siga un document urbanístic.
Enrique Chofre manifesta inquietud per les mesures i per com fer que es
complisquen. També pregunta si s’ha establert una partida pressupostària per al
funcionament de la Taula.
El tècnic municipal respon que si és un document urbanístic, les mesures s’han
d’aplicar i complir.
Mariola Fortuño explica que en el bloc de mesures de participació, s’ha previst que
una mesura siga esta assignació de pressupost per a la Taula, per a despeses de
material i gestions per a portar assessorament d’experts, etc.
Sobre les activitats de promoció de l’ús de la bici a l’estiu, es mostra quina serà la
imatge de la Campanya: Cicla’t. Es parla de les diverses activitats. La primera
d’elles serà una Taula Rodona d’entitats locals i de municipis propers i favorables
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a la bicicleta: “No som als Països Baixos: ací fa millor oratge”. Es proposa que
siga moderada per un representant d’esta Taula de Mobilitat.
Enrique Chofre pren nota per a preparar la dinamització i moderació de la Taula
Rodona.
A continuació, parlem de la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM) 2013.
Les tècniques de redacció del PMS expliquen que ja s’ha publicat en el ministeri la
convocatòria SEM 2013. Enviaran l’enllaç per correu als membres de la Taula
perquè en tinguen la informació.
S’ha demanat a la Taula que escriga un dels articles per al llibre de festes, parlant
del procés participatiu i dels temes que es tracten. Enrique Chofre, president de la
Taula, s’encarrega de prepara-ho.
Alejandra Català exposa que hi ha dues activitats que s’hi havien suggerit per a
l’estiu i que finalment no es faran i es poden traslladar a setembre. Estes són: un
cicle de cinema al carrer amb temàtica sobre la bicicleta i l’exhibició de bicicletes
antigues.
Donem la benvinguda a Pilar Altur (regidora de festes) per a poder parlar de la
compatibilitat de la SEM amb les festes del poble. S’explica que la SEM se celebra
sempre del 16 al 22 de setembre, i com que coincideix amb la setmana de festes,
l’estratègia seria tractar d’aprofitar-ho, de veure-ho com una oportunitat i no com
un entrebanc i relacionar algunes de les activitats que ja es fan que impliquen un
ús del carrer sense trànsit, amb la promoció de la mobilitat sostenible i recuperació
d’espai públic. Així també, veure quines altres activitats podrien encaixar i ser
compatibles amb les festes.
Comentem algunes de les propostes que s’han parlat durant diverses ocasions a
la Taula:
L’Enjardinament de balcons i façanes: podria fer-se un concurs, donar un premi,
etc. Hi hauria la possibilitat que el primer any no es propose concurs, sinó que es
premie alguna façana que estiga enjardinada durant tot l’any. O de començar
primer per un taller d’enjardinament per aprendre criteris ecològics i per a triar les
espècies més adequades, conèixer els recursos que necessiten, les que
funcionen millor, etc.
Pilar Altur comenta que tindria lògica començar pel taller i així s’establirien el
criteris abans de fer el concurs.
Es recorda que les propostes de lema per a la Campanya havien estat “Tavernes,
posa’t Guapa” i “Tavernes Respira”. Aquesta segona enllaça millor amb el lema
d’enguany de la Campanya europea: “Mou-te per un aire més net!”
Es proposa que, si es treballa en la línia de la vegetació, es pot implicar a les
floristeries del poble, sempre que treballen en clau de sostenibilitat.
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Es parla que el cinema al carrer sobre la bici es faça en llocs, placetes, etc. on
habitualment no es fa res, que es distribuisca per altres llocs.
Entre les idees que van sorgint, es proposa una festa de la bicicleta per a xiquets i
xiquetes.
Seguim pensant que falten activitats per als joves.
Joan Baptista Ibáñez proposa fer un concurs en els instituts, temps abans de la
setmana de la mobilitat, per a dissenyar el logotip d’aquesta, recollint el lema de
cada any, el qual va canviant.
Juanjo Salom proposa que es dissenyen missatges aïllats que puguen penjar-se
en diversos llocs, que donen informació del que costa en gasolina, en temps, en
contaminació desplaçar-se en cotxe des d’un punt a un altre, i l’estalvi que s’obté
(en temps, diners i energia) si el trajecte es fa a peu, a més de les calories que es
cremen. Per exemple, un cartell a l’institut que indique aquestes dades en el
trajecte institut - plaça de l’Ajuntament, etc.
Es queda que la Taula seguirà tractant aquest tema de la SEM i s’aniran
coordinant amb la regidora de festes per a estudiar la viabilitat de les propostes i
la compatibilitat amb la setmana de festes.
Les tècniques dinamitzadores de la taula i redactores del Pla de Mobilitat
Sostenible s’acomiaden dels assistents, ja que la seua tasca d’impuls i
dinamització finalitza, una vegada s’han tractat les mesures que aniran
incorporant-se al document del Pla i al futur Pacte per una mobilitat sostenible. No
obstant, mentre es continua amb la redacció del Pla, aniran posant a disposició de
la Taula tota la informació generada i necessària perquè es puga realitzar el
seguiment.
Tots els documents originals i informació generada a la Taula ha estat entregada a
Merche Cotaina perquè es guarde en les dependències municipals i estiga a
disposició dels membres de la Taula. Els mateixos documents digitalitzats, els
tindran el president i secretària de la Taula.

S’alça la sessió a les 21.30 hores.

Vist i plau
(signat)

(signat)

El secretari / La secretària

El president / La presidenta
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