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1.INTRODUCCIÓ I OBJECTE

1.1 Justificació i objectius                                                                                                                    

La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de l'Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, ajuda als ajuntaments que volen implantar els Camins Escolars en 
l’elaboració dels estudis que permetin trobar el consens necessari per a desenvolupar-los. En aquest
sentit, es redacta el present estudi en base a la petició de l'ajuntament de Moià a la Diputació de 
Barcelona mitjançant el catàleg de Concertació 2016.

El Camí Escolar és una iniciativa ambiental, educativa, urbanística i de mobilitat i accessibilitat que 
comprèn actuacions en diversos àmbits amb l'objectiu de promoure que els nens i nenes puguin anar 
a l'escola en modes sostenibles de manera autònoma i segura.

Els Camins Escolars s'inspiren en la Carta Europea dels Drets del Vianant, establerta pel Parlament 
Europeu l'any 1988, i en el moviment Car Free Cities, promogut per la Comissió Europea l'any 1994 
que busca recuperar l'harmonia entre les persones i la ciutat sense dependre de l'automòbil. 

L'Estudi Camins escolars de Moià té el propòsit de consensuar i habilitar una sèrie d’itineraris 
escolars que promoguin i facilitin que els nens i nenes en edat escolar que quotidianament es 
desplacen als centres educatius ho puguin fer preferentment a peu, de manera autònoma i segura, 
sense l'acompanyament d'adults.

En aquest sentit, l'estudi proposa algunes actuacions urbanístiques per millorar l’accessibilitat i la 
seguretat dels itineraris ‘peatonals’ així com propostes de caràcter educatiu, comunicatiu i d’altre 
índole que es poden desenvolupar en el marc de la comunitat educativa i des del conjunt de la 
ciutadania.

Els objectius bàsics del projecte es poden resumir en:

- Garantir l’accés dels escolars als centres educatius amb les màximes condicions de seguretat;

- Minimitzar els efectes que els desplaçaments dels escolars puguin comportar a l’entorn del 
centre educatiu.

Així mateix, les actuacions proposades estan dirigides a contribuir a l’acompliment dels objectius de:

- la Llei de la mobilitat (Llei 9/2003), especialment pel que fa a la promoció i protecció dels 
mitjans de transport més sostenibles i la dissuasió de la utilització del vehicle privat;

- la Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques (Llei 20/1991) 
i el Codi d’accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995), especialment pel que fa referència a 
l’espai públic;

- l’Ordre VIV/561/2010, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.
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1.2 Àmbit d’estudi
                                                                  

L'Estudi dels Camins escolars de Moià focalitza els seus treballs a l’entorn de l’Escola Josep Orriols, 
l’Escola Bressol Els Garrofins i l’Escola Pia i en el seu entorn immediat.

Tal com es pot observar al plànol adjunt (Figura 1), l’Escola Josep Orriols i l’Escola Bressol Els 
Garrofins es troben molt pròxims entre sí i localitzats al límit del casc urbà compacte a llevant del 
centre històric. Així mateix, l’Escola Pia es troba al nord del centre històric i també al límit del casc 
urbà.

Com es veurà més endavant, la localització perifèrica al casc urbà condicionarà significativament les 
pautes de mobilitat dels infants en el seu camí a l’escola.

Figura 1.1. Ubicació dels centres educatius

Font: elaboració pròpia

1.3 Apunt metodològic

L’assumpció dels objectius definits per a l’elaboració d’aquest estudi s’ha dut a terme mitjançant la 
realització de diversos treballs i l’aplicació de diferents tècniques d’anàlisi.

Els treballs realitzats han estat:
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- Anàlisi territorial i socioeconòmica de l’àmbit d’estudi per a encaixar les dinàmiques 
pròpies de la població escolar amb les del conjunt del municipi.

- Diagnosi participativa de la mobilitat escolar assenyalant-ne els trets característics 
principals per detectar amb precisió la situació de partida.

- Auditoria tècnica de l’entorn dels centres posant de manifest els principals punts febles pel 
que fa a l’accessibilitat i la seguretat dels carrers més freqüentats pels alumnes de cada 
centre.

- Proposició d’actuacions urbanístiques, sobre el viari públic i de gestió de la mobilitat
per tal de corregir les deficiències detectades i complir amb la legislació vigent en matèria de 
mobilitat i accessibilitat.

- Proposició de mesures de participació, pedagògiques i de comunicació per consolidar el 
procés d’implementació del projecte i el canvi d’hàbits de mobilitat de les famílies.

- Formular un programa d’actuacions amb les fases d’implementació i els costos associats.

- Definir l’impacte ambiental esperat  en funció de les mesures proposades

A continuació s’esmenten breument les tècniques emprades cadascuna de les quals ha proporcionat 
informació diversa i complementària alhora:

- Recollida d’informació preexistent. Recopilació de tota la informació disponible sobre 
aspectes relacionats amb la mobilitat i l’accessibilitat al centre escolar objecte d’anàlisi així 
com de caràcter municipal per tal de conèixer les dinàmiques generals de l’àmbit d’estudi.

- Enquesta d’hàbits de mobilitat. Realització d’una enquesta en la que s’han identificat 
aspectes de relleu referents als hàbits de mobilitat dels escolars del sector tals com el seu lloc 
de residència, els itineraris als centres escolars, el mitjà de transport amb el que es desplacen 
o l’autonomia en el desplaçament.

- Estudi d’accessibilitat i seguretat viària. Realització d’una auditoria tècnica que ha permès 
conèixer les condicions d’accessibilitat i seguretat viària de l’entorn dels centres identificant 
els principals conflictes existents en aquesta matèria i la seva localització.

- Tallers de mobilitat i espai públic amb els infants i les seves famílies. Realització de 
tallers d’exploració de l’espai de l’entorn del centre amb els alumnes per tal d’identificar, 
analitzar i comprendre les problemàtiques existents i, alhora, despertar-los l’esperit crític i la 
seva imaginació per a trobar solucions a les problemàtiques detectades.

- Entrevistes a informants clau. Realització d’entrevistes semi-estructurades i converses 
informals amb les direccions i les AMPAs dels centres, amb tècnics de les àrees d’educació, 
civisme, mediambient i urbanisme, i amb agents gestors de la mobilitat al municipi que han 
permès conèixer més a fons alguns aspectes que haguessin pogut quedar ocults amb 
l’aplicació de les altres metodologies.

- Sessions de treball amb els agents vinculats al projecte. Realització de sessions de treball 
participatives amb els diferents agents que formen part del projecte ja sigui per a contrastar i 
discutir els elements de diagnosi identificats amb les metodologies anteriors com per a 
definir propostes d’actuació a implementar per a assolir els objectius definits.
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1.4 Estructura de l’estudi

L'Estudi dels Camins escolars a Moià s’estructura en quatre grans blocs i quinze capítols.

El primer bloc (Introducció) és de caràcter introductori i consta d’un únic capítol. 

En el primer capítol (1. Introducció) s’exposen la justificació i els objectius del treball, 
l’àmbit d’estudi i la localització dels centres educatius i un breu apunt de la metodologia 
emprada.

En el segon bloc (Diagnosi) es realitza una anàlisi de tots aquells elements que poden tenir 
incidència sobre  les pautes de mobilitat dels infants en el seu camí de casa a l’escola. 

En el segon capítol (2. Anàlisi bàsica territorial i de la mobilitat) s’analitza l’encaix 
territorial dels desplaçaments dels escolars en el seu entorn immediat a partir d’elements tals 
com la situació geogràfica i l’estructura territorial del municipi, la població, l’oferta de 
transport i la demanda de mobilitat entre altres.

En el tercer capítol (3. Anàlisi de la mobilitat escolar) s’analitza, entre altres, l’origen dels 
desplaçaments dels escolars, els carrers utilitzats per accedir als centres, la distribució modal 
dels desplaçaments i el grau d’autonomia dels infants en el seu desplaçament a l’escola.

En el capítol quart (4. Dèficits, conflictes i riscos de les xarxes de mobilitat a peu i en 
bicicleta) s’identifiquen els problemes principals d’accessibilitat i seguretat viària de l’entorn 
del centre des de l’òptica dels desplaçaments en modes de mobilitat activa.

En el cinquè capítol (5. Agents socials i participació) s’identifiquen els diferents agents 
socials susceptibles de participar en el projecte i s’assenyala el paper que poden tenir i les 
aportacions que han fet o poden fer en el marc d’aquest.

En el tercer bloc (Propostes d’actuació) es defineixen les mesures d’actuació necessàries per a 
assolir els objectius del Camí escolar.

En el sisè capitol (6. Àmbits d’actuació) s’expliciten les àrees des de les quals s’hauria 
d’abordar el projecte partint de la idea que aquest enfocament holístic és una peça clau de 
l’èxit d’aquest.

En el capítol setè (7. Actuacions de participació ciutadana) es proposa la formació de 
diversos espais de participació que involucrin els diferents agents implicats en el projecte.

En el capítol vuit (8. Actuacions urbanístiques i sobre el viari públic) es defineixen les 
propostes d’actuació d’aquest àmbit d’acord amb els objectius establerts i seguint els criteris i 
fonaments tècnics especificats.

En el capitol novè (9. Actuacions de gestió de la mobilitat) s’apunten diverses mesures de 
gestió de la mobilitat que poden incrementar els desplaçaments autònoms i en modes de 
mobilitat activa entre els infants.

En el desè capítol (10. Actuacions pedagògiques, educadores i formatives) es posen 
damunt de la taula diverses propostes d’actuació en l’àmbit pedagògic i educatiu a realitzar 
especialment en el marc de l’escola.
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En el capítol onzè (11. Actuacions de comunicació, difusió, visibilització i sensibilització) 
s’esbossen un seguit de possibles actuacions que haurien d’acompanyar les anteriors amb 
l’objectiu que el projecte de Camí escolar es conegui més enllà de l’escola i de la comunitat 
educativa fent partíceps tots els veïns del municipi.

En el quart bloc (Implementació i seguiment) es valora el cost econòmic de les actuacions, es 
defineixen l’estratègia i el programa d’actuació, es calcula l’impacte ambiental de les mesures 
proposades i es formula una proposta d’avaluació i seguiment del projecte.

En el capítol dotzè (12. Valoració econòmica) es realitza una valoració econòmica de 
cadascuna de les mesures proposades en els capítols anteriors per tal de tenir una estimació 
del cost que pot suposar la implementació d’aquestes.

En el tretzè capítol (13. Estratègia i programa d’actuacions) es defineix l’estratègia 
d’intervenció i es formula un programa d’actuacions amb les fases d’implementació de les 
accions previstes consensuat amb tots els agents participants en el projecte.

En el capítol catorze (14. Impacte ambiental) es calcula quin serà l’impacte sobre el medi 
ambient de les mesures proposades, especialment pel que fa al consum d’energia i a l’emissió 
de partícules contaminants.

Finalment, en el darrer capítol (15. Avaluació i seguiment) es proposa realitzar una 
avaluació per valorar l’impacte de les actuacions realitzades.
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2. ANÀLISI BÀSICA TERRITORIAL I DE LA MOBILITAT

2.1 Situació geogràfica, estructura territorial i població

El municipi de Moià, d'una extensió de 75,29 km2, és la capital de la comarca del Moianès. El terme 
municipal limita amb els municipis de Santa Maria d’Oló, l’Estany, Muntanyola, Collsuspina, 
Castellcir, Castellterçol, Monistrol de Calders, Calders i Avinyó (Figura 2.1).

El municipi té una superfície de sòl urbà de 2,56 km2 que s’estructura en tres grans àrees (Figura 
2.2):

a) el nucli urbà
b) les urbanitzacions de Montví de Dalt i Montví de Baix
c) el disseminat.

Figura 2.1. Situació geogràfica

Font: gencat.cat

    Figura 2.2. Estructura urbana

    
    Font: Google maps
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Pel que fa al nucli urbà Moià s’estructura al voltant del casc antic i compta principalment amb 
àmplies àrees d’habitatge unifamiliar aïllat i amb alguns sectors d’habitatge plurifamiliar (Figura 
2.3).

Figura 2.3. Estructura nucli urbà

Font: EAMG PMU Moià

El municipi de Moià compta, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, amb una població 
de 5.865  habitants (2015). Tal com es pot veure al Gràfic 1, el municipi ha tingut un creixement 
sostingut durant els darrers quinquenis passant dels 3.846 habitants l’any 1998 al volum de població 
actual.

Gràfic 2.1. Evolució de la població, 1998-2015

Font: IDESCAT, Padró municipal d’habitants
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Cal assenyalar, amb tot, que Moià és un municipi amb una fota tradició com a lloc d’estiueig. Això fa 
que tant els caps de setmana com durant els mesos d’estiu la seva població pugui arribar a triplicar-
se.

2.2 Pautes bàsiques de mobilitat

L’any 2016 Moià disposa d’un parc automobilístic de 4.309 vehicles censats dels quals 2.723 són 
turismes. Això fa que l’Índex de motorització del municipi sigui de 735 vehicles per cada 1.000 
habitants, una xifra molt superior a la mitjana de Catalunya que se situa al voltant dels 660 
veh/1000hab aproximadament.

Aquest índex de motorització es veu reflectit en la distribució modal dels desplaçaments. Així, pel 
que fa a l’anomenada mobilitat obligada, i segons les darreres dades disponibles (2001), la major part 
dels desplaçaments es realitzen en vehicle privat (71%) situant-se en segon lloc, per bé que a molta 
distància, els desplaçaments a peu (23%) (Gràfic 2.2).

Gràfic 2.2. Distribució modal de la mobilitat obligada, 2001

Font: Auditoria Ambiental del Moianès Nord

2.3 Planificació urbanística i de la mobilitat

Pel que fa al planejament urbanístic, actualment Moià es regeix pel Pla General d’Ordenació de 1985 
i llurs revisions i modificacions.

Actualment s’està redactant una revisió del pla per bé que aquest encara no és vigent.

Pel que fa al planejament de la mobilitat i l’accessibilitat Moià no disposa ni de pla de mobilitat ni 
de pla d’accessibilitat. Amb tot, el municipi està regulat per planejament de caràcter supramunicipal:

- la Llei de mobilitat de Catalunya (Llei 9/2003);

- la Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques (Llei 20/1991) 
i el Codi d’accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995);

- l’Ordre VIV/561/2010, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats, de 
caràcter estatal;

Cal assenyalar, a més, que el municipi no disposa de cap òrgan de participació en mobilitat.
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2.4 Seguretat viària

Pel que fa a la seguretat viària Moià disposa d’un Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) elaborat l’any 
2015.

Durant el període estudiat (2011-2014) la xifra d’accidents amb víctimes  va passar de les 10 i 17 
víctimes els anys 2011 i 2012 a 4 i 5 els anys 2013 i 2014 (Gràfic 2.3). L’accidentalitat global 
(incloent els accidents sense víctimes) també mostra una tendència clarament decreixent.

Gràfic 2.3. Evolució del nombre d’accidents, 2011-2014

Font: PLSV Moià, Intra SL (en base a SIDCAT)

Els atropellaments representen gairebé un 20% dels accidents amb víctimes (Gràfic 2.4). Aquest 
fet és especialment preocupant per la fragilitat de les víctimes i la severitat de les lesions que 
solen patir. En aquest sentit cal assenyalar que a Moià durant el període analitzat en el 40% dels 
accidents hi va haver una víctima greu i que el 60% de les víctimes greus ho han estat com a 
conseqüència d’un atropellament.

Gràfic 2.4. Tipus d’accident de trànsit amb víctimes, 2011-2014

Font: PLSV Moià, Intra SL (en base a SIDCAT. Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya (2010-2013); SCT)
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3. ANÀLISI DE LA MOBILITAT ESCOLAR

3.1 L’enquesta

El desenvolupament del projecte de camí escolar requereix d’un coneixement exhaustiu dels hàbits 
de mobilitat dels alumnes que acudeixen diàriament als centres escolars. Per tal d’obtenir aquesta 
informació s’ha realitzat una enquesta entre tots els alumnes dels centres educatius implicats en el 
projecte.

Les respostes obtingudes ens donen una mostra prou representativa com per donar per vàlids 
l’anàlisi de primer nivell realitzada (Taula 3.1).

Taula 3.1. Mostra enquesta

Font: Elaboració pròpia
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Tal com es pot veure a l’Annex, l’enquesta consta de diverses preguntes agrupades en diferents blocs. 
Aquestes permeten conèixer:

- el lloc d’origen dels desplaçaments (d’on venen)
- els carrers pels que discorren per anar a l’escola (per on venen)
- el mitjà de transport utilitzat (amb què venen)
- el grau d’autonomia (com venen)
- el desig de canvi modal (amb què voldrien venir)

El formulari d’enquesta va ésser consensuat entre els diversos agents que formen part del projecte.

L’enquesta es va realitzar el mes de maig de 2016. 

L’enquesta anava acompanyada d’una carta explicativa (Annex) en la que s’exposaven els motius de 
la seva realització convidant a les famílies a respondre-la col·laborant així amb la recollida 
d’informació necessària per a l’elaboració del projecte.

Els resultats de l’enquesta s’han organitzat de la següent forma:

- Distribució territorial dels desplaçaments
- Itineraris d’accés al centre escolar
- Distribució modal
- Autonomia en el desplaçament
- Motius de l’acompanyament
- Predisposició al canvi d’hàbits en el desplaçament

3.2 Distribució territorial dels desplaçaments

Les possibilitats d’accedir a l’escola a peu o en bicicleta i d’una forma autònoma depenen en bona 
part del lloc on viuen les famílies. Si viuen a prop de l’escola aquests objectius seran més senzills 
d’assolir; si viuen lluny les dificultats seran majors. És per aquest raó que a continuació s’analitza la 
distribució territorial dels desplaçaments.

3.2.1 General

Tal com es pot observar al Gràfic 3.1, pràcticament tots els alumnes de les escoles analitzades viuen a 
Moià (95,5%). Només una petita part d’aquests viu fora del municipi principalment a L’Estany, 
Castellterçol i Collsuspina.

Pel que fa als alumnes que venen de Moià, la majoria de les famílies viu al casc urbà (87%), un 8% 
viuen a Montví i la resta (5%) en altres indrets del municipi. La resta es concentra a d’altres barris 
del municipi (Gràfic 3.2).
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Gràfic 3.1. Distribució territorial dels desplaçaments. General. Per municipis (%)

Font: Elaboració pròpia

Gràfic 3.2. Distribució territorial dels desplaçaments. General. Per nuclis urbans (%)

Font: Elaboració pròpia
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3.2.2 Per centres

A nivell de centres l’origen dels desplaçaments per municipis és molt similar. En tots els casos la
major part d’alumnes venen de Moià en una proporció similar a la del conjunt. Així, més 
detalladament tenim que (Gràfic 3.3):

Escola J. Orriols i EBM Garrofins. Una àmplia majoria dels alumnes viuen a Moià (98%). La resta 
viuen principalment a Castellterçol.

Escola Pia. Pràcticament tots els alumnes viuen a Moià (92%). La resta viu principalment a L’Estany, 
Collsuspina i Castellterçol.

Gràfic 3.3. Distribució territorial dels desplaçaments. Per centres. Per municipis (%)

Escola J. Orriols i EBM Garrofins Escola Pia

Font: Elaboració pròpia

Pel que fa als alumnes que viuen a Moià, l’origen dels desplaçaments per nuclis mostra petites 
diferències en funció de cada centre per bé que aquestes no són significatives. Així tenim que (Gràfic 
3.4):

Escola J. Orriols i EBM Garrofins. La major part dels alumnes (88%) viuen al casc urbà, un 5% a 
Montví i la resta (7%) a altres indrets del terme municipal.

