València en Bici presenta proposta d’accessos escolars
segurs i mobilitat sostenible per a Massanassa
València en Bici ha presentat una proposta d'accessos escolars segurs i mobilitat sostenible a l’Ajuntament de
Massanassa. Aquesta ha estat molt ben rebuda per l'Alcalde Paco Comes i la resta de membres de la corporació i
tècnics municipals presents a la reunió. El projecte ja va ser aprovada per unanimitat al Consell Escolar de l’IES
Massanassa. En ella plantegem millorar la seguretat dels accessos escolars canviant el punt d’accés a les escoles per
un on es puga ampliar l’espai dedicat als vianants i eliminar l’accés en vehicle a motor a l’entrada i eixida dels
centres. Així mateix, hem sugerit la participació de persones grans jubilades i voluntàries en la pacificació viaria dels
accessos a les escoles.

Així mateix hem plantejat les següents idees per fer de Massanassa un referent en mobilitat sostenible a la comarca:
1. Generar un eix verd de comunicació nord-sud ciclista, activa i sostenible entre València i Silla vora la via del tren.
2. Comunicar els centres educatius, culturals, socials i esportius de la població amb una trama en xarxa de ciclócarrers amables per a vianants i ciclistes, amb la necessitat si escau de canviar la direcció d’algun carrer o
permetre la circulació ciclista a contramà.
3. Crear dos carrils bici unidireccionals entre la vorera i l’aparcament de l’Avinguda Josep Alba i Alba que enllacen
per un extrem amb dos cicló-carrers que comuniquen amb l’eix ciclista de la CV-400 i per l’altre extrem amb el
poliesportiu, el parc de patinatge, l’àrea industrial i posteriorment amb la platja senyalitzant els camins de la
marjal.
4. Comunicar Massanassa amb l’estació de metro de Paiporta utilitzant la mota del barranc i comunicar la mota
amb l’av. de Blasco Ibañez pel carrer Carabanchel i així donar continuïtat a aquest eix de comunicació sostenible
est-oest amb la marjal pel passatge del Barranc.
5. Senyalitzar la via augusta ciclable entre Castellar i Fontanars dels Aforins al seu pas per Massanassa.
Estem contents per la bona predisposició de l’alcalde Paco Comes i l’agraïment mostrat per les idees presentades.
L’ajuntament s’ha compromès a elaborar un projecte d’accessos escolars segurs que tinga en compte aquestes
propostes, així com en el projecte de mobilitat sostenible que està elaborant la regidoria d’Urbanisme.

