MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR (AUP - CAV
- POBLE ACTIU) PER LA CELEBRACIÓ ANUAL DE LA SETMANA DE LA
MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA A RUBÍ I FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA EN MATÈRIA DE MOBILITAT A RUBÍ
Des de fa anys, centenars de ciutats europees, incloses ciutats catalanes, celebren la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, un esdeveniment que s'emmarca dins la
European Mobility Week. L’objectiu és conscienciar a la ciutadania sobre un model de
mobilitat més saludable, segura i sostenible i menys contaminant en benefici de
tothom. En concret, els objectius són:
•

•
•
•
•

Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible
amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la
qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de
gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos
energètics.
Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i
informar-la sobre les seves diferents modalitats.
Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport
públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu
patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport
motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que
generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i
cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.

Malauradament, a Rubí fa anys que no se celebra aquesta setmana, o com a mínim no
ha estat de manera continuada. L’única activitat que s’ha celebrat anualment ha estat
la bicicletada que organitza el Mercat de Rubí, així com alguna activitat puntual que les
escoles hagin pogut impulsar pel seu compte. Al nostre entendre això demostra la falta
de sensibilitat que aquest Ajuntament mostra en matèria de mobilitat sostenible.
Paral·lelament, des de l’AUP creiem que Rubí fa tard pel que fa a l’impuls de polítiques
valentes per millorar la mobilitat de la nostra ciutat i fer-la més sostenible. El retard en
la redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Rubí és l’exemple més clar
d’aquesta situació que descrivim. Aquesta és una eina bàsica per a les administracions
locals a l’hora de planificar de manera integrada les diferents xarxes que conformen el
sistema de transport del municipi. La manca de planificació en matèria de mobilitat té
impactes en molts àmbits: falta de recuperació de l’espai urbà per a les persones, mala
accessibilitat, problemes d’aparcament, contaminació de l’aire, soroll, manca o mala
qualitat d’infraestructures per a modes sostenibles de mobilitat (a peu, en bicicleta o
transport públic). Moltes d’aquestes mancances tenen lloc a la nostra ciutat i la
inexistència d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible n’és, en part, responsable.
Ara que finalment ja s’ha contractat el Cap de Mobilitat, entenem que ja no hi ha
excuses per tenir la ciutat aturada en matèria de mobilitat i que és hora de recuperar el
temps perdut. A banda de la necessitat de recuperar i acabar la redacció del Pla de
Mobilitat Sostenible, també cal fer actuacions per anar conscienciant a la ciutadania,
per tal que assumeixi que cal començar a canviar certs hàbits que tenim integrats si
volem millora la nostra qualitat de vida i ser una ciutat sostenible.
Per tot això, proposem al Ple els següents acords:

1) Instar a l’equip de govern a celebrar anualment la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura dins de les dates que marca la Generalitat de Catalunya i la
European Mobility Week, i per tant a organitzar activitats (hi ha materials ja disponibles
a la web de la European Mobility Week) per a assolir els objectius que es volen
aconseguir amb aquesta iniciativa.
2) Instar a l’equip de govern a treballar i definir l’agenda d’activitats de la Setmana de
la Mobilitat Sostenible i Segura a la Taula de Mobilitat i Espai urbà, així com al Consell
Escolar Municipal.
3) Instar a l’equip de govern a que part de les activitats de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura d’aquest 2017 serveixin per a realitzar tallers participatius amb les
escoles i ciutadania en general que ajudin a establir les prioritats i accions que caldria
contemplar dins del Pla de Mobilitat Sostenible de Rubí.
4) Instar a l’equip de govern a que partir del 2018 part de les activitats de la Setmana
de la Mobilitat Sostenible i Segura serveixin per realitzar tallers participatius amb les
escoles i ciutadania en general amb l’objectiu d’establir i definir millores a realitzar
anualment en matèria de mobilitat a Rubí.