Escola Pia. Una àmplia majoria dels alumnes d’aquest centre viu al casc urbà (86%), un 12% a 
Montví i un 2% a altres indrets del municipi.
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Gràfic 3.4. Distribució territorial dels desplaçaments. Per centres. Per nuclis urbans (%)

Escola J. Orriols i EBM Garrofins Escola Pia

 Font: Elaboració pròpia

3.3 Itineraris d’accés al centre escolar

En els seus desplaçaments a l’escola els alumnes de l’Escola J. Orriols, l’EBM Garrofins i l’Escola Pia 
utilitzen bona part dels carrers de l’entorn dels centres educatius. Als plànols D02.1a a D02.3b (Annex 
B) es representa la intensitat d’ús de cadascun d’aquests carrers distingint entre els usats per aquells 
que es desplacen en modes actius de mobilitat (a peu, patinet i bicicleta) (Figures 3.1, 3.3 i 3.5) i 
aquells que es desplacen en modes motoritzats (cotxe i moto principalment) (Figures 3.2, 3.4 i 3.6).

En cadascun del plànols es poden distingir 6 categories de carrers en funció del nombre d’infants que 
els utilitzen en el seu recorregut d’anada a l’escola (1):

Categoria 1. Carrers amb una intensitat d’ús molt alta, amb un flux de més de 70 alumnes.

Categoria 2. Carrers amb una intensitat d’ús alta, amb un flux entre 56 i 70 alumnes.

Categoria 3. Carrers amb una intensitat d’ús mitjana, amb un flux entre 41 i 55 alumnes.

Categoria 4. Carrers amb una intensitat d’ús baixa, amb un flux entre 26 i 40 alumnes.

Categoria 5. Carrers amb una intensitat d’ús molt baixa, amb un flux entre 10 i 25 alumnes.

Categoria 6. Carrers amb una intensitat d’ús molt poc significativa, amb un flux inferior als 10  
alumnes.

(1) Fa referència únicament als escolars i a cadascun dels desplaçaments diaris. Aquesta xifra s’incrementa 
notòriament si es tenen en compte els acompanyants dels escolars i els desplaçaments d’anada i tornada del 
matí, migdia i tarda.
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Figura 3.1. Xarxa de desplaçaments (Escola J. Orriols i EBM Garrofins). Modes actius.

Font: Elaboració pròpia

Figura 3.2. Xarxa de desplaçaments (Escola J. Orriols i EBM Garrofins). Modes motoritzats

Font: Elaboració pròpia
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Figura 3.3. Xarxa de desplaçaments (Escola Pia). Modes actius.

Font: Elaboració pròpia

Figura 3.4. Xarxa de desplaçaments (Escola Pia). Modes motoritzats

Font: Elaboració pròpia
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Figura 3.5. Xarxa de desplaçaments (tots els centres). Modes actius.

Font: Elaboració pròpia

Figura 3.6. Xarxa de desplaçaments (tots els centres). Modes motoritzats

Font: Elaboració pròpia
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Tal com es pot observar, els desplaçaments en modes actius de mobilitat es troben dispersos per una 
part important dels carrers del nucli urbà si bé es pot identificar una major concentració als vials de 
l’entorn i d’accés als respectius centres educatius:

 C. Sant Sebastià
 Ctra. de l’Estany
 Av. de l’Arbre Fruiter
 Av. de la Pau
 C. Miquel Vilarrúbia
 C. Onze de Setembre

En segon terme també destaquen els eixos:

 C. Sant Pere / C. Sant Josep / C. Santa Magdalena / C. Comerç / C. Sant Antoni / C. R.Wagner / 
C. E.Morera / Av. Prat de la Riba

 C. Francesc Viñas / Av. de la Vila

Pel que fa als desplaçaments en modes motoritzats s’observa una gran concentració dels 
desplaçaments a:

 Ctra. de Manresa a Vic
 Ctra. de l’Estany / C. Francesc Viñas / Av. de la Vila
 Av. de l’Arbre Fruiter

En segon terme també destaquen:

 C. del Salt / C. Sant Sebastià
 Ronda de les Illes

 3.4 Distribució modal

La distribució modal, això és el mode de desplaçament utilitzat per anar a l’escola, depèn de diversos 
factors: la distància al centre, l’edat dels alumnes, els hàbits de la família, etc. En endavant 
analitzarem la distribució modal dels alumnes que van als centres estudiats. 

3.4.1 General, en tot el municipi

Tal com es pot observar al Gràfic 3.5, als centres analitzats els modes de desplaçament més utilitzats 
per accedir a l’escola són els modes actius de mobilitat (a peu, en patinet i en bicicleta) amb un 43%, 
9% i 4% respectivament (56% en conjunt). Els desplaçaments en cotxe també tenen un pes molt 
significatiu essent el 44% del total.

3.4.2 General, en el casc urbà

Com és d’esperar, la proporció de desplaçaments en modes no motoritzats creix entre aquells que 
viuen al casc urbà de Moià. Així, en conjunt, aquest tipus de desplaçaments s’enfilen fins al 64% (50% 
a peu, 10% en patinet i 4% en bici) mentre que els viatges en cotxe disminueixen fins al 36% (Gràfic 
3.6).
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Gràfic 3.5. Distribució modal. General, en tot el municipi (%)

Font: Elaboració pròpia

Gràfic 3.6. Distribució modal. General, en el casc urbà (%)

Font: Elaboració pròpia
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3.4.3 Per centres

L’anàlisi per centres ens mostra diferències significatives entre elles (Gràfics 3.7 i 3.8):

Escola J. Orriols i EBM Garrofins. Pràcticament dos terços dels desplaçaments realitzats per accedir 
a l’escola es realitzen en modes actius de mobilitat, un 44% a peu, un 13% en patinet i un 7% en 
bicicleta. L’altre terç, un 36%, va a l’escola en cotxe.  Entre els que viuen al casc urbà s’observa una 
major proporció dels desplaçaments en modes actius i una disminució dels que van en cotxe.

Escola Pia. Més de la meitat dels desplaçaments es realitzen en cotxe (57%), un 40% a peu i un 3% 
en patinet. No hi ha constància de desplaçaments en bicicleta. Pel que fa als que viuen al casc urbà, en 
aquest cas, també hi ha un trasvàs, auesta vegada més significatiu, dels modes motoritzats als actius.

Gràfic 3.7. Distribució modal. En tot el municipi. Per centres (%)

Escola J. Orriols i EBM Garrofins Escola Pia

Font: Elaboració pròpia

Gràfic 3.8. Distribució modal. En el casc urbà. Per centres (%)

Escola J. Orriols i EBM Garrofins Escola Pia

Font: Elaboració pròpia
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3.5 Autonomia en el desplaçament

L’autonomia és un dels objectius fonamentals del projecte del Camí escolar. Autonomia significa 
llibertat, tant per als alumnes com per als pares i mares, significa responsabilitat i també significa 
descoberta, convivència, respecte i responsabilitat, tots ells valors a desenvolupar entre els infants. 
Es considera que a partir dels 9 anys aproximadament els infants ja tenen la capacitat suficient per 
desplaçar-se sols a l’escola. Amb tot, aquesta autonomia dependrà fonamentalment de la distància al 
centre, de les condicions de seguretat de l’entorn i de la voluntat de la família de fer aquest “pas 
endavant”.

3.5.1 General

En conjunt, una àmplia majoria dels alumnes (75%) van a l’escola acompanyats pels pares, pels avis 
o per altres adults. La resta, un 25%, hi va de forma autònoma ja sigui sol (11%) o amb companys, 
amics, germans... (14%) (Gràfic 3.9).

Gràfic 3.9. Grau d’autonomia. General (%)

Font: Elaboració pròpia

3.5.2 Per centres

Si bé en conjunt ambdós centres segueixen el mateix patró pel que fa a l’autonomia, es poden 
observar algunes diferències entre ells. Així, tal com mostra el Gràfic 3.10 podem observar que:
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Escola J. Orriols i EBM Garrofins. Els alumnes que fan el desplaçament autònomament són el 30% 
del conjunt (13% sols i 17% amb amics o germans) mentre que els que els acompanya un adult són el 
70%, un 5% per sota de la mitjana.

Escola Pia. En aquest cas els alumnes als que els acompanya un adult s’enfila fins al 83% mentre que 
únicament un 8% van sols i un 9% hi va acompanyat de germans o amics. 

Gràfic 3.10. Grau d’autonomia. Per centres (%)

Escola J. Orriols i EBM Garrofins Escola Pia

Font: Elaboració pròpia

3.5.3 Per nivell educatiu

El grau d’autonomia creix amb l’edat. En aquest sentit, si bé es considera que fins a 3er de primària 
els casos d’autonomia poden ser molt escassos, a partir de 4rt haurien d’anar in crescendo fins a 6è 
en que el grau d’autonomia fos pràcticament del 100%. 

En el cas dels alumnes dels centres de Moià el grau d’autonomia en el cicle superior de primària (5è i 
6è) és del 68% mentre que al 32% restant dels alumnes encara els acompanya un adult (Gràfic 3.11). 
Això permet encara cert marge de millora.

Si fem una anàlisi per centre podem veure com novament es poden observar diferències remarcables
entre ells. Així, mentre en el cas de l’Escola Josep Orriols el grau d’autonomia en aquestes edats és del 
72%, en el cas de l’Escola Pia tan sols arriba al 60% (Gràfic 3.12).
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Gràfic 3.11. Grau d’autonomia. Cicle superior, conjunt de centres (%)

Font: Elaboració pròpia

Gràfic 3.12. Grau d’autonomia. Cicle superior, per centres (%)

Escola J. Orriols i EBM Garrofins Escola Pia

Font: Elaboració pròpia
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3.6 Motius per acompanyar els fills

Les mares i els pares que acompanyen els seus fills a l’escola tenen diverses raons per fer-ho. 
Aquestes raons poden variar en funció de l’edat i del lloc de residència però també de la percepció de 
seguretat viària que tenen els propis pares o d’altres criteris.

3.6.1 General

Pel que fa les escoles analitzades i respecte el conjunt d’infants que van acompanyats al centre 
educatiu, en el 40% dels casos les famílies els acompanyen perquè creuen que encara són massa 
petits per anar sols, en un 34% de les ocasions perquè van en cotxe o segueixen cap a la feina (també 
en cotxe), en un 11% perquè tenen por del trànsit i en un 8,5% perquè acompanyen un germà més 
petit  (Gràfic 3.13).

Gràfic 3.13. Motiu per acompanyar els fills. General (%)

Font: Elaboració pròpia

3.6.2 Per centres

Una anàlisi per centres educatius ens indica que en general les famílies d’ambdós centres tenen les 
mateixes raons per acompanyar els seus fills i filles si bé el pes de cadascuna d’elles varia 
substancialment en alguns dels casos. En el Gràfic 3.14 podem constatar aquest fet:

Escola J. Orriols i EBM Garrofins. La major part dels pares acompanyen els seus fills a l’escola 
perquè creuen que encara són massa petits (41%). Amb tot, un 28% ho fa perquè hi van en cotxe o 
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segueixen en cotxe cap  ala feina, un 12% perquè acompanyen germans més petits i un 11% perquè 
tenen por del trànsit.

Escola Pia. En el cas d’aquest centre també es repeteix un patró semblant per bé que amb magnituds 
un tant diferents. Així, un 40% de les famílies declara que acompanya els seus fills i filles perquè 
encara són massa petits, un 41% perquè van en cotxe o segueixen cap a la feina i un 11% perquè 
tenen por del trànsit.

Gràfic 3.14. Motiu per acompanyar els fills. Per centres (%)

Escola J. Orriols i EBM Garrofins Escola Pia

Font: Elaboració pròpia

3.6.3 Per nivell educatiu

L’anàlisi en funció del nivell educatiu permet veure com va variant el pes específic de cadascún dels 
motius esgrimits per les famílies per deixar-los (o no) anar sols a l’escola en funció de l’edat dels 
infants. Mentre en edats molt tempranes la raó principal, amb diferència, és que els nens i nenes 
encara són molt petits, a mida que es van fent més grans van guanyant pes altres motius que varien 
en funció de les particularitats de cada indret, en aquest cas l’elevada proporció de famílies que 
acompanya els seus fills i filles a l’escola en cotxe.

Queda constància, doncs, de la paradoxa que suposa el fet que, per una banda, els pares i mares 
perceben que a mida que els seus fills van creixent estan cada vegada més preparats per anar sols a 
l’escola i que, per una altra, el fet d’acompanyar-los en cotxe privi els infants de més autonomia a 
l’hora d’anar-hi.

En aquest sentit, podem veure com en el cas dels alumnes de cicle superior (Gràfic 3.15) el motiu més 
important amb diferència per acompanyar els fills a l’escola és que les famílies hi van en cotxe o 
segueixen cap a la feina (també en cotxe) (65% en conjunt). El fet d’acompanyar un germà més petit 
es constata com el segon gran motiu per acompanyar els infants a l’escola amb un 21% dels casos.

Si fem una anàlisi per centres novament podem constatar algunes diferències entre ells. Així, tal com 
ens mostra el Gràfic 3.16, si bé el fet d’anar en cotxe esdevé el motiu principal per acompanyar-los, 
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en el cas de l’Escola Josep Orriols aquest és l’argument esgrimit en el 57% dels casos, en el cas de 
l’Escola Pia  aquest motiu s’enfila fins al 77%.

Gràfic 3.15. Motiu per acompanyar els fills. Cicle superior, conjunt de centres (%)

Font: Elaboració pròpia

Gràfic 3.16. Motiu per acompanyar els fills. Cicle superior, per centres (%)

Escola J. Orriols i EBM Garrofins Escola Pia

Font: Elaboració pròpia
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3.7 Predisposició al canvi d’hàbits en el desplaçament

L’elecció del mitjà de transport escollit per anar a l’escola sovint respon a criteris de practicitat 
fonamentats en una conjuntura molt concreta. Aquesta elecció, però, pot diferir respecte el que els 
pares i els propis alumnes desitjarien. En aquest sentit és important conèixer quin és el mitjà de 
transport amb què els alumnes i llurs famílies voldrien accedir als centres escolars independentment 
de la forma com ho facin ara. Aquest element, al seu torn, ens permetrà conèixer les preferències 
modals dels alumnes la qual cosa ens permetrà valorar les accions a emprendre en el marc del 
projecte del camí escolar.

3.7.1 General

L’anàlisi conjunta dels centres objecte d’estudi ens porta a afirmar que si bé un 69% de les famílies 
seguiria anant a l’escola amb el mateix mitjà de transport que utilitza ara, una part significativa, el 
31% restant, desitjaria anar a l’escola amb un mitjà de transport diferent al que utilitza actualment 
(Gràfic 3.17).

Gràfic 3.17. Desig de canvi modal. General (%)

Font: Elaboració pròpia

D’entre els que desitjarien anar a l’escola amb un altre mitjà de transport un 84% manifesta que hi 
voldria anar en modes actius de mobilitat (38% en bicicleta, 30% a peu, 16% en patinet) (Gràfic 
3.18). Únicament un 10% hi voldria anar en cotxe o moto i un 6% en altres mitjans no especificats.
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Gràfic 3.18. Mode de desplaçament desitjat. General (%)

Font: Elaboració pròpia

3.7.2 Per centres

Les respostes donades per les famílies dels diferents centres en conjunt són molt similars però es 
poden observar algunes diferències que cal subratllar.

Pel que fa al desig del canvi modal  (Gràfic 3.19),  la voluntat de canvi s’acosta molt al 30% en ambdós 
casos, tres punts per sobre en el cas de l’Escola J. Orriols i l’EBM Els Garrofins i tres per sota en el cas 
de l’Escola Pia.

Pel que fa al mitjà de transport desitjat (Gràfic 3.20), si bé en conjunt predomina el desig d’anar a
l’escola en modes actius de mobilitat (84% en tots els casos), en el cas de  l’Escola J. Orriols i l’EBM 
Els Garrofins predomina el desig d’anar en bicicleta (45%) mentre que en el cas de l’Escola Pia el 
mode desitjat predominant és el desplaçament a peu (48%).
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Gràfic 3.19. Desig de canvi modal. Per centres (%)

Escola J. Orriols i EBM Garrofins Escola Pia

Font: Elaboració pròpia

Gràfic 3.20. Mode de desplaçament desitjat. Per centres (%)

Escola J. Orriols i EBM Garrofins Escola Pia

Font: Elaboració pròpia
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3.7.3 Dels que es desplacen en modes motoritzats

Donat que un dels objectius del projecte del Camí escolar és trasvassar viatges dels modes 
motoritzats als de mobilitat activa és important fixar-se en el desig de canvi especialment d’aquest 
col·lectiu.

Tal com es pot veure en el Gràfic 20, doncs, entre aquells que es desplacen en cotxe habitualment a 
l’escola  un 46% desitjaria fer-ho en un altre mitjà de transport, 15 punts percentuals per sobre del 
conjunt de les famílies que desitjarien fer un canvi modal (Gràfic 3.21).

En aquest cas, a més, l’aposta pels modes actius de mobilitat és del 88%, 4 punts per sobre de la 
mitjana (Gràfic 3.22).

Una anàlisi detallada per centres educatius torna a mostrar diferències significatives entre els 
centres analitzats. Així, mentre en el cas de l’Escola J. Orriols i l’EBM Els Garrofins el desig de canvi 
modal és del 53%, en el cas de l’Escola Pia únicament és del 39% (Gràfic 3.23).

Així mateix, pel que fa al mitjà de transport desitjat, en el cas de l’Escola J. Orriols i l’EBM Els 
Garrofins predominen gairebé a parts iguals la bicicleta (39%) i l’anar a peu (35%), en el cas de 
l’Escola Pia predomina clarament la voluntat de desplaçar-se a peu (59%) quedant l’ús de la bicicleta 
a força distància d’aquesta primera opció (22%) (Gràfic 3.24).

Gràfic 3.21. Desig de canvi modal. Dels que es desplacen en modes motoritzats (%)

Font: Elaboració pròpia
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Gràfic  3.22. Mode de desplaçament desitjat. Dels que es desplacen en modes motoritzats (%)

Font: Elaboració pròpia

Gràfic 3.23. Desig de canvi modal. Dels que es desplacen en modes motoritzats , per centres 
(%)

Escola J. Orriols i EBM Garrofins Escola Pia

Font: Elaboració pròpia
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Gràfic 3.24. Mode de desplaçament desitjat. Dels que es desplacen en modes motoritzats , per 
centres (%)

Escola J. Orriols i EBM Garrofins Escola Pia

Font: Elaboració pròpia
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4. XARXES DE MOBILITAT: AUDITORIA TÈCNICA

Conegudes les pautes de mobilitat dels escolars en el seus desplaçaments al centre educatiu i, 
especialment, el viari que utilitzen preferent i majoritàriament per a accedir-hi, l’auditoria 
tècnica vol posar de relleu la situació que presenten aquestes vies.

Com es veurà, bona part de la informació referent a aquest capítol està extreta de la diagnosi del 
Pla de Mobilitat de Moià (gener 2011) i el Pla estratègic del centre urbà de Moià (octubre 2015)
referida a tot el municipi. Amb tot, es farà èmfasi en aquells aspectes i espais que afecten més 
directament a l’objecte d’anàlisi d’aquest estudi.

4.1 Xarxa per a vianants

Moià consta d'un nucli urbà principal i la urbanització de Montví, de menors dimensions, al nord del 
nucli.

L'auditoria de la xarxa de mobilitat es centra principalment a l'entorn del centre urbà, doncs és 
l'emplaçament de les dues escoles del municipi, i d'on provenen la major part dels desplaçaments 
urbans, inclosos els relacionats amb la mobilitat escolar.

Des de Montví, en canvi, els desplaçaments a peu intraurbans són menys freqüents, especialment per 
als infants, degut a la major distància i a l’orografia.

En aquesta línia, les dimensions i la distribució de la trama urbana del nucli urbà afavoreixen els
desplaçaments dels vianants (1.500 metres aproximadament d’est a oest i 1000 metres de nord a sud 
en línia recta). 

La xarxa de carrers de Moià es caracteritza principalment per un conjunt de carrers estrets i 
irregulars, propis d'un teixit històric, i una corona que ho envolta, amb  carrers més regulars,  de 
major amplada i de secció convencional en la majoria dels casos. 

