Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Albaida
El funcionament adequat d'un municipi requereix d'un sistema de mobilitat que articule un únic mercat de treball, d'habitatge i de
producció, canvi i consum. L'estructura urbana i el sistema d'accessibilitat estan interrelacionades.
La prospectiva participativa d'un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible implica la presa de decisions i propostes d'uns plans d'accions,
els quals repercutiran directament en la ciutadania i en les usuàries i els usuaris de la via.
Tenint en compte aquesta repercussió i que els ciutadans i ciutadanes són les principals protagonistes de la mobilitat d'una ciutat,
és primordial oferir la possibilitat de la participació de les mateixes a l'hora de l'elaboració del Pla, compartint amb l'administració
les seues vivències, opinions així com les seues propostes.
Aquesta participació haurà d'estar emparada per unes normes que regiran en tot moment el calendari del procés participatiu, els
mecanismes de participació, comunicació i divulgació, adquirint per totes les parts uns compromisos concrets de la seua aportació.

Les entrades d'informació nodriran i conformaran el contingut del Pla, enriquint al mateix amb la
incorporació de dades sobre la mobilitat particular de cada persona.
D'altra banda, s'incorpora una opinió crítica de cada partícep sobre la mobilitat, implementant un diagnòstic d'un
problema concret i pròxim a la mobilitat i amb la seua proposta de solució.
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Objectius principals
La prospectiva i procès participatiu d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible s’estructura com la ferramenta estratègica fonamental per
satisfer les necessitats de mobilitat de les persones amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida. No es tracta només de realitzar un anàlisi
acurat i generar una sèrie de propostes dirigides a assolir l’objectiu de desenvolupar un sistema de mobilitat eficient per al desplaçaments
de persones i bens sino també de tenir en compte de manera transversal les relacions i els efectes amplis de la mobilitat.
Inicialment, es proposaran una sèrie de grans objectius genèrics, estaran confirmats, descartats i/o ampliats a partir de la participació
ciutadana; espai públic, medi ambient, estructura urbana, etc.

1 Treball de camp.

COM ES REALITZARÀ

Treball de camp i anàlisi participatiu de la mobilitat actual. Es caracteritzarà la mobilitat actual del municipi, i es descriuran les
principals pautes de mobilitat.
2 Procès participatiu.
Procès participatiu sobre la mobilitat a Albaida i sobre el PMUS.
3 Projecció
Projecció de manera participativa del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Albaida, com a ferramenta estratègica fonamental
per satisfer les necessitats de mobilitat de les persones amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida.
4 PMUS d’Albaida
Document del PMUS d’Albaida amb objectius, línies estratègiques, programació i indicadors de seguiment.
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Línies estratègiques
LÍNIA ESTRATÈGICA 1
Pautes de mobilitat. Punts de conflicte

LÍNIA ESTRATÈGICA 2
Accessibilitat

LÍNIA ESTRATÈGICA 3
Mobilitat a llocs estratègics d’Albaida

Conèixer la realitat i projectar una transformació en relació a la Mobilitat Urbana Sostenible en el municipi
d’Albaida, i fer que les mateixes agents implicades tinguen la capacitat per analitzar i reflexionar col·lectivament i
de forma crítica sobre la seua pròpia realitat, és el tema central d’aquest projecte.
Per a analitzar-ho i projectar-ho partirem d'un disseny metodològic plural. En el disseny del procés participatiu es preveuen mecanismes de
participació diversos pensant en la diversitat de perfils que es preten participen.
S’han planificat possibilitats de participació per a totes les persones participants: dissenyant estratègies adaptades a les
realitats de la ciutadania, i no esperant que les persones s’adapten a l’oferta participativa.

3

PRO
Coop.V.

