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TAULA DE MOBILITAT, ESPAI PÚBLIC I TRÀNSIT
ACTA DE LA SESSIÓ DE 4 DE SETEMBRE DE 2013
Onzena Sessió
Caràcter: ordinari
Data:4 de setembre de 2013
Lloc: Braç Treballador
Horari: 19 h.
Al municipi de Tavernes de la Valldigna el dia 4 de setembre de 2013 a les 19
hores es reuneix, en primera convocatòria, la Taula de la Mobilitat, Espai públic
i Trànsit amb l’assistència de les següents persones:
Assistents:
- Enrique Estruch
- Juan Batiste Ibañez
- Enrique Chofre (president de la Taula)
- Merche Cotaina (tècnica de Foment Local)
- Víctor Borràs (regidor municipal)
- J. Vicente Vercher Gadea (Grup Muntanya Valldigna)
- Paco Magraner
- Concha Gomez Mariner (secretària Taula) (Aceplat)
S’han excusat d’assistir-hi:
- Juan Tormos (arquitecte municipal)
- Emília Taengua
- Juan Jose Salom ( Assoc. Comerciants Tavernes)
Ordre del dia:
1.Lectura i aprovació de l’acta de la desena sessió
2.Jerarquització en l’elecció de l’estudi en profunditat de les mesures del PMS .
3.Activitats de la promoció de la Bicicleta durant la Setmana de Mobilitat
Europea
4.Conclusions del torn de paraula

Desenvolupament de la sessió:

Comencem la sessió aprovant l’acta d’anterior sessió 17 de juliol de 2013
desprès de la lectura .
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Ens informen de la adjudicació de una Subvenció de 1424€ per les anteriors
Actes.
Ací mateix ens comuniquen que s’ha de modificar el logotip del PMS de la
Generalitat.
Necessitem recuperar les contrasenyes, tant del correu electrònic de PMS com
de Facebook, per la intromissió de persones i fets no controlables ocorreguts
recentment.
Enrique Chofre es reunirà amb la regidora Pilar Altur per a coordinar el primer
any de la incorporació de les bicicletes en festes. Està previst que el diumenge,
dia 22 de setembre pel matí, en el Pavelló Esportiu, es celebren diverses
activitats de xiquets en bicicletes, entre ells, proves d’obstacles, curs medieval,
bebès en tricicles.
La Setmana de Festes es celebrarà un Cicle de Cinema en la Plaça de l’
Ajuntament que constarà de 3 pel·lícules en tres dies diferents en referència a
les bicicletes:
- Dilluns i dimarts, a les 21.30 h., estarà enfocat als menuts “ El Baño de
Papa” i “ El Relevo “
- El dimecres per als majors, “Bienvenidos a Belleville”.
En acabar la tercera pel·lícula, un monòleg per Eugeni Alemany, famós actor de
Canal 9 . El dia de la exposició de les Motos Antigues en suggerim una altra de
bicicletes antigues.
Concha Gómez demana la presència en totes les activitats representades per la
Taula, que algun membre hi estiguera present com a testimoni de com es duen
a terme estes activitats.
Recomanem entre les diverses activitats a desenvolupar en festes, cartells
sobre l’ús de les biciletes, en els instituts, fer participar els professors, adhesius
i pintar els carrers en llocs emblemàtics. Posem per exemple l’ascensor de
l’Ajuntament.
Quant a les activitats de l’estiu:
Enrique Chofre ens tramet l’opinió sobre la participació com a president de la
Taula Rodona en l’escola de la platja. La participació va ser nombrosa i
positiva, trobàrem a faltar els representants de l’Ajuntament que manifesten que
tenien diverses activitats paral·leles que impediren la presència, tant del regidor
d’Esports com d’altres. Requerim la presència amb la Taula de diversos
representats de món del ciclisme i recordem el compromís manifestat en la
Taula Rodona del nou president del Club Ciclista de vindre a les reunions.
Enrique Estruch comunica que el dia de Personalitza la teua bici hagué poca
participació per la poca informació i el retard en què es comunicà als ciutadans.
Trobem a faltar mes implicació de l’Oficina de Turisme, la improvisació i cal dir
que era el primer any i ens falta experiència.
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J. Vicente Gadea assistí als audiovisuals, el primer va tindre mes èxit perquè
avisaren els inscrits d’Ontinyent. Concha Gómez assistí al Taller de bicis,
recomana per a un altre any fer dos categories: una per a professionals o
amateurs i una altra per als novells.
Sobre l’Aula de la bici manifesta que, sorprenentment per a les professores, fou
un èxit per als menuts, i la falta d’una major difusió per als majors.
Per a un altre any,assenyalem la necessitat de fer un Acte de Presentació o fer
publicitat en llocs emblemàtics, com en l’eixida de missa en l’ església o en el
mercat dels dissabtes en la platja.
Manifestem i proposem la posada d’aparcament de bicicletes en diferents llocs
per part de l’Ajuntament si volem que els ciutadans en facen ús per tot el poble.
Debatérem com serien millor i on ubicar-los.
Concha porta un article publicat en el Diari Levante EMV de hui on explica per
què estem ací i cap a on anem, referint-se a la Setmana de la Mobilitat.
La Comunitat Valencia aprovà esta llei en el 2011, convertint-se en la primera
comunitat autònoma que adaptava el reglament 1370/2007 de la UE sobre els
serveis de transport per ferrocarril i carretera. En matèria urbanística, estableix
que els nous desenvolupaments urbanístics i comercials haurien de tindre plans
de mobilitat,
Els nous edificis haurien de tindre espais per a aparcar bicicletes, prioritzar
bicicletes i vianants, i compatibilitzar-los amb els transports privats i públics. Els
municipis de més de 20.000 habitants haurien d’adaptar-lo abans de 4 anys,
així com els Centres de Treball i Comercials.
Merche Cotaina manifesta que sempre ens quedem a les portes de les
possibles subvencions.
Demanem que es comuniquen als membres de la Taula que si no assisteixen i
no donen excuses per la seua absència en següents reunions, la Taula pot
donar baixa amb ella.
Es proposa convocar la pròxima sessió de la Taula per al dimecres 2 d’octubre
a les 19 h en el mateix lloc, Braç Treballador.

S’alça la sessió a les 21 h.

Vist i plau

(signat)

(signat)
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El president / La presidenta
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