Els carrers del centre històric tenen una amplada variable, però que en diversos punts no arriba als 5 
metres d'amplada. Molts d'ells són plataforma única, malgrat no siguin exclusivament per a l'ús de 
vianants.

La xarxa d'itineraris principals de vianants (Figura 4.1) va molt lligada a la pròpia ubicació del 
comerç, i dels principals equipaments que exerceixen de pol d'atracció, entre els quals hi trobem els 
centres educatius objecte de l'estudi.

Les principals vies utilitzades pels vianants són totes aquelles situades als entorns tant de la Plaça del 
Colom com de l'Església, i tots aquells que hi accedeixen, així com també els dos grans eixos que 
travessen el municipi; l'Avinguda de la Vila de nord a sud i la Ctra. de Manresa, d'est a oest.

Més enllà d'aquests, també cal destacar la seva importància en quant a fluxos de vianants el carrer de 
l'Onze de Setembre,  l'eix format per Av. de la Pau i Av. de Prat de la Riba, o el c/ de Sant Sebastià.

És destacable que alguns d’aquests carrers coincideixen amb la xarxa d’itineraris que utilitzen els 
infants en els seus desplaçaments a peu o en patinet als seus respectius centres escolars.
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Figura 4.1 Classificació de la xarxa de vianants

Font: Pla de Mobilitat de Moià

Les característiques de la xarxa de vianants estan regulades per llei. La legislació que l’afecta és la 
següent:

- la Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques (Llei 20/1991) 
i el Codi d’accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995), de competència autonòmica;

- l’Ordre VIV/561/2010, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats, de 
caràcter estatal.

L’Ordre VIV/561/2010 és d’aplicació obligatòria als espais públics urbanitzats els plans i projectes 
dels quals siguin aprovats definitivament a partir del 12/09/2010. En el cas d’espais públics 
urbanitzats existents l’aplicació d’aquesta normativa no serà necessària fins l’1/01/2019. Entretant 
la normativa a aplicar serà la de caràcter autonòmic.

A l’anàlisi de la xarxa de vianants es tindran en compte especialment 2 paràmetres: les voreres i els 
passos de vianants. Les característiques tècniques que han d’acomplir cadascun d’aquests elements 
són les següents:

- Voreres. Segons la normativa autonòmica les voreres hauran de tenir una amplada de pas 
mínima lliure d’obstacles no inferior als 90 cm. La normativa estatal incrementa aquesta 
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amplada fins als 180 cm., per bé que excepcionalment es pot reduir a 150 cm. en zones 
consolidades.

- Passos de vianants. La normativa estatal assenyala que els passos se senyalitzaran al pla de 
terra amb pintura antilliscant i senyalització vertical pels vehicles. La normativa autonòmica 
no es pronuncia sobre aquest aspecte.

Segons l’anàlisi realitzada en el marc del PMU, una part important de les voreres té una amplada 
inferior als 120 cm o de 180 cm quan es tracta d'un vial arbrat (Figura 4.2).

En aquest sentit, són especialment destacables els casos del C/ Onze de Setembre, el C/ de Santa 
Magdalena, el C/ de Palau o el tram de l'Av. de la Vila comprès entre el propi C/ de Palau i la Pl. de 
Sant Sebastià.

Aquests vials no presenten unes bones condicions pel vianant, però la problemàtica es fa més evident 
degut a que formen part dels principals itineraris utilitzats per als infants a l’hora d'anar a l'escola.

Figura 4.2. Amplada lliure de voreres

Font: Pla de Mobilitat de Moià

Feta aquesta primera aproximació en base a l’anàlisi realitzada en el marc del PMU, s’ha volgut fer 
una diagnosi més detallada centrada especialment en els recorreguts que més utilitzen els infants per 
accedir als respectius centres educatius.

En aquest sentit, abans de procedir a l’anàlisi, s’ha determinat quina és la xarxa dels principals 
recorreguts escolars en mobilitat activa. Per a determinar aquesta xarxa s’han considerat tots els 
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trams de carrer per als que hi passen més de 25 alumnes en cada un dels trajectes cap als centres 
educatius. 

Més enllà del nombre de desplaçaments efectuats en cada un dels trams, per a la definició d'aquesta 
xarxa s'han aplicat també els següents criteris:

-Major intensitat de desplaçaments actius

-Menys punts de convivència i/o conflicte amb trànsit rodat

-Major seguretat, menor accidentalitat.

-Òptim pels desplaçaments d'ambdues escoles

-Major comoditat, en quant a proporció calçada/vial, desnivells, paisatge...

-Menor inversió per l'habilitació

La xarxa resultant es pot observar a la Figura 4.3:

Figura 4.3. Xarxa dels principals recorreguts escolars en mobilitat activa

Font: Elaboració pròpia

El primer ítem a analitzar ha estat, a grans trets, l’estat de la xarxa, sense entrar en detall sobre el 
tipus de dèficit que té. En la Figura 4.4, doncs, s'assenyalen els principals àmbits de conflicte, i que 
necessiten doncs d'una intervenció per a millorar-ne les condicions.

Es tracta d'entorns on es superposen els principals itineraris tant dels recorreguts motoritzats com 
els vinculats a la mobilitat escolar, i que per la seva formalització actual, en dificulten la convivència.
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Alguns dels principals exemples són: l'Av. de l'Escola Pia a l'alçada del centre educatiu, la Pl. de Sant
Sebastià, o la Pl. Catalunya i el creuament entre el c/Richard Wagner i el c/Onze de Setembre.

Figura 4.4. Àmbits deficients de la xarxa de mobilitat activa escolar

Font: Elaboració pròpia

Feta aquesta primera aproximació s’ha realitzat una anàlisi amb més detall sobre el tipus de dèficit 
existent en el conjunt de la xarxa de mobilitat activa escolar.

Aquesta mirada es centra per una banda en la manca de passos de zebra o el mal estat d'alguns d'ells 
(Figura 4.5), i per l'altra en les voreres massa estretes, o inexistents en alguns dels casos, que en 
dificulten el pas dels infants (Figura 4.6).

En el cas dels passos de zebra (Figura 4.5), s'han detectat nombrosos punts on presenten un estat 
deficient, o que directament no n'hi ha. 

Cal fer especial èmfasi en aquells recorreguts utilitzats diàriament per anar a l'escola, i que estan 
mancats de passos de zebra en gairebé la seva totalitat.

En aquesta línia destaquen el c/Onze de setembre, el c/de Richard Wagner i l'eix format per el c/Joan 
Maragall i c/ de la Vall.

El principal dèficit pel que fa a les voreres es deu a la seva amplada insuficient. En molts dels casos 
arriba a ser inferior als 50 cm, i obliga als vianants a circular per la calçada.

Alguns d'aquests vials, com és el cas del c/ Onze de setembre, presenten una caixa viària que 
permetria l'ampliació de l'espai de vorera sense problemes. En d'altres casos, la distància entre les 
façanes dificultaria una solució d'aquest estil. Exemples d’aquest segon cas en són el c/ de Sant Pere 
o el c/ de la Tosca.
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Figura 4.5. Estat dels passos de zebra a la xarxa de mobilitat activa escolar

Font: Elaboració propia

               
                Pas de zebra despintat a l’av. de la Vila                                            Pas de zebra no accesible i despintat a l’av. de la Vila 

               
      Pas de zebra inexistent a l’av. de la Vila i c/comerç                     Pas de zebra despintat i no accesible al c/Miquel Vilarrúbia
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Figura 4.6. Estat de les voreres a la xarxa de mobilitat activa escolar

Font: Elaboració pròpia

c/de Sant Pere          c/de la Tosca
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Finalment, s’ha realitzat una anàlisi el nivell de risc de cadascun dels punts deficients identificats. Tal 
com es pot veure a la Figura 4.7, s’ha distingit entre tres nivells de risc: Alt, Mitjà i Baix. 

Cadascun dels punts analitzats es classifica en una d'aquestes categories en funció de tres 
paràmetres bàsics:

- Velocitat de circulació rodada

- Simultaneïtat de desplaçaments. De la definició de la xarxa de camí escolar explicada 
anteriorment, n'obtenim dos mapes. El primer representa als recorreguts efectuats en 
vehicles a motor, mentre que el segon fa referència a aquells desplaçaments en modes actius. 
En aquest sentit, se'ls atorga un major grau de risc a aquells punts on es solapen els dos 
traçats.

- Forma urbana. Segons les característiques de la pròpia urbanització dels carrers, s'atorga un 
major grau de risc a aquells que tenen voreres estretes, major recorregit dels passos de zebra, 
menor visibilitat...

Figura 4.7. Nivell de risc de la xarxa de mobilitat activa escolar

Font: Elaboració pròpia

Tots els mapes anteriors es poden trobar a l’Annex cartogràfic.
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4.2 Xarxa ciclista

Les Directrius Nacionals de la Mobilitat de Catalunya estableixen com una de les seves prioritats la de 
promoure els desplaçaments en bicicleta. En particular, determinen que s’han de prendre mesures 
per a condicionar una xarxa urbana d’itineraris per a bicicletes.

L’element bàsic i fonamental que convida els potencials usuaris de la bicicleta a utilitzar aquest mitjà 
de transport és la seguretat viària. En àrees urbanes aquesta seguretat pot venir donada per:

- Segregació del trànsit a motor, establint vies segregades del trànsit vehicular paral·leles o 
no al sistema viari quan la velocitat màxima establerta sigui superior als 30 km/h

- Pacificació del trànsit a motor, establint mesures de pacificació del trànsit reduint la 
velocitat (màxim 30 km/h) i promovent carrers de caire compartit.

Per tal d’ésser funcionals, a més, les xarxes ciclistes hauran d’acomplir unes característiques 
tècniques determinades les principals de les quals són:

- Continuïtat de la xarxa, amb l’objectiu que el ciclista no es vegi obligat als carrils de trànsit 
rodat o a envair les voreres amb els conflictes que això pot comportar

- Resolució idònia de les interseccions, ja que són sempre punts crítics en tota xarxa viària 
des del punt de vista de la seguretat pels conflictes entre els movilments dels diferents tipus 
de vehicles que hi accedeixen

- Amplada mínima, que permeti una circulació còmoda, confortable i segura; l’amplada 
variarà en funció de la tipologia de via ciclista 

- Pendents assumibles, generalment no superiors al 5% llevat de trams excepcionals.

- Aparcaments segurs, que permetin deixar la bicicleta estacionada amb seguretat i sense que 
representin un obstacle per als vianants.

A Moià no hi ha cap via ciclista segregada i senyalitzada, per bé que és un mitjà de transport força 
utilitzat per els infants del poble.

És especialment destacat en el cas del l'escola Josep Orriols i Roca, sobretot des que es va habilitar un 
aparcament a l'interior de les instal·lacions del centre.

Finalment, assenyalar que caldria incrementar l'oferta d'aparcament en cas de creixement de l’ús 
d’aquest mode de desplaçament.
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4.3 Xarxa de transport públic col·lectiu

La xarxa de transport públic urbà que dóna servei a Moià està formada per 3 línies d’autobús 
interurbanes; línia Oló-Calders-Palau-Barcelona, línia Manresa-Artès-Monistrol de Calders-Moià-
Santa Mª d’Oló i la línia Vic-Manresa-Barcelona (Figura 4.8).

Figura 4.8. Línies i parades del bus urbà

Font: Pla de Mobilitat de Moià

Les curtes distàncies a recórrer a l’interior del casc urbà central no fan necessari aquest servei per a 
desplaçar-s’hi. Al seu torn, i malgrat la seva bona cobertura territorial, les llargues distàncies que 
separen les urbanitzacions dels centres educatius i les escasses expedicions diàries fan que aquest 
sigui un servei poc competitiu respecte l’automòbil pels desplaçaments quotidians a l’escola.
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4.4 Xarxa del vehicle privat

La xarxa viària interna connecta els diferents centres generadors i atractors de mobilitat del casc 
urbà central. Es distingeixen diverses tipologies de vies segons la seva configuració i funcionalitat 
(Figura 4.9).

Figura 4.9. Xarxa viària de Moià

Font: Pla estratègic del centre urbà de Moià

Val a dir que dos dels eixos que el Pla estratègic del centre urbà de Moià senyala com a part de la 
xarxa primària, transcorren pel bell mig de la trama urbana, i són també importants quant a 
desplaçaments de mobilitat escolar.

En el cas de la N-141c (Vic-Manresa) la intensitat de trànsit arriba fins als 6.900 vehicles/dia (amb 
puntes de 580 vehicles/hora) i en el de la C-59 (Barcelona-L’Estany) fins 4.200 vehicles/dia, 
incloent-hi el pas de camions.

La problemàtica que això provoca es fa evident si ens fixem en la sinistralitat, doncs la major part 
dels accidents que van tenir lloc entre 2003-2008 es centren en aquestes vies (Figura 4.10).
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Figura 4.10. Sinistralitat (registre d’accidents període 2033-2008)

Font: Pla de Mobilitat de Moià

Una problemàtica similar té lloc en els carrers classificats com a xarxa secundària, doncs la major 
part d’ells tenen establerta la velocitat màxima en 50 km/h, malgrat són eixos per on passen molts 
dels infants de camí cap a l’escola.

Finalment, cal afegir que alguns dels vials classificats “d’accés restringit”, comparteixen el pas de 
cotxes i vianants, malgrat siguin de plataforma única. A determinades hores punta, com és el cas de
l’entrada i la sortida de les escoles, això suposa la simultaneïtat de vehicles i vianants en espais 
reduïts. Un bon exemple d’això és el cas del c/ de Sant Sebastià, en el tram comprès entre el c/de Sant 
Josep i la C-59.

c/de Sant Sebastià
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Pel que fa als sentits de circulació (Figura 4.11), excepte alguns dels vials de la xarxa viària local i la 
d’accés restringit, la majoria dels carrers del nucli urbà presenten doble sentit de circulació la qual 
cosa fa que, especialment en els carrers del nucli antic, l’espai resultant per a voreres sovint sigui 
insuficient.

Figura 4.11. Sentits de circulació

Font: Pla de Mobilitat de Moià

c/del Forn
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Pel que fa a l’oferta d’aparcament, no es detecten greus disfuncions a l’entorn dels centres educatius 
objecte d’estudi. L’Escola Pia desposa d’un aparcament a menys de 150m. del centre, a la carretera de 
l’Estany, i en el cas de l’escola Josep Orriols l’avinguda de l’arbre Fruiter disposa de places suficients 
per a l’aparcament vinculat a l’activitat escolar.

Amb tot, en els carrers del nucli antic i el seu entorn immediat s’observa una certa saturació de 
l’aparcament que dificulta pensar en l’eliminació de places per poder, per exemple i entre altres, 
ampliar voreres. Fora d’aquest àmbit, però, tal com mostra la Figura 4.12, hi ha places sobrants tant 
en calçada com en nombroses bosses d’aparcament repartides per tot el nucli urbà.

Paral·lelament a la implantació d’algunes de les mesures proposades en aquest estudi, doncs, 
especialment aquelles que afectin l’aparcament en calçada, caldrà fer un estudi específic que tingui 
per objectiu reordenar l’espai d’aparcament disponible descongestionant les àrees i els carrers ara 
més congestionats.

Figura 4.12. Places d’aparcament a la via pública

Font: Pla de Mobilitat de Moià
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5. AGENTS SOCIALS I PARTICIPACIÓ

5.1 Actors del procés
El procés d’anàlisi i redacció del projecte de Camí escolar s’ha dut a terme amb la participació activa 
de diversos actors, cadascun dels quals ha aportat informació, percepcions i suggeriments de millora 
de la situació actual.

Figura 5.1. Actors del procés

Font: elaboració pròpia

Els actors que han format part d’aquest procés s’han interpel·lat amb diferents situacions:

- Ajuntament de Moià 

o Regidoria Urbanisme i Medi Ambient

o Regidoria Educació
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o Regidoria de Civisme i Entitats del tercer sector

o Educadora social

Les persones que formen part de les diferents àrees de l’Ajuntament, han fet les seves 
aportacions a les reunions de la Comissió de Camí Escolar i en d’altres reunions intermèdies 
en les quals s’ha contrastat i discutit l’evolució del treball.

D’altra banda, els actors institucionals també han aportat informació documental diversa 
sobre planejament urbanístic, espai públic, planificació i gestió de la mobilitat, i seguretat 
viària. Tota ella ha estat utilitzada per a nodrir l’anàlisi que s’ha realitzat en la primera fase 
del procés de redacció del projecte de camins escolars.

- Policia Municipal

S’ha recollit el seu punt de vista en les reunions de la Comissió de Camí Escolar i també a 
partir d’entrevistes individuals amb agents.

- Equips docents dels centres educatius

o Escola Josep Orriols

o Escola Pia Moià

o Escola Bressol Garrofins

S’ha recollit el punt de vista de les escoles Josep Orriols i Pia a les reunions de la Comissió de 
Camí Escolar a través dels membres de l’equip directiu. Tant en el cas de les escoles de 
primària com en l’escola bressol, s’ha interpel·lat els equips directius de manera individual. 
Aquestes trobades han permès copsar el seu interès en el projecte, el grau d’implicació i la 
predisposició a col·laborar-hi per tal d’assolir els objectius proposats.

En el cas de l’escola Josep Orriols, també s’ha intercanviat opinions amb els mestres que 
formen la comissió d’Escola Verda.

- Famílies dels centres educatius

o AMPA Josep Orriols

o AMPA Escola Pia Moià

o Pares i mares voluntaris

Les AMPA de les dues escoles de primària han format part de la comissió de Camí Escolar i 
s’han fet reunions individualitzades per recollir-ne els diferents punts de vista.

D’altra banda, s’ha fet una passejada amb pares i mares voluntaris de les dues escoles, per 
separat, per analitzar l’entorn de l’escola, detectar els problemes i compartir possibles 
solucions. No obstant, cal tenir en compte que l’assistència d’aquest col·lectiu a la 
convocatòria ha estat molt minsa.

Aquestes reunions i sessions de treball han permès obtenir informació de primera mà sobre 
les qüestions que expliquen, entre d’altres, el comportament modal de les famílies en els seus 
desplaçaments a l’escola i les incidències que es produeixen tant en els itineraris d’accés als 
centres com a l’entorn d’aquests. Alhora, han estat útils per percebre el grau d’interès i el 
potencial del col·lectiu per treballar en el projecte.

- Nens i nenes dels centres educatius

o Nens i nenes de 4rtA i 4rtB Josep Orriols

o Nens i nenes de 4rt Escola Pia Moià
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S’ha realitzat a cada classe un taller d’1:30h. de durada, en horari lectiu, per recollir les seves 
percepcions del camí escolar i convidar-los a participar en l’elaboració d’algunes propostes.

- Associació de botiguers

L’associació s’ha incorporat a la comissió de Camí Escolar i s’ha realitzat una entrevista 
individual amb la presidència per recollir el punt de vista del col·lectiu.

- Col·lectiu de ciutadans per la mobilitat sostenible

S’ha realitzat una entrevista individual a un dels membres del col·lectiu per incorporar les 
seves percepcions al projecte.

5.2 Aportacions

A continuació, de forma sintètica, es recullen les informacions i percepcions aportades pels diferents 
agents implicats en el projecte, classificades per àrees temàtiques i separades en les que són 
favorables pel projecte de Camí Escolar, i les que caldria millorar:

Aspectes favorables... Aspectes a millorar...

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA

- Existeix un col·lectiu que treballa 
per la mobilitat sostenible a Moià.

- Els botiguers, el primer trimestre 
de 2016, arrenquen una 
campanya amb escoles sobre les 
compres – disposats a noves 
iniciatives

- Possibilitat de potenciar el paper de 
les AMPA's  en la conscienciació de 
les famílies

VIARI PÚBLIC - Consens en buscar solucions low 
cost a curt termini

E Josep Orriols + EB Garrofins

- Actual punt accés a l’escola 
positiu, còmode

E Pia Moià

- Estat físic del carrer Sant Sebastià

E Josep Orriols + EB Garrofins

- Problemàtica davant l’antic accés a 
l’escola.

