Camí escolar

Què és un camí escolar?

L’accés d’anada i tornada de l’escola a casa fent del carrer un entorn segur,
acollidor i formatiu; és una via de circulació preferent senyalitzada, escollida
entre els recorreguts més utilitzats pels alumnes.
El disseny dels carrers, les voreres, la senyalització, són elements que tenen
un important paper en la gestió de la seguretat viària.
Des d’un punt de vista de mobilitat delimitem les zones d’estudi, identifiquem tots
els elements de la xarxa viària, fem el reconeixement territorial i la catalogació
dels elements urbanístics i de mobiliari urbà que puguin representar un perill per
a vianants i conductors. Actuem a l’espai públic guanyant espai per a les persones.

Quins beneficis aporta a la ciutat la implantació
dels camins escolars?

- Sensibilitza la ciutadania a través del treball amb les escoles i les famílies.
- Promociona millors hàbits d’accés a l’escola.
- Es potencia el transport públic, a peu, en bicicleta per un ús més racional
del vehicle privat.
- Impulsa accions que augmentin la seguretat en els equipaments propers
a les escoles garantint l’accessibilitat per a tothom.
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El Camí Escolar és un projecte de ciutat per la formació i l’educació en valors des de l’autonomia,
la solidaritat i la bona convivència; un itinerari senyalitzat que facilita que els infants vagin i tornin a
peu a l’escola de manera segura. Ha de ser reconegut per aquells que l’utilitzen però també per la
resta de ciutadans que en fan ús.
Des d’un punt de vista de mobilitat, es millora la cohesió social del barri i la recuperació de l’espai
públic per a tothom. La prioritat són tots els vianants i l’aplicació de mesures que garanteixin la
seguretat viària, redueixin l’accidentalitat i fomentin el respecte entre els usuaris de tots els modes
de desplaçament.
En col·laboració amb la societat civil, la comunitat educativa i l’administració, l’estratègia de mobilitat
contempla la intervenció en el territori i la gestió en matèria d’ordenació viària, regulació de trànsit i
senyalització.
La ciutat és el millor escenari per sensibilitzar la ciutadania des de la proximitat. Cada camí escolar
es desenvolupa en un entorn concret que té la seva pròpia idiosincràsia. Ens permet treballar per a
la qualitat de l’espai públic a través de mesures com la pacificació del trànsit, més transport públic,
millors senyals identificatives a les zones escolars, nous semàfors, més passos per a vianants adaptats
per a persones amb mobilitat reduïda, eliminació d’obstacles a les voreres...
Us convido a descobrir-ne tots els detalls.
Francesc Narváez
Regidor de Mobilitat
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Els antecedents

El Camí Escolar actual s’inscriu dins el marc de la carta Europea dels Drets de
Vianant amb la finalitat de recuperar l’harmonia entre les persones i la ciutat sense
dependre del vehicle.
El Camí Escolar va començar a implantar-se a diferents ciutats europees, ciutats
de les regions italianes de Reggio Emilia i el Piemont, les dels Països Nòrdics,
i de Luxemburg.

Per a més informació podeu consultar el web:
www.bcn.cat/camiescolar

