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6a Reunió del Fòrum Veïnal
24 de novembre de 2020

El dimarts 24 de novembre, a les 19.00 h, es van convocar dues reunions digitals amb les
persones membres del Fòrum Veïnal i amb les dinamitzadores mitjançant la plataforma
en línia Google Meet.
Els encontres van ser simultanis, amb l’objectiu d’abordar el disseny de l’acció de
promoció de mobilitat de manera més eficient. Així doncs, durant 45 minuts, un grup es
va centrar en la logística de la jornada i l’altre en la comunicació d’aquesta. Tot seguit,
es van trobar cinc persones d’ambdós equips per fer una posada en comú.
A continuació, s’exposa el procés de pluja d’idees de cada grup:

► CONSENSOS I PROPOSTES DEL GRUP DE LOGÍSTICA

DATA I HORARI
Es pensa que el divendres 18 de desembre és el millor dia per a fer l’acció. Tot i que no és
l’últim de classe abans de Nadal, tindrà més força perquè els dies 21 i 22 hi ha moltes
activitats i es dispersarà el ressò entre els altres actes escolars.
Quant a horari, tenint en compte els col·legis, seria ideal fer-ho de 08.30 h a 09.15 h Ara
bé, el grup no coneix l’hora d’entrada de l’escoleta i de l’institut. Cal informar-se.

PARADA PER A RECOLLIR MOTXILLES
Si finalment optem per posar només una parada, pensem que el lloc ideal seria al parc
de la Música, davant de l’escoleta. És el punt més cèntric pel que fa als itineraris de tots
els centres escolars. Creiem que les tanques que hi ha a l’entrada poden molestar, es
podria valorar l’opció de llevar-les.
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Si es posen dues parades, la finca Verdolaga seria una bona opció per la concentració
de població a la zona, tot i que potser està allunyada d’algunes rutes escolars.

TALL DEL TRÀNSIT
No és just animar la gent perquè vaja a peu o amb bicicleta per carrers que no són
segurs a causa del trànsit rodat. Per aquest motiu, i perquè l’acció tinga més impacte, es
proposa tallar alguns carrers per pacificar el poble i que les famílies se senten segures.
Seria ideal tancar el centre i deixar les avingudes obertes per a la gent que no tinga una
altra opció que anar amb cotxe. Si això no és possible, almenys caldria tancar l’avinguda
del País Valencià (a l’altura de l’escoleta), el carrer Major i un carril de Blasco Ibáñez a
l’altura de l’entrada del CEIP. Aquestes propostes s’han de contrastar amb la Policia
Local.
Quant a l’impacte que puguen tindre aquests talls del trànsit en la població, cal fer una
campanya prèvia de comunicació potent per avisar dels canvis d’aquest dia en el trànsit
rodat. En concret, hem d’estar pendents d’avisar els comerços i bars (pel tema dels
repartidors). Es podria fer alguna imatge cridanera només del tall de trànsit.

REPERCUSSIÓ DE L’ACCIÓ
Es creu que aquesta acció no pot quedar com a un acte anecdòtic. Es proposa que per
al pròxim a l’any, després de valorar l’impacte que puga tindre, es podria proposar que
aquesta iniciativa es replicara tots els últims divendres de mes.
El grup acorda que després de la reunió d’avaluació es redactaran algunes propostes o
recomanacions perquè l’Ajuntament ho puga impulsar en l’any 2021.

VOLUNTARIS EL DIA 18 DE DESEMBRE
Del nostre grup, de moment tres persones podran ajudar el mateix matí de 18 de
desembre. Es planteja comunicar-ho a l’AMPA per si més famílies volen implicar-se i donar
suport en tasques logístiques.
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COMUNICACIÓ
Tant la falla com la resta d’associacions, ofereixen les seues xarxes socials per donar ressò
a la difusió. Quan tinguem un esborrany del cartell, l’enviarem al grup per veure que els
sembla i, així, una vegada tancat, poder reenviar-lo a la resta de persones associades.

