
GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS PER MUSEROS

Andreu Collado i Garcia i Víctor Xercavins i Garcia, regidors del Grup Municipal BLOC-
Compromís, fent ús de la legalitat vigent, presenten al Plenari de la Corporació, per a la
seua aprovació, la següent

MOCIÓ PER AFAVORIR LA MOBILITAT AL NOSTRE POBLE

                              EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el nostre municipi hi ha diverses vies on la mobilitat dels vianants es fa complicada per
la presència constant de cotxes i per l’escassesa de passos de vianants que faciliten el
desplaçament a peu dels nostres veïns i veïnes. 
Aquestes dificultats afecten especialment els més menuts, la gent major i les persones
amb mobilitat reduïda. 
Entenem  que  l’Ajuntament  de  Museros  ha  d’intentar  garantir  la  seguretat  de  tots  els
ciutadans i ciutadanes i ha de facilitar els desplaçaments a peu o amb mitjans de transport
no contaminants  com la  bicicleta,  que a més eviten  la  saturació  de  cotxes i  els  seus
efectes contaminants. 
Aquesta problemàtica es fa especialment palesa en algunes zones del nostre municipi com
per exemple el  carrer Hort  de Xufa, via d’accés de molts xiquets i  xiquetes al  Col·legi
Públic Blasco Ibáñez, on no hi ha cap pas de vianants que facilite el creuament del carrer
amb una major seguretat. 
També caldria instal·lar  aparcaments de bicicletes, especialment a prop dels comerços
més visitats per la gent menuda o dels parcs on solen anar a jugar, com el cas de la zona
de les Palmeres.
Considerem que l’Ajuntament de Museros ha de desenvolupar estratègies per a fer que
anar a peu i/o utilitzar la bicicleta siga atractiu i segur, creant una xarxa d’itineraris perquè
la majoria dels viatges dins del municipi es puguen fer amb aquests mitjans.

Per tant, es proposa al PLE l’adopció dels següents:

ACORDS

1.-Que l’Ajuntament de Museros instal·le passos de vianants que faciliten la mobilitat a peu
dels ciutadans pel nostre poble.

2.-Que s’instal·len aparcaments de bicicletes, especialment en aquells llocs on hi ha una
presència més habitual de xiquets i joves.

3.- Que s’establisquen itineraris marcats per a facilitar els viatges a peu dins del nostre
poble, amb garanties de seguretat per als més menuts.

A Museros, 16 de desembre de 2011
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