Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

Petits i grans van
reviure altres formes
de passar l'estona
que, en alguns
casos, semblaven
oblidades

Jocs de sempre i pintada a l'asfalt per viure
la setmana de la mobilitat sostenible
La Setmana de la Mobilitat Sostenible de
Cassà de la Selva es va celebrar del 14 al
20 d’octubre, tot i que la campanya europea tenia lloc la setmana del 16 al 22 de
setembre, dia que a més es preconitza el
“Dia Europeu Sense Cotxes”. L’Ajuntament, amb l’acord dels centres d’ensenyament, va decidir canviar l'enaltiment
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d’aquesta setmana per tal que fos possible treballar els temes de mobilitat i transport sostenible també des dels centres
educatius. La finalitat de la campanya és
sensibilitzar la gent sobre la problemàtica que afecta el model de mobilitat actual, és a dir, reflexionar sobre els problemes com la contaminació atmosfèrica

causada pels transports, els problemes
d’espai provocats per l’ocupació de l’espai públic per multitud de cotxes, els greus
problemes de seguretat que s’associen
al model de desplaçament actual i les alternatives i idees que puguin iniciar-se.
Es van desenvolupar diverses activitats:
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Jocs de sempre a la plaça de la
Coma
Es va demanar als nens del Puig d’Arques i la Salle que fessin un esforç i durant aquella setmana provessin d’anar al
col·legi amb diferents mitjans de transport
i calculessin quina diferència de temps i
de satisfacció personal hi havia entre anar
a peu o amb bici a l’escola i anar-hi en
altre tipus de trasllat , per fer que reflexionessin sobre la possibilitat de moure’s
amb el mitjà de transport més respectuós
amb el medi ambient. Però la realitat és
que els hàbits són molt difícils de canviar
i de la reflexió a l’acció hi ha un camí moltes vegades insalvable.

PINTADES

A L'ASFALT

També vam demanar que pintessin a
l’asfalt un dibuix amb motius de la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible de Cassà. Aquest dibuix, el van
fer al passeig del Ferrocarril. Per això es
va tallar l’accés a aquest carrer durant
unes quantes hores el dimarts i el dimecres d’aquella setmana. Els dibuixos, que
encara es veuen i es veuran una bona
temporada, són una autèntica obra d’art.
Els nens i nenes de 5è i 6è del col·legi
públic Puig d’Arques i els nens i nenes
d’educació infantil i primer cicle de primària del col·legi la Salle van gaudir tot pintant els murals.
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Durant tota la setmana, a l’IES es va poder veure una exposició sobre la mobilitat sostenible i alguns grups van poder
treballar-hi.

JOCS

TRADICIONALS

El dissabte, 19, es van organitzar a la
plaça de la Coma jocs tradicionals, cantats i ballats. Volíem que la cloenda de la
setmana fos festiva i es va considerar que
el millor era recordar i recuperar per un
dia el carrer com a espai de joc i diversió.
Vam jugar amb les baldufes, vam fer curses de xapes, van jugar a bitlles catalanes, vam aprendre a fer anar el cèrcol,
vam jugar a estirar la corda,… tot amb
l’ajuda d’uns quants experts veterans, que

van recordar amb nostàlgia els anys en
què els cotxes eren escassos i el carrer
era un espai de relació, joc i exercici excepcional. En total, unes 250 persones
es van anar acostant al llarg del matí per
gaudir dels jocs tradicionals.
En resum, l’experiència creiem que ha
estat enriquidora per a molts cassanencs,
tot i que, evidentment, s’ha de continuar
treballant de valent per superar els dèficits de serveis de transport públic i els mals
hàbits dels ciutadans, tot fent notori que,
amb l’abús del cotxe privat, podem
contribuir que es perdi qualitat de vida i
llibertat de moviments, com a mínim per a
uns quants i per altra banda es contribueix a agreujar el devastador efecte hivernacle.

Maite G.
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Els alumnes dels
diferents col·legis de
Cassà van pintar
l'asfalt amb motius
relacionats amb la
setmana de la
mobilitat
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