PRÒXIMA REUNIÓ
El grup prefereix reunir-se el 21 de desembre per a fer l’avaluació de l’acció i abordar un
tema que, des de l’acció de comerciants han proposat, crear una xarxa de comerços
cuidadors amb un distintiu pistatxo per fomentar les relacions veïnals i de proximitat. Tot i
això, abans de l’acció Neus i Andrea informaran, pel grup de Whatsapp, dels avanços i
plantejaran dues reunions:
1. Reunió de coordinació amb els centres escolars, les AMPA, L’alcaldia, LES regidories
d’Urbanisme i d’Educació.
2. Reunió de preparació logística una setmana abans, amb totes les persones del
Fòrum que puguen estar el dia 18 de desembre.

► CONSENSOS I PROPOSTES DEL GRUP DE COMUNICACIÓ

LEMA
Per tal d’afavorir la receptivitat de la campanya (i evitar que la gent ho connecte com
una acció obstinada contra els cotxes) es proposa que siga en to propositiu: “Fent camí
fem Museros”, “ De la Creu (o on siga) a l’escola a peu”, “X minuts de bon dia”.

IDEARI
• Si reduïm el trànsit rodat als carrers, es produeix un impacte transversal beneficiós: les
persones que ara aniran a peu tindran més salut i bon humor, els patinets i bicicletes se
sentiran més segurs d’anar per la carretera i no envairan les voreres i les persones que
inevitablement han d’agafar el cotxe gaudiran d’un trànsit més descongestionat.

Resum vídeo conferència del Fòrum Veïnal, de 24 de novembre de 2020

• Facilitar la mobilitat urbana sostenible contribueix a recuperar l’essència de poble: les
interaccions a l’espai públic, dir-se “bon dia” perquè ens reconeixem (encara que no ens
coneguem!) mútuament com a veïnat. Això comporta cuidar la identitat col·lectiva, el
sentit de pertinença i de reciprocitat (“Abans anar a escola era divertit, perquè pel camí
jugàvem, xarràvem… jo fins i tot m’alçava mitja hora abans per tindre temps”).
• El dia 18 de desembre de 2020 és un assaig d’una intervenció concreta en l’entorn
escolar, el context de més urgència. Però la preferència seria escalar l’acció a un radi
encara més gran i que fora replicable periòdicament (per exemple, un divendres al
mes…).
*Cal tindre en compte que els divendres és el dia de mercat.
• Que això motive les AMPA per autoorganitzar-se i fer grups de xiquets del veïnat per
anar junts i tornar amb la supervisió d’un adult.

PÚBLIC OBJECTIU
Especialment els adults, que servisquen d’exemple als joves i als xiquets i a les xiquetes
(que entre la cultura digital i la pandèmia no saben interactuar socialment) i donar el bon
dia.

DIFUSIÓ PRÈVIA
 Cartelleria física per a penjar als edificis municipals i comerços del poble.
 Xarxes socials (des de l’Ajuntament, i les persones membres del Fòrum la reenviaran
també als seus contactes), promoure un hastag, estar alerta en “Pocs i Punyeteros”.
 Respostes amables i no entrar al joc de les provocacions.
 Web municipal.
 Panells electrònics.
 Ban, cada divendres un recordatori (començar amb una musiqueta popular, per
exemple La Murta, dir bon dia i el lema).
 Contactar amb la premsa en nom del Fòrum Veïnal.
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EIXA DIA
 L’institut comença a les 08.00 h. Fer l’acció de 07.30 h a 09.15 h. La gent del Fòrum pot
ser còmplice senzill (dir “bon dia” en els seus trajectes) o passar-se una estona pel punt de
recompte i repartiment de motxilles promocionals.
 Campanya gràfica: aprofitar el mobiliari urbà (fanals, contenidors, senyals, bancs…)
per omplir el poble amb una icona de somriure.
 A més del punt de recompte en el qual es repartiran les motxilletes, que hi haja 3 punts
de salutació (on algú estiga d’una manera més teatralitzada desitjant bon dia, potser
també explicant a la gent el marc d’aquesta acció).
 Comptar amb la complicitat del Fòrum i de tot el poble. Aqueix dia, a aqueixes hores,
en aqueix tram, tothom que hi passe que done el bon dia.
 Convidar la gent a pintar-se un somriure en la mascareta d’un sol ús?
 Parlar amb la premsa si vinguera. Enviar nota de premsa a posteriori.