- Parterre de davant el pati del centre 
(brut)

E Pia Moià

- Convivència vianants-cotxes al c/ 
Sant Sebastià – diversitat d’opinions

- Plaça Sant Sebastià, protagonisme 
del vehicle.
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MOBILITAT E Josep Orriols + EB Garrofins

- Hi ha hagut un important 
creixement de l’ús del patinet i la 
bicicleta,  degut, en part, a 
mesures que s'han implantat 
darrerament, de possibilitar-ne 
l’aparcament

- Aparcament: no hi ha consens 
(botiguers partidaris / nens i nenes 
en contra)

E Josep Orriols + EB Garrofins

- Pas de vianants just davant – no 
elevat, poca visió

- Plaça Catalunya i carrer Onze de 
Setembre molt problemàtics per la 
mobilitat a peu

- Problemàtica carrer Miquel 
Vilarrúbia cruïlla

- Problemàtica autocar en dies de 
sortides

E Pia Moià

- Àrea aparcament tangencial a la 
carretera

- Creuaments amb la Ctra. de 
Manresa perillosos.

PEDAGOGIA - Comunitats educatives 
interessades en el projecte

- Iniciativa Escola Verda Josep 
Orriols

- Bona predisposició a col·laborar 
entre les dues escoles

- Cal potenciar l'educació en la 
mobilitat a través de tallers 
promoguts per l'ajuntament

COMUNICACIÓ - Campanya de civisme a punt 
d’engegar-se. Aprofitar la 
comunicació, la imatge, el logo

- Voluntat d’implicació dels 
botiguers i capacitat de difusió

ADMINISTRACIÓ 
MUNICIPAL

- Bon treball transversal entre les 
diferents àrees 

- A mesura que s'implantin mesures 
per millorar la mobilitat escolar, cal 
replantejar el paper de la policia 
municipal, i potenciar-ne la seva 
funció educativa
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PROPOSTES D’ACTUACIÓ
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6. ÀMBITS D’ACTUACIÓ

Tal com ha quedat demostrat en multitud de casos, la millor forma d’abordar un projecte de camí 
escolar perquè es donin les màximes garanties d’èxit és treballant-lo des d’una perspectiva 
multifocal, això és, desenvolupant accions en diversos àmbits de forma simultània.

Es tracta d’abandonar aquelles pràctiques basades únicament en millores sobre el viari per 
incrementar la seguretat viària i multiplicar les accions abordant els objectius a assolir des de 
diversos àmbits i amb diferents recursos.

És per aquesta raó que per a desenvolupar aquest projecte de Camí escolar es proposa incidir, en 
base a les propostes que es definiran successivament en els propers capítols, en els àmbits següents:

Figura 6.1. Àmbits d’actuació

Font: Urbanins
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L’èxit del projecte, com s’assenyalava en les línies anteriors, està en desenvolupar accions en tots els 
àmbits i fer-ho en paral·lel.

Aquest enfocament, entre d’altres, permet una major participació del conjunt d’agents implicats la 
qual cosa no només enriqueix el projecte sinó que el reforça i el traba de tal manera que si per alguna 
raó falla alguna de les potes les altres són prou fortes com per sostenir el projecte a l’espera que la 
que ha fallat es restableixi.

En els apartats següents s'apunten propostes en cadascun d'aquests àmbits, com a conseqüència de 
la diagnosi realitzada en el marc de l'estudi, i del treball conjunt amb els diferents agents que hi han 
participat. Més enllà d'això, el camí escolar és un projecte viu, i que ha de permetre noves iniciatives 
que puguin sorgir durant el desenvolupament del mateix.
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7. ACTUACIONS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

7.1 Formalització d’un marc estable de concertació i dinamització

Per tal que el projecte del Camí escolar tingui èxit és important que es realitzi un treball en xarxa 
entre tots els agents implicats independentment de qui hagi tingut la iniciativa i de qui lideri el 
projecte. És bàsic que totes les parts se sentin partíceps del projecte, que comparteixin objectius, que 
els treballs siguin oberts i que les decisions es prenguin amb el màxim consens possible.

En aquest sentit, i per al cas de Moià, es proposa la creació d’un marc estable de concertació i 
dinamització amb la participació coordinada entre les diferents àrees de l’administració local 
relacionades amb el Camí escolar i la resta d’agents implicats, que es reuneixin amb certa regularitat. 
Aquest marc estable s’hauria d’estructurar al voltant d’un ens o organisme que tingui com a objectius 
principals definir i impulsar les accions a dur a terme i fer un seguiment d’aquestes.

Existeixen diverses formes d’organització interna: grup de treball, comissió, taula... En tot cas, l’ideal 
seria crear una estructura flexible amb capacitat de creixement que pugui anar integrant els diferents 
col·lectius implicats en el projecte.

En aquest ens hi hauria d’haver representats, com a mínim:

- Els infants
- Els centres educatius (direcció, personal docent i no docent, claustre...)
- Les famílies (a través de les AMPAs o altres organismes de representació)
- L’administració municipal

En el cas de l’administració municipal és convenient que hi hagi representades totes les àrees que 
poden tenir una influència directa o indirecta en les accions que es puguin dur a terme des del 
projecte de Camí escolar. En tot cas, com a mínim, caldria que hi tinguessin una representació 
estable:

- L’àrea d’educació
- L’àrea de mobilitat
- L’àrea de via pública
- La policia local

També caldria valorar la pertinència d’incorporar les àrees de medi ambient i de salut en funció de 
l’enfocament o les activitats específiques que es vulgui donar al projecte.

Així mateix, en funció de l’enfocament que es doni al projecte i de les actuacions que es vulguin 
impulsar es poden anar incorporant progressivament altres actors com:

- Entitats del municipi
- Comerciants
- Altres que es consideri convenients

Encara que la gestió del projecte o d’una part important d’aquest l’assumeixi l’administració, és 
aconsellable que el grup dinamitzador mantingui un paper actiu i vetlli per l’acompliment dels 
objectius definits.
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7.2 Consell d’infants

Pel que fa a la participació dels infants caldria buscar fórmules que s’ajustin a les característiques 
d’aquest col·lectiu. Una de les que ha tingut més èxit a casa nostra són els Consells d’infants.

Els Consells d'Infants territorials són l'estructura estable de participació que estableixen els ens 
locals per tal que tots els nens i nenes d'una determinada franja d'edat, escolaritzats al municipi, 
tinguin veu dins el consistori.

La seva implantació ve definida per la llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l'adolescència:

"Article 27. Consells de participació territorial i nacional dels infants i adolescents.

1. Les administracions locals han de crear consells de participació territorial per tal de donar als 
infants i als adolescents l'oportunitat d'afavorir la convivència i la integració cultural en l'àmbit 
veïnal i local."

A Moià es va implantar el Consell d’Infants l’any 2007, sota la responsabilitat de les regidories 
d’Educació i de Serveis Socials i integrat a la Xarxa de la Diputació de Barcelona. Estava composat de 
15 infants entre 9 i 12 anys elegits a les pròpies escoles i va tenir una trajectòria de tres cursos; 
posteriorment aquest organisme ha estat inactiu.

Si bé és cert que aquestes plataformes estan pensades per abordar molts altres temes més enllà dels 
relacionats amb la seva mobilitat quotidiana i els espais públics que usen per desplaçar-se als centres 
educatius, aquest instrument pot esdevenir una eina útil per al projecte de camí escolar en tant que 
respon a les necessitats de participació que aquest demanda per part dels infants.

Des de la Diputació de Barcelona s’han estimulat, s’ha donat suport a la creació d’aquestes 
plataformes de presa de decisió i s’ha conformat una xarxa, en tant que es tracta d’eines adreçades a 
nois i noies, que mobilitzen a diferents agents de l'entorn municipal (escola, família, ajuntament, 
entitats...) per tal d'assegurar les repercussions directes sobre el territori en actuacions que millorin 
la qualitat de vida dels infants.

En base a l’experiència acumulada des del 1997, la Diputació de Barcelona destaca alguns dels factors 
que determinen la perdurabilitat d'aquests projectes de participació infantil als municipis; en primer 
lloc, la determinació política per liderar-los, aportant els recursos adients per garantir la seva 
continuïtat en el temps. Un Consell d'Infants o qualsevol altre projecte de participació, no pot 
plantejar-se amb data de caducitat, ha de tenir el màxim suport del consistori, que de manera més o 
menys activa, o de manera directa o indirecta, doni el seu suport. En alguns casos, es tractarà de 
respondre a qüestions que formuli el Consell, en d'altres, de valorar les seves propostes o també, 
fent-los encàrrecs o consultes,...

En aquest tipus de projecte, el procés de treball és dinàmic, ric i participatiu. Pensem que el procés és 
tant important com el producte; és al llarg del procés on es donen interaccions, confrontacions 
d'opinions, consens i diàleg. L'exercici d'aquests valors i d'actituds són fonamentals per a la 
convivència en democràcia.

Els infants no són ciutadans del demà, sinó que són ciutadans avui, amb la seva pròpia visió de la 
realitat. Les noies i els nois tenen opinions, interessos i responsabilitats pròpies de la seva edat. Amb 
tota seguretat, tenen opinió i criteri en moltes de les activitats en que prenen part: en l'àmbit de la 
família, de l'escola o institut, en entitats, al carrer, al barri,... A la seva mida, doncs, han de tenir el dret 
a participar activament, la qual cosa comporta, alhora, assumir uns determinats compromisos, 
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desenvolupar el rol de representants, prendre consciència de l'entorn més proper, acceptant alhora 
límits i respostes argumentades des del món adult.

L'experiència de formar part d'un projecte de participació infantil, és en sí mateix un exercici de 
ciutadania de ple dret en la construcció d'un entorn millor.

En cas que no es cregués convenient reemprendre una plataforma de participació d’aquesta 
envergadura per donar resposta a un projecte limitat com el del Camí escolar, es proposa establir 
altres formes de participació més ajustades.

En tot cas, l’important és donar veu als infants fent que ells puguin participar en la seva mesura 
d’aquelles decisions que els afecten. Actuant d’aquesta manera podrem, d’una banda, fer una dignosi 
més ajustada de les problemàtiques que els afecten i, d’una altra, crear ja des de ben petits una 
cultura de la participació que podran desenvolupar àmpliament a posteriori, especialment en la seva 
vida adulta.

Figura 7.1 Consell d’Infants de Castellar del Vallès

Font: Urbanins

Figura 7.2. Prova pilot per implantar el Consell d’Infants a Montcada i Reixac

Font: Urbanins
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8. ACTUACIONS URBANÍSTIQUES I SOBRE EL VIARI PÚBLIC

8.1 Objectius i fonaments tècnics 

En base a la diagnosi realitzada s’han detectat un seguit de problemàtiques relatives a la mobilitat, 
l’accessibilitat i la seguretat a l’entorn dels centres educatius analitzats. Aquest apartat té per 
objectiu plantejar diverses propostes d’actuació encaminades a resoldre les problemàtiques 
detectades. Les solucions que es proposen s’emmarquen en els paràmetres definits per la “nova 
cultura de la mobilitat urbana” [Comisión Europea (2007). Libro verde. Hacia una nueva cultura de la 
movilidad urbana. Bruselas: Comisión de las Comunidades Europeas] en els que es tenen presents 
especialment criteris de sostenibilitat social i ambiental. Alhora, les propostes d’actuació tindran 
presents els objectius dels instruments de planificació de la mobilitat de rang superior com la Llei de 
la mobilitat i les Directrius Nacionals de Mobilitat.

En aquest marc, la proposta que es desglossarà a continuació parteix de l’assumpció de diversos 
objectius genèrics:

a) Repartir de forma més equitativa l’espai viari

b) Moderar i pacificar el trànsit

c) Fomentar els modes de desplaçament més sostenibles i especialment els de mobilitat activa

d) Augmentar la seguretat dels vianants (especialment infants i persones grans), ciclistes i persones 
amb mobilitat reduïda

En el marc d’aquestes idees de partida es concreten diversos objectius específics a assolir amb les 
actuacions proposades:

1) Garantir que els desplaçaments en modes de mobilitat activa (a peu, bicicleta o patinet) es 
realitzin amb les màximes condicions de seguretat i confort

2) Restringir l’ús del cotxe en aquells espais en els que pugui comportar un conflicte de convivència 
amb la resta d’usuaris de la via pública

3) Millorar la qualitat ambiental de l’entorn del centre.

Al seu torn, les propostes d’actuació que s’esmentaran en aquest capítol tenen per objecte donar 
compliment als objectius formulats per la Llei 9/2003 de la mobilitat. D’entre aquests objectius cal 
destacar:

a) Planificar la mobilitat prenent com a base la prioritat dels sistemes de transport públic i col·lectiu 
i altres sistemes de transport de baix impacte, com els desplaçaments a peu, amb bicicleta i amb 
altres mitjans que no consumeixin combustibles fòssils.

b) Promoure i protegir els mitjans de transport més ecològics, entre els quals els de tracció no 
mecànica, com anar a peu o amb bicicleta, d’una manera especial en el medi urbà, i desincentivar 
els mitjans de transport menys ecològics.

c) Disciplinar el trànsit i exigir el compliment de les normatives europees, estatal i catalana sobre 
prevenció de la contaminació atmosfèrica i acústica.

d) Fomentar propostes i actuacions que contribueixin a la millora de la seguretat viària.
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L’assumpció dels objectius ara explicitats i, en conseqüència, la proposició de les mesures que es 
detallaran en les pàgines següents, no poden fer-se sinó sota uns criteris i fonaments tècnics que 
les justifiquin.

Aquests criteris són, a grans trets, els assumits en els postulats de la mobilitat sostenible. En concret, 
i per a l’àmbit territorial que ens ocupa, són els següents:

a) La mobilitat sostenible i segura té com un dels principis bàsics l’assumpció d’un nou ordre 
de prioritats a la mobilitat. Enfront de la mobilitat que afavoreix l’ús de l’automòbil, a la 
mobilitat sostenible i segura s’imposa un nou ordre de prioritats a l’hora de fer la gestió per part 
de l’Administració pública entre els diferents modes de transport. En aquest sentit cal impulsar 
polítiques de mobilitat cap a un model on:

- Com a norma general els desplaçaments no motoritzats (a peu i bicicleta) tenen prioritat 
sobre els desplaçaments motoritzats.

- Entre els desplaçaments motoritzats el transport públic col·lectiu té prioritat sobre el 
transport privat.

- Dins del transport privat, la distribució de mercaderies, necessària per mantenir l’activitat 
econòmica, té prioritat sobre el vehicle privat.

- Entre les diferents possibilitats del vehicle privat la motocicleta, per raons d’espai, té prioritat 
sobre l’automòbil.

- L’automòbil ha de ser un mode de desplaçament excepcional a l’interior de la ciutat i, 
especialment, en les àrees pacificades. Els desplaçaments habituals han de poder-se realitzar 
utilitzant mitjans de transport alternatius: caminant, bicicleta o transport públic.

Amb tot, aquest ordre de prioritats s’ha de considerar com una orientació o visió cap al futur, que 
no ens ha de fer oblidar que el punt de partida pot ser molt diferent.

Figura 8.1. Jerarquia de prioritats a l’espai públic urbà

Font: DGT, Plan tipo de seguridad vial urbana, 2007

b) L’increment de la seguretat en els desplaçaments dels vianants passa, en la major part 
dels casos, per restringir l’espai dedicat als vehicles a motor. En aquest sentit, s’entenen els 
vehicles a motor com els majors generadors d’inseguretat i d’accidentalitat a la via pública per la 
qual cosa serà, sobretot, incidint sobre aquest mitjà de transport amb mesures com la pacificació 
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del trànsit que s’aconseguirà l’objectiu d’augmentar la seguretat viària, especialment per als 
vianants.

c) Les polítiques de dissuasió de l’ús del vehicle privat generalment van acompanyades d’una 
disminució dels usuaris del cotxe. La reducció de les facilitats per desplaçar-se en vehicle 
privat comporten un descens del número d’automòbils en circulació. Tot plegat sempre i quan es 
complementin amb mesures que comportin un increment de la seguretat i el confort en els 
desplaçaments realitzats en modes més sostenibles.

d) La millora de les condicions de seguretat i confort per als vianants i els ciclistes 
generalment són correspostos amb un increment de desplaçaments a peu i en bicicleta. En 
d’altres paraules, aquest fonament establert per nombrosos estudis assenyala que de la mateixa 
manera que l’ampliació de carrils per a automòbils comporta l’aparició de nous vehicles, la 
millora de les condicions de seguretat i confortabilitat de l’espai públic comporta un increment 
de les persones que es desplacen a peu o en bicicleta.

e) L’assoliment dels reptes ambientals passa necessàriament per privilegiar els modes més 
sostenibles. Mentre la capacitat de transport es doni fonamentalment al vehicle privat, 
difícilment es podran assolir els reptes ambientals (contaminació, soroll, etc.) que la societat 
actual té plantejats. En aquest sentit, cal atorgar capacitat de desplaçament al transport públic 
però també als mitjans de transport no motoritzats mitjançant l’adequació de la via pública. Es 
tracta de reduir la capacitat que la ciutat atorga al vehicle privat i transferir-la als mitjans de 
transport amb menor impacte ambiental. En cap cas es tracta d’impossibilitar el dret a arribar als 
llocs que ha de tenir tota persona sinó de planificar amb quin mitjà de transport ha d’arribar la 
gent fins a les destinacions desitjades per tal que el dret a l’accessibilitat sigui compatible amb el 
dret a viure en un entorn saludable.

8.2. Adopció de la jerarquia viària proposada al  PECM

El Pla estratègic del centre del centre de Moià defineix una jerarquia viària que el projecte de camí 
escolar integra i pretén fer compatible amb la pròpia xarxa de recorreguts que proposa (Figura 8.2).

D’entre els canvis que s’hi assenyalen destaquen especialment els següents:

 Transformació de l’eix Av. de la Pau – Av. de l’arbre Fruiter – Ronda de les Illes - carrer Joaquim Sala 
en vial de la xarxa primària exercint de ronda de circumval·lació.

Malgrat la seva proximitat amb l'escola Josep Orriols, el fet que aquesta via canalitzi bona part del 
trànsit rodat i que actuï a mode de circumval·lació, hauria de permetre alliberar d'altres carrers 
del pas de vehicles i consolidar d'aquesta manera els recorreguts interiors per als desplaçaments 
urbans en modes actius de mobilitat.

 Redefinició del sentit de circulació al carrer Sant Sebastià. 

Actualment el c/Sant Sebastià suposa una font de conflictes per a la convivència dels vianants i 
els vehicles donada l’elevada intensitat de pas de vehicles, especialment a les hores d’entrada i 
sortida de l’Escola Pia, i la circulació d’aquests a una velocitat superior a la indicada. Bona part de 
l’origen d’aquest conflicte rau en el fet que el carrer Sant Sebastià, juntament amb el carrer del 
Salt, actua com a bypass pels vehicles que procedents de la carretera de Manresa volen evitar el 
pas pel centre de la vila per dirigir-se a la carretera de l’Estany. Per tal d’evitar-ne aquest ús, cal 
plantejar una redistribució dels sentits viaris per tal que aquest eix esdevingui realment un vial 
d'accés restringit on la prioritat, en tot moment, la tinguin aquells que van a peu, en bicicleta o en 
patinet.
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Figura 8.2. Jerarquia viària proposada pel  PECM.

Font: PECM 

8.3. Xarxa de Camins escolars

Abans de definir les actuacions urbanístiques i sobre el viari públic cal determinar quina serà la 
xarxa de camins escolars, això és els espais preferents on aquestes es duran a terme. 

