Pla de Mobilitat urbana sostenible
El 31 de desembre el PMUS va arribar a la fi de la seva vigència, però segons l’acord
pres pel passat ple ha estat prorrogat mentre es treballa per a redactar-ne un de nou.
Que un Pla de Mobilitat Urbana tingui un venciment i en calgui un de nou és normal,
les ciutats són vives, els costums i hàbits van canviant. També cal tenir en compte
l’estat del medi ambient per a la salut.
Un Pla de Mobilitat són uns documents que configuren les estratègies en mobilitat
dins la ciutat. La seva redacció és obligatòria en ciutats on hi ha un servei de transport
col·lectiu de viatgers. Un Pla de Mobilitat Urbana ha de ser consensuat, no només
pels polítics, sinó també per les entitats, associacions i per persones interessades
que, d’una manera constructiva vulguin participar en la Taula de Mobilitat Urbana.
Taula que en el darrer ple aquest Grup Municipal va demanar que iniciés les seves
reunions.
Els tècnics municipals han de fer arribar a la Taula de Mobilitat i als Grups Polítics els
criteris adients per debatre quin és el PMU que necessita Mollet, tenint en compte que
cada vegada convé més que els desplaçaments siguin a peu o en vehicles no
contaminats, una millor oferta de transport públic i que el vehicle privat passi a un
segon terme, tant per a donar prioritat als vianants, com per que des de Mollet ajudem
a disminuir la contaminació que hi en la conurbació de Barcelona.
Cal prioritzar encara més als vianants, la bicicleta i els vehicles no contaminants,
generar una xarxa de transport públic eficaç i eficient, fomentar hàbits i entorns més
segurs i accessibles, gestionar i ordenar la distribució urbana de mercaderies,
completar i millorar les infraestructures d’accés i mobilitat, augmentar l’oferta
d’informació i sensibilització a la ciutadania en educació vial, i promoure la mobilitat
sostenible.
Tot plegat cal fer-ho des del consens ciutadà, amb amplitud de mires, des de la
solidaritat col·lectiva, deixant l’individualisme aparcat a casa i pensant en el millor pels
51.600 molletans i molletanes.