La diagnosi realitzada mitjançant les diferents tècniques emprades ha permès, d’una banda, 
identificar els trams de carrers més utilitzats pels alumnes i les seves famílies per anar a l’escola i, 
d’una altra, les condicions i els problemes d’accessibilitat i seguretat d’aquests trams així com la seva 
qualitat urbanística.

En base a aquesta diagnosi, la identificació i determinació del traçat de la xarxa de camins escolars 
dels centres educatius de Moià s’ha dut a terme tenint en compte els següents criteris:

- Recorreguts habituals dels alumnes i els seus acompanyants en el seu desplaçament als 
centres educatius

- Trams de carrer més utilitzats

- Trams de carrer amb millors condicions d’accessibilitat i seguretat

- Altres trams de carrer que per la seva proximitat als trams anteriors, el seu elevat grau 
d’accessibilitat i de seguretat, i per la seva qualitat urbanística poden complementar la funció 
desenvolupada per la resta de carrers del Camí escolar.
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Al seu torn, cal assenyalar que s’ha distingit entre:
- Eixos principals
- Eixos secundaris o complementaris

D’aquesta manera, la xarxa de camins escolars ha quedat configurada tal com es mostra a la Figura 
8.3 i a la sèrie de plànols P01 de l’Annex cartogràfic.

Aquests recorreguts permetrien canalitzar l'accés a les dues escoles del municipi des dels diferents 
àmbits territorials de la pròpia trama urbana, de manera que garantirien uns itineraris segurs i 
accessibles per a la major part dels seus alumnes.

Figura 8.3. Xarxa de Camins escolars. Eixos principals i secundaris

Font: Elaboració pròpia

8.4 Actuacions de millora a la xarxa de mobilitat a peu

A la xarxa de camins escolars s’han identificat diversos punts amb dèficits, conflictes o riscos de 
mobilitat, accessibilitat o seguretat viària per als desplaçaments a peu. Per tal de resoldre’ls s’han 
proposat diverses actuacions que es detallen a les Figures 8.4 a 8.6, i als Plànols P02 i P03  de l’annex 
cartogràfic.

Les actuacions proposades s’han centrat fonamentalment en tres àmbits:
- Els passos de vianants
- Les voreres
- Àrees d’intervenció integral
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Pel que fa als passos de vianants les principals propostes han estat (Figura 8.4):
- Afegir imatge gràfica de la xarxa de camí escolar
- Repintar el pas de vianants
- Pintar un nou pas de vianants
- Adaptar el pas de vianants a PMR
- Elevar el pas de vianants
- Altres

Figura 8.4. Propostes d’actuació. Passos de vianants

Font: Elaboració pròpia 
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Pel que fa a les voreres les propostes principals han estat (Figura 8.5):
- Pintar vorera
- Ampliar vorera (amplada lliure ≥150cm)
- Construir nova vorera
- Altres

Figura 8.5. Propostes d’actuació. Voreres

Font: Elaboració pròpia 
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Figura 8.6. Propostes d’actuació. Passos de zebra i voreres.

NÚM. COORD. COR DEF SPV PNA PVD SVO VET2 VET1 ALT RPV PPV PVB PIG APV2 EPV AVP AVO2 AVO1 CNV PLU AIC ALT

1 4A √ √ √ √ √ √ √ √

2 4A √ √ √ √

3 4A √ √ √ √ √ √

4 4A √ √ √ √

5 4A √ √ √ √

6 5A √ √ √ √

7 6A √ √ √ √

8 6A √ √ √ √

9 6A √ √ √ √

10 7A √ √ √ √

11 7A √ √ √ √

12 7A √ √ √ √

13 7A √ √

14 8A √ √

15 8A √ √ √ √

16 1B √ √ √ √

17 2B √ √ √ √

18 2B √ √ √ √

19 2B √ √ √ √

20 3B √ √ √ √

21 3B √ √ √ √

22 3B √ √ √ √

23 4B √ √ √ √

24 5B √ √ √ √

25 6B √ √ √ √

26 6B √ √ √ √

27 6B √ √ √ √

28 6B √ √ √ √

29 7B √ √ √ √

30 7B √ √ √ √

LOCALITZACIÓ ESTAT DÈFICIT PROPOSTA D'ACTUACIÓ

Font: Elaboració pròpia

8.5 Intervencions integrals

A partir del treball de camp realitzat s'han detectat una sèrie d'espais que, amb la configuració actual, 
no permeten poder-hi desenvolupar una activitat d'estada o de joc amb comoditat i seguretat. Es 
tracta d’espais on, més enllà de la correcta adaptació de les voreres i els passos de zebra, si es 
plantegés una actuació global a mode de projecte d'urbanització podrien esdevenir un entorn idoni 
per fer la funció de plaça, i sumar-se al conjunt d'espais públics del poble.

En aquest sentit, a banda de les actuacions puntuals apuntades en els paràgrafs anteriors, s’ha cregut 
oportú proposar algunes intervencions integrals de més abast que les ja indicades que tindrien com a 
objectiu revitalitzar espais avui poc utilitzats com a espai d’estada o que, en tot cas, tenen un gran 
potencial de millora en aquest sentit.

Es tracta sobretot de places ja existents o de cruïlles de carrers en els que la presència del vehicle 
privat, ja sigui estacionat o en circulació, hipoteca altres usos i activitats. Les propostes que es 
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formulen, més enllà de millorar els recorreguts dels infants entre la casa i l’escola, pretenen dotar el 
poble de nous espais d’estada o millorar els existents.

A continuació es detallen alguns d’aquests espais. Per a cadascun d’ells es formula una proposta 
conceptual. En cas de voler-se desenvolupar caldria realitzar un estudi de més detall que el plantejat 
aquí. A la Figura 8.7 es pot veure la localització de cadascun d’aquests espais.

Figura 8.7. Propostes d’actuació. Intervencions integrals

Font: Elaboració pròpia

 A1. Espai d'accés de l'escola Pia a la C-59 (Av. de l'Escola Pia).

L'accés actual a l'escola Pia representa una oportunitat de millora substancial si s'aborda a 
través d'un projecte conjunt que, per una banda, comprengui l'espai de rebuda de l'escola i per 
altra, la relació que té amb l'Av. de l'Escola Pia.

L'espai d'accés es formalitza amb una esplanada de sauló que s'utilitza com a aparcament. El 
propi pàrquing situat uns metres més amunt direcció a l'Estany podria assumir aquesta funció, 
de manera que s'alliberaria aquest àmbit per a poder-lo utilitzar com a plaça.

Pel què fa a la C-59, es proposa instal·lar un pas de zebra elevat que permeti als infants creuar-la 
de manera segura, obligant als cotxes a reduir la velocitat.

 A3. Plaça de Sant Sebastià

Més enllà de la manca de passos de vianants per accedir a la plaça des dels carrers de Les Joies, 
del Forn i de la Baixada del Vall, i de l’existència de voreres molt estretes especialment al costat 
sud de la plaça, aquest espai té un gran potencial de millora com a espai d’estada. Actualment 
aquest espai resta hipotecat per la presència del vehicle privat, tant estacionat com en circulació. 
Per tal de millorar i revitalitzar aquest espai es proposa perllongar la plaça actual fins a la façana 
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de l’ajuntament de tal manera que aquesta cobreixi tota la superfície entre façanes ampliant-se 
notòriament la seva superfície i integrant l’ajuntament a la pròpia plaça.

 A4. Talús carrer del Vall

Actualment l’accés des del sector del carrer del Vall a la plaça Sant Sebastià i l’Escola Pia s’ha de 
realitzar a través del carreró i la Baixada del Vall. Aquest fet desincentiva la connexió entre 
aquests dos espais. Amb tot, existeix una connexió ‘informal’ a través del talús existent entre la 
plaça Sant Sebastià i el carrer del Vall. En aquests sentit, es proposa ‘formalitzar’ aquesta 
connexió mitjançant una intervenció urbanística. Si bé es tracta d'una operació topogràficament 
complexa es poden implementar mesures de baix cost que permetin habilitar aquest espai com a 
via de connexió entre aquests dos sectors del municipi.

 A5. Cruïlla carrers Miquel Vilarrúbia,  Richard Wagner i Escultors Rubió

Actualment es tracta d’una cruïlla de grans dimensions, amb voreres molt estretes, manca de 
passos de vianants i angles de gir molt amples la qual cosa fa que s’utilitzi únicament com a espai 
de circulació i a velocitats que posen en risc la seguretat dels vianants i, especialment, dels 
infants que van o venen dels equipaments educatius propers. Les dimensions de la cruïlla i 
l’existència d’una zona contigua ajardinada permeten pensar en una intervenció basada en la 
conversió d’aquest espai en una plaça amb espais ajardinats, de joc i d’estada, i amb un espai de 
circulació molt acotat, de traçat curvilini i amb angles de gir força tancats que obliguin als 
conductors a circular a una velocitat molt reduïda.

 A6. Carrer/Plaça del Remei

El carrer del Remei és un petit vial que connecta el darrer tram de l’avinguda de la Vila amb el 
primer de la carretera de Manresa. Aquest fet fa que sigui utilitzat fonamentalment com a bypass
per aquells vehicles que provinents de l’Av. de la Vila es vulguin dirigir a la Ctra. de Manresa 
estalviant-se el semàfor que hi ha a la cruïlla d’aquestes dues vies. Aquest ús, en un tram amb 
voreres molt estretes, no només fa més insegur el pas dels vianants sinó que hipoteca la 
realització d’altres activitats. En aquest sentit, es proposa eliminar completament el vial deixant 
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pas únicament a veïns i serveis i ampliar la plaça actual fins a la façana dels edificis existents. 
Alhora, caldria dotar aquest espai de mobiliari urbà adient i redefinir l’espai ajardinat actual .

 A7. Plaça de Catalunya.

Actualment la Plaça de Catalunya està configurada en base a un espai central aïllat, uns vials de 
circulació vehicular que l’envolten, una franja d’aparcament que domina l’espai i unes voreres 
gairebé inexistents. Més que d’una plaça es tracta d’una rotonda urbana, amb tot el que això 
significa. Malgrat les seves dimensions, doncs, no pot ésser utilitzada talment com una plaça, com 
un espai d’estada, doncs cap dels elements que la configuren convida a estar-s’hi. En aquest 
sentit, es proposa alliberar totalment la plaça de l’ocupació vehicular permanent, elevar-la a 
l’alçada de les voreres, dotar-la de mobiliari urbà que promogui les activitats d’estada, relació, 
joc... i deixar, si es creu convenient, un espai acotat per a la circulació vehicular, sempre a 
velocitat molt reduïda.

 A8. Cruïlla c/de Massamsó, c/ de Magí Vilardell i Bosch, c/dels Gravadors Abadal i c/dels Escultors 
Rubió

Aquest punt de la xarxa viària de Moià és una cruïlla de carrers on la configuració de l'espai 
respon únicament a les demandes dels vehicles. Hi manquen passos de zebra i voreres més 
amples per tal de poder facilitar el pas des infants en el seu trajecte cap a l'escola. Caldria 
replantejar-la minimitzant la superfície que ocupa actualment l'espai de circulació rodada. Així, i 
més enllà de millorar aspectes com la seguretat viària, aquesta operació permetria guanyar una 
superfície que podria servir per dignificar un petit espai d'estada, ocupat actualment per una font 
i un  banc, situats a la façana dels c/ dels Gravadors Abadal i del c/dels Escultors Rubió. 

 A9. Cruïlla Miquel Vilarrúbia, Prat de la Riba, Av. de la Pau

L’actual configuració d’aquesta cruïlla la conforma bàsicament com un lloc de pas on, malgrat les 
intervencions en bé de la pacificació del trànsit, la velocitat de circulació sol ser superior a la 
necessària per garantir les condicions de seguretat desitjades. La seva contigüitat a l’escola Josep 
Orriols, al seu torn, fan que sigui un lloc de pas molt utilitzats pels alumnes d’aquest centre. Per 
tal de millorar la seguretat i el confort d’aquest espai es proposa realitzar una intervenció 
basada en un sobreelevament de la cruïlla, una ampliació de les voreres (orelles) i una reducció 
de l’espai de pas vehicular al mínim imprescindible.

Totes aquestes propostes d’actuació es poden veure amb més detall al quadre de l’Annex E.
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8.6 Actuacions de millora a la xarxa de mobilitat en bicicleta

Un dels objectius del projecte de camí escolar és promoure els modes de mobilitat activa, entre ells 
els desplaçaments en bicicleta. Al seu torn, com s’ha pogut observar al capítol 3, la possibilitat d’anar 
en bicicleta als centres educatius és una de les principals demandes de les famílies que voldrien 
canviar de mitjà de transport per anar a l’escola.

Però com s’ha vist al capítol 4, la xarxa ciclista no reuneix en absolut les condicions mínimes de 
confort i seguretat per tal que pugui ser utilitzada pels infants i joves. De fet, no existeix una xarxa 
específica per a la circulació en bicicleta i la infraestructura d’aparcament dista molt de la desitjada
(llevat de l’oferta existent a l’Escola Josep Orriols).

En aquest sentit, si es volen promoure els desplaçaments en bicicleta caldrà fer un esforç per 
condicionar la xarxa viària per tal que pugui ser utilitzada pels infants i joves en els seus 
desplaçaments quotidians als respectius centres educatius. Aquest condicionament caldrà fer-lo 
sobre les premises tècniques normatives establertes la qual cosa requereix d’un estudi de més abast 
del que es pot realitzar en el marc d’aquest projecte de camins escolars.

Amb tot, des d’aquest estudi es volen aportar algunes consideracions que permetin establir les bases 
per a definir una futura xarxa ciclista al casc urbà de Moià que ha de facilitar l’accés dels infants i 
joves als centres educatius però també a la resta de ciutadans en els seus desplaçaments quotidians o 
esporàdics pel municipi.

A escala urbana, i per al cas específic de Moià, es poden implementar quatre tipus de vies ciclistes en 
funció del viari al qual s’hauran d’inserir:

- Carril bici
- Carril bici protegit
- Carrer de zona 30
- Carrer de convivència

El carril bici és una via exclusivament reservada a les bicicletes, situada sobre la calçada i separada 
de la resta de la circulació per marques vials que la delimiten. El carril bici està indicat per a vies amb 
velocitats reduïdes i poca circulació de vehicles pesants. El carril bici pot ser unidireccional o 
bidireccional. Hi ha la possibilitat de dissenyar carrils bici a contracorrent del trànsit motoritzat.

Figura 8.8. Carril bici unidireccional en zona urbana

Font: Manual per al disseny de vies ciclistes a Catalunya

El carril bici protegit és una via exclusivament reservada a les bicicletes i amb separació física de la 
circulació del trànsit motoritzat. Està indicat especialment quan l’itinerari transcorre al costat d’una 
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via amb una intensitat de trànsit important, una velocitat elevada del trànsit motoritzat o un 
percentatge significatiu de vehicles pesants.

Figura 8.9. Carril bici protegit en zona urbana

Font: Manual per al disseny de vies ciclistes a Catalunya

El carrer de zona 30 és una via no segregada del trànsit amb limitació a 30km/h. En determinades 
condicions (baixes intensitats de trànsit i velocitats reduïdes), una via oberta a la circulació de 
vehicles motoritzats pot ser un bon suport d’un itinerari ciclista. En aquest cas, ciclistes i 
automobilistes comparteixen la calçada sense cap restricció d’accés. Per garantir la seguretat caldrà 
establir normes específiques i elements físics per tal d’establir una reducció efectiva de la velocitat 
màxima a 30 km/h.

Figura 8.10. Exemples de Donosti (foto de l’esquerra) i Reus (foto de la dreta)

Font: BiTer
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Figura 8.11. Exemples de Girona (foto de l’esquerra) i Vitoria (foto de la dreta)

Font: BiTer

El carrer de convivència és una via compartida amb els vianants i el trànsit amb limitació a 20km/h 
i preferència per als vianants. En aquest tipus de vies el carrer esdevé un element que contribueix a 
dinamitzar el barri, un punt de trobada per a la gent gran, un espai de joc per als nens, una zona per 
passejar i, sovint, un espai amb gran activitat comercial. La urbanització i la senyalització d’un carrer 
de convivència ha de mostrar clarament que els vehicles, també les bicicletes, ocupen un paper 
secundari al carrer en relació amb els vianants.

Figura 8.12. Carrers de convivència (Barcelona i Mataró)

Font: elaboració pròpia

Figura 8.13. Senyalització del carrer de convivència

Font: Manual per al disseny de vies ciclistes a Catalunya
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Per a l’aplicació de les diferents tipologies de vies ciclistes ara descrites caldrà tenir en compte 
diferents criteris:

- Volum i velocitat del trànsit: definirà el tipus de protecció
- Volum previst de ciclistes: definirà les amplades adequades
- Espai existent: definirà la tipologia bàsica
- Entorn urbà: definirà la tipologia i les característiques especials

El Manual per al disseny de vies ciclistes a Catalunya, editat pel Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, defineix i exposa cadascun d’aquests criteris. A 
continuació se’n mostra un extracte que pot orientar a l’hora de definir la xarxa ciclista a Moià. 

L’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada del POUM de Moià esbossa una proposta de xarxa de 
mobilitat per a les bicicletes (Figura 8.14). En aquesta proposta aposta especialment, per a l’àmbit 
urbà, per la implantació de carrils bici bidireccionals, carrers de zones 30 i carrers de convivència. 
Partint d’aquesta proposta caldrà realitzar un estudi més acurat que permeti definir la xarxa futura 
d’espais de circulació per a bicicletes tenint en compte especialment les necessitats de seguretat dels 
usuaris més vulnerables, especialment els infants.
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Figura 8.14. Xarxa de carrils bicicleta proposada a l’EAMG del POUM

Font: EAMG POUM
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9. ACTUACIONS DE GESTIÓ DE LA MOBILITAT

Les actuacions urbanístiques i sobre el viari públic ara esmentades permetran fer un pas endavant en 
termes d’accessibilitat i, especialment, de seguretat viària. Aquest fet ha de permetre millorar els 
índexs de desplaçament en modes actius de mobilitat, especialment a peu, entre els infants en edat 
escolar però també entre la resta de la població.

Amb tot, aquestes mesures seran insuficients si paral·lelament no se’n prenen d’altres de gestió de la 
mobilitat, algunes específiques de l’entorn dels centres educatius i d’altres que afecten al conjunt o a 
una part significativa del municipi. En aquest sentit, a continuació es detallen un seguit d’accions que 
es creu necessari de dur a terme per a millorar les condicions per als desplaçaments en modes de 
mobilitat activa.

9.1 Assumpció de la proposta d’àrees ambientals del PECM

El Pla Estratègic del Centre de Moià proposa la creació d’una àrea ambiental especialment protegida 
circumscrita al centre històric del municipi que tindria un tractament de zona per a vianants i una 
velocitat màxima de circulació de 20km/h, i una altra per a la resta del casc urbà on es permetria la 
circulació vehicular però limitada a una velocitat de 30km/h. Des del projecte del Camí escolar 
s’assumeix aquesta proposta com una estratègia per incrementar la seguretat, el confort i la qualitat 
ambiental del municipi.

Figura 9.1. Àrees ambientals

Font: Pla Estratègic del Centre de Moià
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9.2 Moià, municipi 30 km/h

Sovint mares i pares argumenten el fet d'acompanyar els seus fills i filles a l’escola perquè perceben 
que el carrer és insegur en termes d’inseguretat viària. En aquest sentit, el major aliat contra 
l’accidentalitat i les seves conseqüències i la por a ésser atropellat és la baixa velocitat vehicular.

Tal com han mostrat multitud d’estudis tant a nivell nacional com internacional el llindar en les 
possibilitats d’accident i les conseqüències d’aquest està en els 30km/h. Per dessota d’aquesta 
velocitat les possibilitats d’accident, especialment d’atropellament, són relativament reduïdes i en 
rares ocasions es produeixen ferits greus o morts (Figura 9.2). A partir d’aquesta velocitat, en canvi, 
les conseqüències creixen exponencialment. A 50km/h, límit de velocitat genèric en zones urbanes, 
les probabilitats de morir en cas d’atropellament són del 50% i a 60km/h són de més del 90%.

Figura 9.2. Gravetat de les lesions en funció de la velocitat dels vehicles

Font: DGT

En aquest sentit, des del projecte de camí escolar s’assumeix la proposta del PMU d’estendre la 
limitació de velocitat a 30km/h en el màxim de vies de la xarxa viària, especialment a la xarxa 
secundària, tant la col·lectora com la veïnal (Figura 9.2).

Cal assenyalar, amb tot, que aquesta reducció de la velocitat no s’hauria de procurar fer efectiva 
únicament amb la incorporació de senyalització horitzontal i/o vertical; calen mesures de pacificació 
del trànsit efectives que obliguin els conductors a reduir la velocitat.
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9.3 Adequar els sentits de circulació a la proposta de l’EAMG del POUM

La pacificació i moderació del trànsit en les vies d’un municipi es pot aconseguir de diverses formes. 
Una d’elles és ‘jugant’ amb els sentits de circulació organitzant-los de tal manera que, d’una banda, es 
redueixin els desplaçaments per carrers secundaris que tenen una alternativa viable en la xarxa 
primària i, d’una altra, els vehicles es vegin obligats a reduir la velocitat degut a la presència de 
‘trencaments’ de la linialitat del recorregut.

En aquest sentit, la present proposta de Camí escolar assumeix pràcticament en tota la seva totalitat 
la proposta de sentits de circulació que proposa l'EAMG del POUM. Entre totes elles destaquen les 
següents:

 Av. de la Vila, entre c/Joaquim Sala i c/del Palau. 

Les reduïdes dimensions d'aquest carrer fan molt difícil la convivència pacífica dels diferents 
modes de transport que hi transcorren actualment. L'EAMG proposa permetre només de trànsit 
de baixada, en sentit nord-sud, de manera que podria recuperar-se aquest tram com un dels 
principals eixos per als itineraris escolars, i evitar els desplaçaments alternatius a què es veuen 
obligats avui tant els infants en el seu camí a l’escola com la resta d’habitants del poble.

 Av. Prat de la Riba

La conversió d'aquest eix en un vial de sentit únic permetria reduir el pas de vehicles, i 
augmentar-ne així les voreres i la seguretat d'aquells que hi circulen a peu, especialment en 
l'àmbit proper a l'escola Josep Orriols.

Figura 9.3. Sentits de circulació

Font: EAMG POUM Moià



82 MEMÒRIA

 Carrer Sant Sebastià

Tal com ja s’ha expressat en el capítol anterior, per tal de moderar i pacificar el trànsit al carrer 
de Sant Sebastià cal enfrontar els sentits de circulació amb els dels carrers del Salt i de Sant Josep. 
En aquest sentit, el present estudi aposta, a priori, per invertir el sentit de circulació actual del 
carrer Sant Sebastià i/o establir un element a l’extrem de ponent d’aquest impedint l’accés des 
dels carrers del Salt, Sant Josep i Sant Pere. Amb tot, caldria un estudi de més de detall i un procés 
de participació amb els veïns que validés aquesta proposta.

9.4 Reducció progressiva de l’acció de la policia local a les entrades i 
sortides dels centres

Com a mesura de gestió de la mobilitat per a facilitar l’accés dels alumnes al centre en condicions de 
seguretat, la policia local regula el trànsit a la porta principal d’accés als centres educatius a les hores 
d’entrada i sortida facilitant el desplaçament peatonal dels infants i garantint la seguretat d’aquests 
en els moments potencialment més conflictius.

Si bé en la situació actual és recomanable mantenir aquesta acció, a mesura que es vagin implantant 
les propostes que es detallen en aquest document es podria anar reduint progressivament la 
presència dels agents de la policia local.

9.5 Incrementar els aparcaments per a bicicletes a l’interior dels centres 
educatius

L’Escola Josep Orriols disposa d’una oferta d’aparcament per a bicicletes ajustada a la demanda 
actual. L’Escola Bressol Els Garrofins, si bé no disposa d’anclatges per a ancorar bicicletes, sí que 
disposa d’espai suficient a l’interior del recinte del centre per a deixar amb seguretat les bicicletes, 
patinets i cotxets dels infants. L’Escola Pia, per contra, no disposa d’infraestuctura específica per a 
aparcar bicicletes.

Pel que fa a l’Escola Josep Orriols, la posada en marxa del Camí escolar pot fer que aquesta oferta no 
sigui suficient per absorbir la nova demanda. En aquest sentit es proposa ampliar l’oferta 
d’aparcament existent.

Pel que fa a l’Escola Pia caldria dotar el centre educatiu d’oferta d’aparcament suficient per tal que els 
infants que vulguin utilitzar la bicicleta tinguin un lloc segur on aparcar-la.

En el cas de l’Escola Bressol Els Garrofins s’assumeix que l’oferta d’espai actual és suficient i per tant, 
almenys a priori, no es proposa un increment d’infraestructura per a l’aparcament.

Per tal que puguin ser utilitzades amb garanties i no generin refús per part dels potencials usuaris 
fóra convenient que tant les places actuals com les noves estesin ubicades a l’interior del recinte 
escolar en un lloc visible i fàcilment accessible.

Aquest fet no exclou que s’ubiquin algunes places a l’exterior del recinte destinades a aparcar-hi les 
bicicletes de mares i pares que acompanyen els seus fills i filles a l’escola en bicicleta.

Així mateix, i per bé no és en absolut imprescindible, es recomana utilitzar ancoratges de tipus 
universal de tal manera que es puguin aparcar tot tipus de bicicletes i sense dificultats. Tot plegat 
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sense renunciar a propostes estètiques atractives que suposin un al·licient afegit al desplaçament i 
l’aparcament de la bicicleta (Figura 9.4).

Figura 9.4. Aparcaments per a bicicletes

Font: elaboració pròpia

9.6 Altres mesures

A banda de les mesures ara citades se’n poden posar en pràctica d’altres que també contribueixin al 
canvi modal en els desplaçaments als centres educatius. En aquest sentit, i per bé que algunes de les 
dificultats per posar-les en marxa poden hipotecar el seu èxit, es proposen les següents:

- Bus a peu

- Bici bus

- Carpooling o cotxe compartit

Cadascuna d’aquestes mesures requereixen d’un estudi específic que depassa les possibilitats del 
document que teniu a les mans. En aquest sentit cal prendre aquestes mesures com a recomanacions 
a estudiar i a sumar a les altres que es plantegen en aquest treball.
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10. ACTUACIONS PEDAGÒGIQUES, EDUCADORES I FORMATIVES

A banda de les actuacions urbanístiques i sobre el viari públic i de les accions de gestió de la mobilitat 
que es puguin impulsar, és important que el projecte de Camí escolar es reforci amb accions 
pedagògiques, educadores i formatives que permetin tant als infants com a llurs famílies comprendre 
els avantatges que comporta el fet de desplaçar-se en modes actius de mobilitat i fer-ho de forma que 
es potenciï l’autonomia dels infants.

En aquest sentit, els centres educatius hi juguen un paper de màxima importància traslladant als 
infants i a les seves famílies uns valors i uns coneixements fonamentals per adoptar o reforçar les 
pautes de mobilitat que es proposen des d’aquest projecte.

Per tal de facilitar la feina de les escoles en aquest sentit, a les properes pàgines es proposen diverses 
iniciatives que han de permetre als mestres incorporar el Camí escolar al centre educatiu i contribuir 
d’aquesta manera a assolir i consolidar els objectius del Camí escolar.

10.1 Treball a l’aula

La construcció d’un projecte educatiu de camí escolar no és tasca fàcil ni ràpida d’implementar. 
Essent molt diligents requereix tot un curs de preparació si bé sovint aquesta s’allarga durant dos 
cursos o més. I mentrestant què? No fem cap tasca relacionada amb la mobilitat?

Com s’ha esmentat abans, és important que les actuacions urbanístiques, sobre el viari públic i de 
gestió de la mobilitat, així com les de comunicació i difusió que veurem després, es desenvolupin en 
paral·lel des del primer moment.

Per tal de facilitar aquesta tasca, doncs, a continuació es proposen diverses activitats estructurades 
de treball a l’aula pensades per als diferents cicles formatius i per a les diferents àrees de 
coneixement. En el quadre següent s’anuncien algunes d’aquestes activitats assenyalant-ne el nom, 
l’etapa educativa per a la que es proposa i l’àrea de coneixement més idònia per a desenvolupar-se. A 
l’Annex, a més, podem trobar una fitxa de cadascuna d’aquestes activitats on a més dels continguts 
ara assenyalats trobarem els objectius, els continguts, la descripció de l’activitat, els materials i 
recursos necessaris i uns suggeriments per valorar l’activitat.

ACTIVITAT ETAPA EDUCATIVA ÀREA DE CONEIXEMENT

Investiguem Educació primària Coneixement del medi social i 
Llengua

Auca de la mobilitat Educació primària Llengua, Educació visual i 
Plàstica

Què hi ha pel carrer? Cicles inicial i mitjà de primària Coneixement del medi social, 
Coneixement del medi natural, 
Matemàtiques i Acció tutorial

Accessibilitat i obstacles Cicle superior de primària Llengua, Acció tutorial i 
Tecnologies de la informació i 
la Comunicació

Decàleg del ciutadà Cicles mitjà i superior de Coneixement del medi social, 
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responsable primària Coneixement del medi natural, 
Matemàtiques i Acció tutorial

Treball d’estadística Cicles superior de primària Matemàtiques, Llengua, Acció 
tutorial i Tecnologies de la 
informació i la Comunicació

Treball de recerca i investigació Cicles superior de primària Treball interdisciplinari de 
diferents àrees depenent del 
tema triat

Aquesta taula recull únicament d’una petita mostra d’activitats que de ben segur que es podran 
ampliar bé sigui adaptant algunes de les activitats desenvolupades en cursos anteriors bé buscant 
recursos pedagògics específics de l’àmbit de la mobilitat, l’urbanisme o l’espai públic urbà.

A continuació, s’ofereixen alguns enllaços a altres recursos didàctics que poden resultar d’utilitat:

 Detective de lo nunca observado. La movilidad urbana: El camino escolar
Monterrubio, Pilar; Rubio, Mercedes; Sintes, María (2004)
Ayuntamiento de Segovia
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-
tematicos/El_detective_de_lo_nunca_observado_tcm7-211586.pdf

 Tras las huellas del camino escolar
Ayuntamiento de Segovia (2005)
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/de-mi-escuela-
para-mi-ciudad/publicaciones.aspx

 Mugi Zaitez!/¡Muévete! Unidad didáctica sobre la movilidad sostenible. Educación Primaria
Prieto de Blas, Isabel, Cid, José Francisco (2005)
Diputación Foral de Gipuzkoa.
http://caminoescolar.blogspot.com.es/2010/02/muevete-unidad-didactica-para-la.html

 Guía educativa, Por una movilidad escolar sostenible y segura. Educación Primaria y Secundaria
Montouto, Oscar y Yustos, José Luis (2010)
Diputación de Albacete.
http://www.absostenible.es/fileadmin/agenda21/documentos/a21Escolar/Guia_movilidad_A21
E.pdf

 Conoce y valora el cambio climático. Propuestas para trabajar en grupo.
“Llegar… ¿por todos los medios? El cambio climático y el transporte”
Sintes, María
Fundación MAPFRE
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/prev-ma/cursos/guia-conoce-y-
valora-el-cambio-climatico-CC-07.pdf

 Conoce y valora el cambio climático. Propuestas para trabajar en grupo.
“A pie de calle.  El cambio climático y la movilidad”
Sintes, María
Fundación MAPFRE
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/prev-ma/cursos/guia-conoce-y-
valora-el-cambio-climatico-CC-08.pdf
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 Caja de Herramientas para trabajar el camino escolar
Ayuntamiento de Madrid
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AreasUrbanas_EducacionAmbiental/Conteni
dosBasicos/Publicaciones/MadridAPie/MaterialDidacticoCaminoEscolar.pdfwp-
content/uploads/2011/02/caja-de-herramientas-2010.pdf

 El proyecto STARS paso a paso. O cómo promover la bicicleta y el caminar en colegios e institutos
Ayuntamiento de Madrid, 2016
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/De
scriptivos/STARS/Gu%C3%ADaSTARS2016.pdf

10.2 Treball transversal, crèdit de síntesi, projecte de recerca...

A banda de les unitats didàctiques específiques també es pot pensar en altres tipus de treballs de 
caràcter transversal en el que es desenvolupin diverses activitats relacionades amb la mobilitat i 
l’espai públic des de les diverses àrees de coneixement.

Aquest tipus d’activitats es poden desenvolupar tant a l’educació primària com a la secundària 
havent-se d’adaptar a les particularitats de cada centre i de cada cicle.

Una de les opcions són els crèdits de síntesi, pensats com un conjunt d'activitats interdisciplinàries, 
concebudes per comprovar si s'han aconseguit, i fins a quin punt, els objectius establerts en les 
diverses àrees curriculars. És un treball que fomenta el treball en grup, la recerca i la relació amb 
l'entorn.

Es fa cada any a tots els cursos i durant el transcurs d'una setmana. En alguns cursos, una part 
d'aquest crèdit es pot realitzar fora del centre per tal de poder conèixer amb més profunditat 
l'objectiu d'estudi.

Els projectes de recerca també són un bon instrument per treballar els aspectes relacionats amb 
l’espai públic, la mobilitat, la seguretat viària, etc. 

10.3 Tallers de mobilitat i espai públic

A banda de les unitats didàctiques puntuals i dels treballs transversal, de síntesi o de recerca, l’espai 
públic i la mobilitat també es poden treballar a partir de tallers en què infants i joves s’acostin a 
aquesta temàtica d’una forma pràctica i experimental.

Els tallers, que es poden estructurar de diferents formes en funció de l’edat dels infants, el temps 
disponible o la temàtica específica a abordar, solen configurar-se en dues parts, una primera en la 
que els alumnes fan un o diversos exercicis d’exploració de l’espai de l’entorn del centre, i una altra 
en la que es realitza un treball d’assimilació de continguts, d’elaboració de propostes i d’extracció de 
conclusions a l’aula.
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Figura 10.1. Exemple del taller “Trepitgem la ciutat” desenvolupat a l’Escola Creu Alta de 
Sabadell

Font: Urbanins

Aquest tipus d’activitats desperten l’esperit crític dels infants, ajuden a analitzar i a comprendre la 
situació en la que es troba el seu entorn i busca potenciar la imaginació per a trobar solucions a les 
problemàtiques detectades.

Al seu torn, aquesta activitat pot vincular-se a processos de participació ciutadana bé sigui en format 
de Consell d’infants o en altres plataformes creados adhoc per abordar la problemàatica de l’espai 
públic i la mobilitat.

10.4 Cursos de circulació segura en bicicleta

Un dels objectius del projecte Camí escolar és fomentar els hàbits saludables de mobilitat, entre ells 
la bicicleta, per accedir a l’escola. Per a fer-ho cal treballar en dues línies: 1) l’adequació de l’espai 
públic, el carrer, per tal que els infants i joves hi puguin circular amb seguretat; i 2) la formació dels 
alumnes en les habilitats necessàries per circular en bicicleta.

Respecte a la primera qüestió ja s’han posat damunt de la taula algunes propostes en capítols 
anteriors. Pel que fa a la segona, és recomanable realitzar cursos de circulació segura en bicicleta des 
d’edats tempranes, a ésser possible des del cicle superior de primària però, i especialment, als 
primers cursos de la ESO.

Els objectius d’aquests cursos són, sintèticament:

 Capacitar els alumnes a circular en bicicleta d’una forma autònoma i segura per la ciutat

 Fomentar i desenvolupar aptituds ciclistes segures

 Desenvolupar actituds positives envers l’ús del carrer i de la carretera

 Augmentar els coneixements i la comprensió dels entorns dels carrers i del trànsit

Habitualment aquests cursos s’estructuren en dues sessions de 3 hores cadascuna. La primera sessió 
se sol fer al pati del centre educatiu i es treballen conceptes pràctics i habilitats bàsiques. La segona 
sessió se sol fer en el viari proper a l’escola o en altres espais adequats on hi hagi trànsit vehicular 
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però on aquest no suposi un risc elevat; en aquesta sessió es treballen els hàbits de circulació en 
espais on els nanos han de conviure amb altres vehicles.

Aquests cursos permeten als infants i joves guanyar en seguretat alhora que no posar en risc la seva 
pròpia seguretat ni la dels altres usuaris de la via. Al mateix temps, aquest guany en la seguretat 
personal a l’hora de circular permet a pares i mares confiar més en els seus fills i filles la qual cosa 
redunda en un major ús d’aquest mitjà de transport en els desplaçaments a l’escola.

Figura 10.2. Exemple de curs realitzat a les escoles de Terrasssa

Font: BiTer – Associació Bici Terrassa Club

En els següents enllaços es poden trobar manuals i recursos per a desenvolupar aquestes activitats:

 Con bici al cole. Proyecto pedagógico para Primaria
Ferrando, Haritz; Molinero, Paco; Peña, Toño (2007)
Coordinadora en Defensa de la Bici (ConBici)
http://conbicialcole.conbici.org//pdfs/proyectopedagogico.pdf

 Manual para impartir cursos de conducción de bicicletas en los centros educativos de Terrassa
Ferrando, Haritz; Prats, Xavier
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-
tematicos/MANUAL_de_CONDUCCI%C3%93N_DE_BICICLETAS_CAST_tcm7-260837.pdf
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10.5 Activitats d’estímul de la mobilitat activa: el Joc de la serp

El Joc de la serp és una activitat dirigida als nens i nenes i als seus pares per animar-los a anar 
caminant i en bicicleta a l'escola. El joc està dissenyat per a les escoles de primària i el seu objectiu és 
animar els nens i nenes, els seus pares i professors a utilitzar formes de mobilitat sostenible en els 
seus desplaçaments a l'escola, és a dir, caminar, anar en bici, utilitzar transport públic o compartir el 
cotxe, entre altres.

L’activitat, de dues setmanes de durada, vol trencar les percepcions negatives de moltes famílies, com 
la preocupació per la seguretat dels infants, i mostrar que les formes sostenibles són també les més 
divertides i saludables.

Quan caminen o munten en bicicleta, els nens i nenes es fan més conscients del seu entorn i 
desenvolupen habilitats que els protegeixen. A més, caminar i moure’s en bici contribueix a l'exercici 
diari que els nens necessiten. Redueix els embussos i la pressió del trànsit en els voltants dels centres 
escolars i millora la qualitat de l'espai públic.

El Joc de la serp està dissenyat per a primària. Tota escola que ho desitgi, gran o petita, pot participar, 
ja que cadascuna ha de fixar els seus propis objectius al principi de la campanya. Quan una escola 
està llesta per iniciar la campanya, ha de triar un període de dues setmanes, durant el calendari 
escolar, per dur-la a terme. Per exemple, pot realitzar-se durant la setmana europea de la movilidat 
sostenible i segura (European Mobility Week).

En aquestes dues setmanes, cada vegada que els alumnes utilitzen un mode de transport sostenible 
en els seus desplaçaments a l'escola (caminant, en bici, usant el transport públic o compartint cotxe), 
enganxen adhesius en un pòster que representa una serp. Cada escola fixa els seus reptes particulars, 
però l'objectiu final és cobrir completament la serp amb adhesius.

Cada dia, el professor o professora fa una enquesta a mà alçada per conèixer els progressos. Els nens 
i nenes reben un premi cada vegada que arriben a un punt determinat del pòster, per exemple, 
realitzar una activitat extraordonària o quinze minuts extra d'esbarjo. Quan arriben al capdavant de 
la serp, el premi és més gran i pot consistir en una excursió a peu o en bici o una altra activitat 
atractiva. Unes tres setmanes després d'acabat el joc, els resultats de les enquestes diàries s'analitzen 
per conèixer l'impacte de la campanya.

Figura 10.3. El Joc de la serp

Font: trafficsnakegame i Gea21
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10.6 Elaboració d’un projecte educatiu de camí escolar

Els camins escolars no son únicament una eina de planificació per millorar la seguretat viària al 
voltant de les escoles i procurar avançar vers unes pautes de mobilitat més sostenibles. Des d’una 
vessant educativa els camins escolars permeten treballar l’autonomia i la seguretat, la salut i la 
qualitat de vida, el coneixement social i cultural del context més proper, el dret de participació dels 
infants, l’educació per a la ciutadania i en valors.

En aquest sentit, els camins escolars poden entendre’s com un projecte educatiu en el marc del qual 
treballar tots els aspectes ara anomenats. Es tracta d’un projecte transversal, educatiu i comunitari 
que aspira a la transformació de situacions col·lectives mitjançant l’organització i l’acció associativa. 
Són una oportunitat per al desenvolupament de la xarxa social, la corresponsabilitat ciutadana, la 
recuperació de l’espai per conviure i també per practicar l’educació compartida.

Des de la perspectiva escolar, els camins escolars poden ser un recurs per al desenvolupament de 
l’autonomia, la inserció social, la resposta a problemes complexos i per a la superació de la distància 
entre l’escola i el seu context. Des de la resta de la comunitat, poden contribuir a recuperar la idea de 
comunitat, l’espai comú i de relació, la plena integració de l’escola a la comunitat i l’educació 
compartida.

Els camins escolars són una gran oportunitat perquè permeten anar més enllà que altres projectes, 
tant per a les finalitats de l’escola com per al desenvolupament de la comunitat.

La concreció del projecte és diversa ajustant-se a les particularitats de cada escola. A continuació 
s’esmenten dues experiències de projecte de camí escolar desenvolupats a la ciutat de Barcelona que 
poden donar pistes de cara a engegar projectes educatius de camins escolars. En un cas es posa 
èmfasi en el caràcter interescolar del projecte i en un altre en la integració en el currículum 
mitjançant una relació molt estreta amb una de les àrees curriculars. Cal assenyalar que també a 
l’escola bressol es pot treballar aquest tema.
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10.7 Seminari-taller sobre el projecte educatiu de camí escolar

De què es tracta?

Per explorar les possibilitats educatives del camí escolar es pot organitzar un seminari taller adreçat 
als equips directius de les escoles que vulguin elaborar un projecte educatiu al voltant del camí 
escolar. El seminari taller parteix de la concepció que els camins escolars, a més d’ajudar a la 
seguretat en els desplaçaments, són una gran oportunitat per construir un projecte educatiu que 
permeti desenvolupar continguts de les diferents àrees curriculars i també per articular la 
col·laboració entre l’escola i les famílies i amb la comunitat del territori on s’ubica el centre.

Qui s’hi ha d’implicar?

Per construir aquest projecte educatiu es requereix engegar un procés d’implicació del conjunt del 
centre, amb una visió oberta a la comunitat. És a dir, per tal que quan es desenvolupi el projecte 
tothom se’n senti part activa, cal que també en el procés del seu disseny i la seva planificació hi 
participin els diferents sectors de l’escola: professorat, alumnat i famílies.

La participació i la implicació en el procés d’elaboració del projecte és una qüestió clau. Per tant, cal 
pensar –en el context de cada centre– quin serà el procés més adequat: quines activitats es duran a 
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terme per a l’elaboració del projecte, qui hi participarà, quan es faran i qui en serà la persona 
responsable. Però amb això no n’hi ha prou: cal posar tots els mitjans possibles per generar un 
entorn que faciliti la participació i la implicació.

Per a què serveix?

El seminari taller és un espai per a l’intercanvi i la reflexió que acompanyen el procés de disseny i 
elaboració d’un projecte educatiu participatiu al voltant del camí escolar en cadascun dels centres. El 
seminari ajuda a contrastar i posar en comú, a planificar el procés d’elaboració d’un projecte 
educatiu i a conèixer quins elements poden fomentar la implicació. El vessant de taller (elaboració 
d’un projecte en cada centre) ajuda a fer un seguiment del procés de disseny i de posada en marxa 
d’un projecte participatiu. Es tracta d’una activitat d’intercanvi i de formació en l’acció que es basa en 
el procés desenvolupat en cadascun dels centres que participen en el seminari taller.
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11. ACTUACIONS DE COMUNICACIÓ, DIFUSIÓ, VISIBILITZACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ

Paral·lelament a les actuacions de disseny urbà segur a l’espai públic, de gestió de la mobilitat i de 
caràcter pedagògic, és necessari emprendre accions de difusió i divulgació que permetin visibilitzar 
el projecte més enllà de la pròpia comunitat educativa.

En aquest sentit, a continuació es presenten diverses propostes que tenen com a propòsit donar a 
conèixer el projecte entre els veïns del barri i entre la ciutadania en general. Com en els casos 
anteriors, només es tracta d’un conjunt de propostes que poden adaptar-se a cada cas concret i, 
especialment, enriquir-se amb d’altres que es consideri oportú dur a terme.

11.1 Elaboració de la imatge gràfica del Camí escolar

Un dels elements que donen més projecció al Camí escolar és la seva imatge gràfica. Es tracta d’un 
element visual que identifica tot allò que fa referència al projecte. La imatge gràfica serà aquell 
element amb el que els ciutadans identificaran el projecte i tot allò que giri al seu entorn.

La imatge gràfica pot utilitzar-se en la senyalització tant horitzontal com vertical dels recorreguts del 
camí escolar, en els elements impresos tals com fulletons o altres materials, en els elements digitals 
com ara blogs o pàgines web, etc.

Figura 11.1. Exemples d’imatge gràfica de camins escolars

             
Font: Google

El disseny d’aquesta imatge gràfica és molt important. Una de les opcions és encarregar-lo a un 
professional especialitzat de tal manera que es garanteixi la qualitat del producte resultant. De fer-ho 
així, però, si bé el resultat pot ser molt lluït es perdrà una oportunitat única per tal que els nois i les 
noies s’identifiquin amb el projecte i se’l facin seu.
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En aquest sentit, és aconsellable obrir un procés participatiu en el que d’una forma ordenada, 
transparent i àgil es delegui l’elaboració d’aquesta imatge gràfica en els veritables protagonistes del 
projecte: els infants i joves.

Aquest procés pot estar liderat tant per l’ajuntament com pels centres educatius com, i aquesta és 
potser la millor opció, per la comissió de camí escolar que s’hagi establert i en la que hi haurà 
representats tots els agents que participen en el projecte.

Més enllà d'implantar una imatge gràfica en forma de senyalització horitzontal i vertical, també 
s'apunta la possibilitat que el propi pas de zebra o els mateixos recorreguts que formen part de la 
xarxa de camí escolar esdevinguin uns elements icònics, més enllà d'uns elements funcionals. Un 
disseny atractiu permetria cridar l'atenció dels infants del poble, i augmentar-ne la difusió i el 
sentiment de pertinença amb la iniciativa.

Igual que en el cas de la imatge gràfica, seria convenient poder implicar als nens i nenes en la creació 
i la implantació d'aquest tipus de iniciatives.

Figura 11.2. Exemples d’elements gràfics vinculats al camí escolar que han esdevingut icònics

Font: Urbanins
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11.2 Pàgina web, blog, fulletó, premsa...

Tal com s’ha assenyalat, a banda de les actuacions urbanístiques i educadores, és necessari que el 
projecte de Camí escolar arreli en el conjunt de la pròpia comunitat educativa i traspuï més enllà 
d’aquesta. És per aquesta raó que, a més de la inauguració del Camí escolar i de la realització d’alguna 
activitat al carrer, és important s’utilitzin tots els mitjans de comunicació i difusió a l’abast per 
visibilitzar el projecte i sensibilitzar els propis usuaris del Camí escolar però també al conjunt de la 
ciutadania.

Aquests recursos poden ser de diversa índole i, en tot cas, cal utilitzar els que s’estimi més adequats 
en cada cas. A tall d’exemple es proposen els següents:

- Pàgina web. Pot ser la de l’Ajuntament, les de les escoles implicades en el projecte o les de les 
AMPAs corresponents. Aquestes webs haurien de contenir informació actualitzada i dinàmica del 
desenvolupament del projecte així com informació més estable com ara l’explicació de què és un 
Camí escolar i com s’estructura el grup de concertació i dinamització d’aquest. Al seu torn, la web 
podria contenir recursos útils per a aquelles persones que es vulguin endinsar una mica més en 
aquest projecte.

- Blog. Es tracta d’un espai especialment dinàmic i col·laboratiu que pot estar vinculat (o no) a la 
pàgina(es) web ara citada. El blog pot recollir informacions d’interès comú així com un espai 
d’opinió i fins i tot de ‘denúncia’. Cas de posar-se en marxa és important que mantingui una 
activitat continuada i que reflexi la opinió i el punt de vista dels diferents actors implicats en el 
projecte. Altra vegada pot tractar-se d’un únic blog centralitzat des de l’Ajuntament o des del 
grup de concertació i dinamització o bé de diversos blogs en paral·lel.

- Fulletó. Una altra opció per a difondre les activitats relatives al projecte del Camí escolar és editar 
un fulletó amb aquelles informacions que es creguin rellevants. Aquest fulletó pot ser de mida i 
extensió variables i hauria de contribuir a mantenir l’interès especialment de la comunitat 
educativa però també de la resta de ciutadans en el projecte. Els continguts també poden ser 
variables i complementar-se (o no) amb les informacions aparegudes a la pàgina(es) web o al 
blog(s). En tots els casos és important que la informació sigui participada i reflexi els interessos 
de tots i cadascun dels agents que formen part del projecte de tal manera que tots ells s’hi sentin 
representats.

- Premsa. En totes les experiències de Camins escolars on s’ha pogut vehicular, la participació de la 
premsa ha estat molt efectiva no només en la difusió del projecte i de les accions i activitats 
vinculades a aquest sinó, i especialment, com a reforç de l’autoestima dels impulsors i 
dinamitzadors del projecte. L’aparició a la premsa, ja sigui escrita, radial o audiovisual, permet 
visualitzar amb molta més força l’activitat realitzada i justificar encara més, si s’escau, les 
inversions econòmiques i les mesures adoptades. Depenent de l’accés que es tingui als diferents 
mitjans de comunicació es poden programar únicament aparicions puntuals o bé aparicions de 
caràcter més regular.

11.3 Elaboració d’un ‘metrominuto’

Un dels reptes més importants que sol tenir el projecte de Camí escolar és superar la percepció que 
tenen pares i mares respecte la distància entre l’habitatge i el centre educatiu, en tant que aquesta és 
una de les variables principals a l’hora de prendre la decisió sobre quin mitjà de transport cal emprar 
per anar a l’escola.



Camins escolars a Moià 99

                                                                   

Molt sovint aquesta percepció dista substancialment de la realitat. Les distàncies, especialment si el 
recorregut no és agradable o comporta algunes dificultats, tendeixen a percebre’s més llargues del 
que són en realitat la qual cosa inhibeix una part important dels desplaçaments que podrien 
realitzar-se en modes de mobilitat activa, especialment a peu.

Per a incidir en aquesta percepció en diverses ciutats del nostre entorn s’ha implementat un sistema 
de senyalització viària per a vianants que indica les distàncies entre diferents punts estratègics o de 
referència del municipi en metres i en temps (Figura 11.3).

Figura 11.3. Senyalització viària per a vianants

Font: Google

Aquest sistema, però, que ha resultat efectiu allà on s’ha implantat, topa amb dues dificultats. D’una 
banda el cost d’implantació que sol estar per damunt de les possibilitats d’inversió del municipi. I, 
d’una altra, l’efectivitat en el missatge en tant que el ciutadà únicament rep missatges parcials 
d’itineraris concrets però no del conjunt.

En aquest sentit és interessant la iniciativa impulsada des de la ciutat de Pontevedra i que, a 
posteriori, ha estat replicada per nombroses ciutats especialment del continent europeu, anomenada 
‘Metrominuto’. Es tracta d’un plànol esquemàtic de distàncies, expressades tant en metres com en 
minuts, similar als que mostren les xarxes de metro a pràcticament totes les ciutats del món (Figura 
11.4).

Aquesta iniciativa té diverses avantatges respecte la senyalització viària. La primera d’elles és, sens 
dubte, el cost. Per bé que pugui ser imprès en paper de qualitat i que es faci un gran tiratge mai 
s’acostarà al cost de la senyalització viària. Un segon avantatge és la possibilitat de distribuir aquesta 
informació entre tots els veïns i veïnes de la localitat, si convé en diverses ocasions, i de posar-la a 
disposició de ciutadans i visitants en punts estratègics del municipi: ajuntament, punt d’informació 
turística, biblioteca, etc.

I un tercer avantatge, potser el més important, és que permet a l’usuari tenir una idea de conjunt de 
la xarxa principal de vianants del municipi amb els indrets més importants i amb el que pot calcular 
d’una forma molt senzilla els temps de recorregut abans de sortir al carrer. Aquesta visió unitària 
acostuma a trencar els esquemes mentals previs respecte les distàncies fent que els ciutadans 
s’animin més a desplaçar-se a peu.
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Figura 11.4. Exemples de ‘Metrominuto’: Pontevedra i Vitoria-Gasteiz

Font: Google

La realització del ‘Metrominuto’ no és tasca fàcil però, igual que en el cas de la imatge gràfica, ofereix 
una oportunitat única per a treballar els conceptes que giren al voltant del camí escolar, l’espai públic 
i la mobilitat des dels centres educatius. Si bé potser no és tant factible a primària, malgrat que també 
hi poden participar nanos d’aquesta etapa educativa mesurant algunes distàncies en temps, per 
exemple, està especialment indicat per als alumnes de secundària i per a ser realitzats bé en el marc 
d’una assignatura específica o, millor, com un projecte transversal treballat des de diverses àrees 
curriculars.

11.4 “Al carrer tots hi pintem”

Es tracta d’una activitat realitzada per les escoles com a continuïtat als treballs realitzats a l’aula que 
té com a objectiu principal difondre el projecte a la resta de ciutadans i, molt especialment, a aquells 
que es desplacen habitualment en cotxe.

En que consisteix?

- En un carrer ample tancat al trànsit, diferents grups escolars dibuixen un gran mosaic sobre 
l’asfalt, que fa referència a la mobilitat sostenible a la ciutat

Característiques

- Activitat senzilla d’organitzar
- Permet que puguin participar un gran nombre de persones de forma simultània i autònoma
- Proporciona als centres educatius i altres col·lectius un espai on poder reflectir les seves idees 

sobre mobilitat sostenible, ocupant un espai habitualment restringit a l’ús dels vianants
- Activitat molt vistosa que atreu als mitjans de comunicació
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Funcionament

- A cada grup escolar (25 alumes) se li asigna 20 m2 de “parcel·la” de carrer
- Un mestre, pare/mare, voluntari, etc. guia a cada grup a la seva parcel·la i li fa una breu 

introducció de quins són els problemes que genera l’ús del vehicle privat
- Un mestre, pare/mare, voluntari, alumne de belles arts, etc. dona orientacions i idees a cada grup 

sobre com pintar el mural
- S’utilitzen guixos de colors per pintar l’asfalt
- Aproximadament cada grup dedica 40 minuts en acabar el mural
- Si es comparteix carrer amb el transport motoritzat cal posar barreres que separin els espais

Els participants

- Es convida a tots els nivells dels centres escolars que han participat en el projecte
- També es pot convidar a la resta de centres de primària i de secundària del municipi; aquests 

darrers poden exercir de coordinadors/voluntaris dels diferents grups

A més...

- Es poden realitzar activitats complementàries a la pintada al carrer (jocs tradicionals…)
- En aquestes activitats hi poden participar els avis que comparteixen amb els alumnes els jocs 

tradicionals que els padrins sempre havien fet al carrer: carreres de sacs, bitlles, aros,...
- També hi poden col·laborar altres col·lectius
- La Policia municipal pot fer activitats educatives, tallers de bicicletes, etc.

En acabar

- Un cop reobert el carrer al trànsit, els usuaris del cotxe i els vianants tindran una nova visió del 
carrer ple de colors i missatges

Figura 11.5. ‘Al carrer tots hi pintem’

Lleida Santa Perpètua de Mogoda
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11.5 Senyalització al carrer

Una altra forma de visualitzar el Camí escolar és la senyalització del traçat d’aquest al carrer. Aquest 
tipus de senyalització permet donar rellevància al projecte situant-lo a l’alçada d’altres centres 
d’interès de la ciutat.

La senyalització pot ser de tipus vertical o horitzontal. La de caràcter vertical sol implementar-se en 
municipis que ja disposen de senyalètica específica per als vianants. En aquest cas, només cal ampliar 
la senyalització existent afegint-hi la relativa al Camí escolar.

La senyalització horitzontal no requereix d’una infraestructura o suport específics doncs acostuma a 
implementar-se directament sobre la vorera. Alguns municipis han optat per senyalitzar el traçat del 
Camí escolar simplement amb pintura. En d’altres casos, com el de Castellar del Vallès, es tracta de 
‘plaques’ de goma adherides a les rajoles de la vorera, una opció inicialment més cara però més 
perdurable en el temps i per tant més econòmica de mantenir.

En qualsevol dels casos, cal fer un estudi previ per a determinar la quantitat i ubicació dels elements 
de senyalització. Així mateix, caldrà tenir present si en paral·lel al Camí escolar es posa en marxa un 
sistema de Bus a peu o similar per a realitzar una acció coordinada en aquest sentit.

Figura 11.6. Senyalització del Camí escolar

Castellar del Vallès Barcelona

11.6 Presentació-Inauguració del Camí escolar

Un cop fetes les modificacions de l’entorn, dissenyats i senyalitzats els itineraris de camí escolar, es 
pot realitzar una “presentació pública” del projecte. Aquesta etapa culmina amb una festa a la qual es 
convida tot el barri/municipi.

Es tracta d’una festa d’inauguració en la que es presenta la feina feta al conjunt de la comunitat 
educativa però, i especialment, a la comunitat veïnal, a les associacions del barri, als comerços 
propers (que segurament s’afegiran s’hauran afegit al projecte abans o després de la festa) i als 
ciutadans en general.

L’objectiu fonamental és compartir el projecte amb els diversos agents implicats mostrant-los l’abast 
d’aquest i demanant-los la seva col·laboració ja sigui en el seu manteniment, aportant idees de 
millora i, molt especialment, demanant-los respecte per als nens i nenes que es desplacen a les 
escoles corresponents.
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Amb aquesta festa es pretén sensibilitzar totes aquelles persones que d’una manera o altra 
incideixen en la mobilitat dels escolars, bé perquè, com en el cas dels pares i mares, són els que 
decidiran quins seran els hàbits dels seus fills i filles, bé perquè, com en el cas dels conductors 
d’automòbil, compartiran la via i l’espai públic amb els infants, bé perquè, com en el cas dels gestors 
municipals, amb les seves accions decidiran el grau de convivència i el model de mobilitat i 
sostenibilitat que proposen per al municipi.

La festa es pot desenvolupar de moltes i diverses maneres. Es pot realitzar una “rua” seguint tot o 
parts de l’itinerari del camí escolar en la que d’una forma molt visible (globus, música…) es mostri el 
projecte de camí escolar; es pot fer una festa amb un grup d’animació acompanyada dels parlaments 
corresponents; es pot realitzar alguna activitat específica com pintar un gran mural conmemoratiu; 
es poden realitzar altres activitats relacionades amb la mobilitat i la convivència a l’espai públic; o es 
poden combinar diverses d’aquestes activitats.

És molt important que en aquesta festa d’inauguració hi participin activament tots els agents 
implicats en el projecte i que cadascun d’aquests tingui un paper visible en la mateixa festa. En 
aquest sentit és important que tant les direccions de les escoles i el professorat, els nens i nenes de 
les pròpies escoles, els pares i mares, i els diferents responsables municipals que hagin participat en 
el projecte tinguin espai en els parlaments cadascun explicant el projecte i les seves vivències en els 
parlaments que es realitzin.

És important que aprofitant aquesta festa s’editin i es distribueixin diferents materials gràfics 
explicatius del projecte, des d’un plànol del camí escolar fins a un fulletó amb escrits de tots els 
agents implicats. Aquest material gràfic pot estar disponible també en format digital (web). També es 
poden acompanyar amb una exposició del camí escolar o amb altres materials que s’hagin eleborat 
des de les pròpies escoles.

Després d’aquesta festa d’inauguració, cal vetllar per mantenir activa la comissió de camí escolar de 
centre. Hi ha el risc de pensar que ja està tot fet, però, ben al contrari, és just el moment en què cal 
intensificar les accions educatives i de sensibilització de l’entorn social. En aquest sentit és important 
realitzar alguna activitat conmemorativa de caràcter periòdic (anual) com el Dia del camí escolar o 
semblant que permeti fer una valoració periòdica dels avenços realitzats amb el projecte alhora que 
ser una excusa per treballar els aspectes relacionats amb la mobilitat escolar tant a dins dels centres 
com, i especialment, fora d’aquests.

11.7 Botigues amigues

Un dels moments més crítics per a mares i pares és el de decidir en quin moment els seus fills i filles 
ja poden anar sols a l’escola. Per una banda hi ha una desconfiança vers la capacitat dels infants a 
moure’s i orientar-se a l’espai públic. Per una altra la percepció de risc que genera el trànsit 
motoritzat. I finalment, i encara que d’un forma molt subtil i poc racional, la percepció d’una certa 
inseguretat ciutadana.

En aquest impàs pot ser molt útil la xarxa de comerços en tant que aquests són punts de referència 
fonamentals per als nens i nenes en el seu camí a l’escola donada la seva presència permanent i 
oberta al carrer.

En aquest sentit, es tracta d’implicar tots aquells comerços de confiança que es trobin localitzats al 
llarg i ample de la xarxa de camins escolars que prèviament haurem definit. La seva funció dins el 
projecte és donar suport posant atenció a les hores d’entrada i sortida de les escoles. Així, únicament 
se’ls demana que estiguin atents a qualsevol incidència que pugui ocórrer al carrer amb algun dels 
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infants en el seu camí a l’escola o de retorn a casa i que, en cas de produir-se, atenguin l’infant 
procurant-li l’atenció que requereixi. En cas que la incidència no es pugui resoldre in situ se’ls
demanarà que es posin en contacte amb l’escola o amb els pares de l’infant per tal que aquests se’n 
puguin fer càrrec.

Per tal de fer visibles aquells comerços adderits al projecte del Camí escolar caldrà editar un distintiu 
que aquests enganxin en un lloc visible de la seva botiga. Amb aquesta participació en el projecte, i 
amb el distintiu que l’avala, les botigues donen un valor afegit al seu producte manifestant que no 
només tenen una voluntat d negoci sino també una altra de participació i col·laboració amb la 
comunitat.

L’elecció de les botigues amigues pot realitzar-se mitjançant diversos procediments. Una possibilitat 
és que sigui l’administració local qui s’encarregui de localitzar-les, identificar-les i convidar-les a 
formar part del projecte. Amb tot, en totes les experiències de Camí escolar en les que ha reeixit 
aquesta proposta, han estat les famílies les que han realitzat aquesta tasca. Les famílies identifiquen 
les botigues en funció d’una relació de confiança que s’estableix en el dia a dia donat que sol tractar-
se dels comerços on aquestes compren habitualment. Al seu torn, les botigues identifiquen els infants 
com a fills o filles d’aquelles famílies que compren habitualment en els seus establiments.

Figura 11.7. Botigues amigues

Font: Camí amic
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11.8 Altres accions divulgatives

Per tal de difondre i visibilitzar el projecte de Camí escolar es poden realitzar moltes altres activitats 
i de caràcter molt divers. L’únic límit serà la imaginació i els recursos disponibles. A tall d’exemple es 
proposen les següents:

- Jornada “El Camí escolar, cosa de tots”. Es tractaria de realitzar una jornada dedicada al Camí 
escolar on es podrien realitzar diverses activitats pensades per a atreure els diferents agents 
implicats en el projecte. Per una banda podria desenvolupar-se un espai dedicat a conèixer altres 
experiències. Per una altra, un espai de debat que tingui per objectiu reflexionar sobre els valors 
intrínsecs del projecte. També es podria desenvolupar una activitat destinada especialment als 
mestres on intercanviar experiències i punts de vista. Caldria, també, pensar alguna activitat 
dedicada a mares i pares per tal que aquest col·lectiu s’impliqui en el projecte. I no cal oblidar, en 
aquestes jornades, el paper protagònic que han de tenir els infants. En aquest sentit és necessari 
preparar activitats que girin al voltant del Camí escolar adaptades a cada etapa educativa.

- Concurs literari. Bé en el marc estricte de les escoles que participen en el projecte o en un marc 
més ampli es pot realitzar un concurs literari que, amb diferents formats, incentivi els infants a 
explicar les seves experiències, impressions, sensacions, vivències, etc. relatives al Camí escolar. 
Es pot tractar un tema lliure o dedicar a un tema específic cadascuna de les edicions d’aquest 
concurs. A partir dels textos presentats es pot editar un llibret, incorporar-los en el fulletó o en 
les webs o blogs per tal de donar-ne més difusió.

- Concurs fotogràfic. Parlar de Camí escolar és parlar d’espai públic. Partint d’aquesta premisa es 
pot posar en marxa un concurs fotogràfic que posi en valor aquells aspectes de l’espai públic que 
tinguin a veure directa o indirectament amb l’espai públic, amb l’espai que nens i nenes recorren 
cada dia per anar a l’escola. El concurs fotogràfic pot valorar diferents aspectes de les obres 
presentades, des de la qualitat estètica fins al missatge de fons que transmet la fotografia 
presentada passant pel realisme d’allò fotografiat. El concurs es podria dur a terme en el marc 
d’un acte de gran difusió a la ciutat, per exemple la Festa major, de tal manera que permetés 
catapultar i donar a conèixer el projecte al conjunt de la ciutadania.

11.9 Incorporar el camí escolar en les campanyes de civisme municipals

Més enllà de totes aquelles propostes específiques que puguin desenvolupar-se, el camí escolar 
podria integrar-se en d'altres campanyes municipals amb la voluntat de que, mica en mica, vagi 
integrant-se en el dia a dia dels seus habitants.

Durant el procés de redacció d'aquest estudi, s'ha estat treballant paral·lelament des de l'ajuntament 
en una campanya per fomentar el civisme des de diversos aspectes. La iniciativa es materialitza, 
entre d'altres, en la creació d'un personatge icònic que s'encarregui de transmetre aquells valors i 
missatges que es cregui oportú en cada moment.

En aquest sentit, i com ja s'ha apuntat conjuntament amb diversos dels agents implicats en el 
projecte, seria convenient que aquesta estratègia s'aprofiti inicialment per donar a conèixer el camí 
escolar.
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IMPLANTACIÓ I SEGUIMENT
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12. VALORACIÓ ECONÒMICA

A continuació es presenta una Valoració econòmica de les actuacions proposades amb l’objectiu 
d’establir un ordre de magnitud del cost de les actuacions proposades.

El cost total aproximat de les actuacions a realitzar és de 1.024.182€.

Aquest valor inclou els costos de les actuacions realitzades en el diversos àmbits en què s’han 
estructurat les propostes d’actuació:

- Àmbit de participació ciutadana

- Àmbit urbanístic i del viari públic

- Àmbit de gestió de la mobilitat

- Àmbit pedagògic, educador i formatiu

- Àmbit de comunicació, difusió, visibilització i sensibilització

** Queden al marge d’aquesta valoració econòmica les intervencions urbanístiques integrals (amb un 
cost global  estimat de 1.006.000€) en tant que si bé contribuirien notablement a la millora de la 
xarxa de Camins escolars, van molt més enllà del que és estrictament el projecte.

Com es pot veure a la Taula resum de la pàgina següent, la major part dels costos recauen en l’àmbit 
urbanístic i del viari públic. Al seu torn, els costos d’aquest àmbit estan concentrats fonamentalment 
en l’ampliació de voreres i la implementació de plataformes úniques.

Per tal de poder avançar en l’adequació de la xarxa de camins escolars sense haver de fer front a 
aquests costos, però, s’han proposat mesures alternatives de baix cost que permeten transformar 
l’espai públic canviant la funcionalitat existent amb costos més baixos assumibles amb més facilitat.

En les pàgines que segueixen podem trobar la citada Taula resum, una taula de costos de cadascun 
dels àmbits d’actuació i, finalment, una mostra del quadre de costos de les actuacions urbanístiques i 
sobre el viari públic en el que s’especifiquen aquests costos amb més detall.

A l’Annex E. Valoració econòmica de les actuacions s’exposen aquests mateixos documents en un 
format més legible i, en el cas de les propostes d’actuació de l’àmbit urbanístic i del viari públic, al 
complet (també Figura 12.1).

Així mateix, s’adjunta en format digital una eina de càlcul que ha de permetre gestionar amb més 
precisió el cost de les intervencions i la planificació de l’execució d’aquestes.
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Figura 12.1. Exemple de quadre de costos de les mesures urbanístiques i sobre el viari 
públic

Font: elaboració pròpia
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13. ESTRATÈGIA I PROGRAMA D’ACTUACIONS

13.1 Estratègia d’actuació

Els alts costos d’execució de les actuacions proposades impossibiliten dur-les a terme en un període 
breu de temps. Al seu torn, per a incrementar les possibilitats d’èxit del projecte és important 
seqüenciar algunes de les actuacions. Així, per exemple, seria absurd fomentar l’ús de la bicicleta si 
abans no s’ha adequat una xarxa ciclista per tal que els infants i joves la puguin utilitzar en 
condicions de seguretat i confort.

És en aquest sentit, doncs, que cal definir una estratègia d’intervenció que permeti, d’una banda, 
establir una seqüència lògica d’intervenció que permeti treure el màxim rendiment de cadascuna de 
les actuacions i, d’una altra, als diferents actors anar desenvolupant les actuacions que els 
corresponen en base a les seves disponibilitats econòmiques, temporals o d’una altra índole.

A grans trets es poden definir tres estratègies d’intervenció:

- Estratègia 1

Primer consolidar formalment la xarxa camins escolars (actuacions urbanístiques i sobre el viari 
públic i de gestió de la mobilitat) i llavors abordar les actuacions pedagògiques, educadores i 
formatives i les actuacions de comunicació, difusió, visibilització i sensibilització.

- Estratègia 2

Primer consolidar les actuacions urbanístiques i sobre el viari públic i de gestió de la mobilitat a 
l’entorn immediat dels centres educatius (Eixos Principals de la xarxa de camins  escolars) i 
després desenvolupar aquestes accions en els espais més allunyats (Eixos Secundaris). Amb 
posterioritat es desenvoluparien les actuacions pedagògiques, educadores i formatives i les 
actuacions de comunicació, difusió, visibilització i sensibilització.

- Estratègia 3

Primer consolidar la conceptualització del Camí escolar a partir d’actuacions urbanístiques i 
sobre el viari públic i de gestió de la mobilitat de baix cost en tota la xarxa recolzades amb 
accions pedagògiques i de comunicació, i després consolidar formal i morfològicament la xarxa 
de camí escolar amb actuacions urbanístiques d’obra que garanteixin l’accessibilitat i la seguretat 
en tots els punts del traçat del camí escolar.

Donades les circumstàncies del municipi de Moià però també l’experiència d’altres municipis, 
s’aposta per l’Estratègia 3.

13.2 Programa d’actuació

Assumida aquesta estratègia d’intervenció, en la que es primen les accions funcionals i de baix cost i 
aquelles que es puguin dur a terme amb el pressupost ordinari de les institucions i ens que formin 
part del projecte, es defineix el Pla d’actuació.

El Pla d’actuació s’estructura en els cinc àmbits en els que també s’han estructurat les propostes 
d’actuació:
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- Àmbit de participació ciutadana

- Àmbit urbanístic i del viari públic

- Àmbit de gestió de la mobilitat

- Àmbit pedagògic, educador i formatiu

- Àmbit de comunicació, difusió, visibilització i sensibilització

A grans trets, i buscant sempre les majors possibilitats d’èxit d’implantació del projecte tenint 
presents les disponibilitats pressupostàries del municipi, es recomana avançar en paral·lel en tots els 
àmbits ara citats començant per les accions que requereixin un baix esforç econòmic i deixant pel 
final aquelles que puguin suposar un cost elevat.

En aquests sentit, i de forma orientativa, es proposa un pla d’actuació estructurat en tres etapes, 
cadascuna de les quals subdividida en dues fases que podrien correspondre a cursos escolars o a 
anys naturals. Cal assenyalar, amb tot, que aquesta és només una proposta que caldrà ajustar en 
funció de les disponibilitats pressupostàries i de la predisposició dels diferents actors que hi hauran 
d’intervenir.

A continuació s’indiquen unes consideracions genèriques que caldria tenir en compte a l’hora 
d’implementar les diferents accions dels diversos àmbits assenyalats:

- Àmbit de participació ciutadana

Tal com s’ha assenyalat, un dels passos a realitzar per tal de posar en marxa el projecte de 
Camins escolars és la formalització d’un marc estable de concertació i dinamització del projecte. 
Aquest ens, que haurà de discutir, coordinar i fer un seguiment de les accions a emprendre i que 
haurà d’acollir el màxim d’agents implicats possible, és important que es posi en marxa en el 
termini més breu possible.

A ser possible caldria formalitzar-lo durant el primer semestre del 2017 per tal que estés 
operatiu a finals del curs escolar 2016-2017 i pogués exercir la seva activitat dinamitzadora en 
paral·lel a la posada en marxa de les primeres actuacions. Així mateix, la seva prompta 
formalització permetria treballar amb temps suficient per definir i programar les activitats,
especialment les educatives, de cara al curs 2017-2018.

- Àmbit urbanístic i del viari públic

El Programa d’actuacions defineix el calendari d’execució de les actuacions de millora a la xarxa 
de camins escolars que s’hauran de dur a terme per resoldre els dèficits, conflictes i riscos de 
mobilitat, accessibilitat i seguretat viària detectats.

Aquest és l’àmbit que, de llarg, requereix d’unes inversions més elevades. Emperò, al mateix 
temps, es tracta d’inversions molt necessàries per a l’èxit del projecte. En aquests sentit, es 
proposa una doble estratègia. D’una banda, iniciar el màxim d’accions possibles amb mesures 
provisionals de baix cost que poc a poc es poden anar consolidant; i, d’una altra, prolongar en el 
temps les inversions necessàries.

En aquest sentit, i d’una forma més detallada, es proposa el següent pla d’actuació:

 Fase 1A
- Repintar passos de vianants a eixos principals
- Pintar nous passos vianants a eixos principals
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- Pintar imatge gràfica a passos vianants a eixos principals

 Fase 1B
- Repintar passos de vianants a eixos secundaris
- Pintar nous passos vianants a eixos secundaris
- Pintar imatge gràfica a passos vianants a eixos secundaris
- Elevar passos de vianants a eixos principals
- Pintar passos vianants bicolors a eixos principals

 Fase 2A
- Adaptar passos de vianants a eixos principals
- Ampliar voreres amb pintura a eixos principals

 Fase 2B
- Pintar passos de vianants a eixos secundaris
- Pintar imatge gràfica a eixos secundaris
- Adaptar passos de vianants a eixos secundaris
- Ampliar voreres amb pintura a eixos secundaris

 Fase 3A
- Ampliar voreres amb obra a eixos principals
- Implementar plataforma única a eixos principals

 Fase 3B
- Ampliar voreres amb obra a eixos secundaris
- Construir noves voreres a eixos secundaris
- Implementar plataforma única a eixos secundaris

 Sense fase determinada
- Intervencios urbanístiques integrals i altres a eixos principals i secundaris

- Àmbit de gestió de la mobilitat

Paral·elament a les accions sobre el viari públic cal endegar les relatives a la gestió de la 
mobilitat. En primer lloc cal analitzar les accions proposades i, juntament amb els actors que les 
hauran de desenvolupar, estudiar-ne la conveniència i la viabilitat. A partir d’aquí cal establir un 
calendari d’actuació tenint en compte que per tal que tinguin èxit un cop posades en marxa 
aquestes accions han de tenir continuïtat en el temps.

No és aconsellable tampoc posar en marxa aquestes accions sense que prèviament s’hagin 
implantat un mínim d’actuacions sobre el viari públic que permetin als pares i mares, 
especialment a aquells que acompanyen els seus fills i filles a l’escola en cotxe sota l’argument 
que tenen por del trànsit, canviar la percepció d’inseguretat que tenen actualment.

Així mateix, és important que aquestes accions es desenvolupin al mateix temps que es posen en 
marxa les actuacions pedagògiques, educadores i formatives en el si del centre escolar, i les 
actuacions de comunicació, difusió, visibilització i sensibilització.

En aquest sentit, el més recomanable és prendre’s el primer semestre de l’any 2017 com a 
període de preparació i organització d’aquestes accions i començar-les a implantar el curs 2017-
2018, sempre que es donin les condicions necessàries per garantir el seu èxit.
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- Àmbit pedagògic, educador i formatiu

De la mateixa manera que en el cas de les accions de gestió de la mobilitat, la posada en marxa 
d’accions pedagògiques, educatives i formatives requereix que, almenys, s’hagin dut a terme amb 
anterioritat tres accions:

- la implementació d’actuacions sobre el viari públic que hagin permès reduir la percepció 
d’inseguretat viària que ara tenen bona part dels pares i mares

- l’acceptació per part del del professorat i el claustre de l’escola d’incorporar el projecte del 
Camí escolar com un element rellevant del projecte educatiu del centre

- la organització i preparació de les pròpies actuacions pedagògiques, educadores i, a ser 
possible, la incorporació d’aquestes a les activitats ordinàries del centre.

En aquest sentit, es proposa iniciar aquests treballs durant el primer semestre de l’any 2017, 
iniciar la implantació d’algunes d’aquestes accions, especialment aquelles que requereixin de 
poca coordinació amb altres àrees curriculars o amb altres centres, el curs 2017-2018, i, 
finalment, implantar aquelles actuacions més complexes o que requereixin més dificultats de 
coordinació o d’execució a partir del curs 2018-2019.

- Àmbit de comunicació, difusió, visibilització i sensibilització

Tal com s’ha assenyalat, les actuacions de comunicació, difusió, visibilització i sensibilització 
són fonamentals per a garantir l’èxit del procés de canvi que suposa el desenvolupament d’un 
projecte de Camí escolar. Aquestes accions han d’acompanyar les que es realitzin sobre la via 
pública, les de gestió de la mobilitat i les de caràcter pedagògic, educador i formatiu des del 
primer dia.

En aquest sentit, les primeres accions s’hauran de desenvolupar ja des del curs 2016-2017 i 
seguiran indefinidament mentre duri el projecte. Un cop constituïda la comissió integrada 
pels diferents actors implicats en el projecte i definides les primeres actuacions a realitzar, ja 
es pot començar a realitzar accions de comunicació, difusió, visibilització i sensibilització.

De fet, per què no, una de les primeres accions a realitzar justament per sensibilitzar sobre la 
ideoneïtat de desenvolupar aquest projecte és la difusió dels resultats de l’enquesta 
realitzada i, si és el cas, de les accions que es té previst emprendre per tirar-lo endavant. Al 
seu torn, i a través dels canals que s’estableixin, també es pot anar oferint informació al 
conjunt de la comunitat educativa que permeti comprendre amb major profunditat els canvis 
que s’estan proposant.

En el quadre que es mostra a continuació es poden veure de forma sintètica les diferents fases 
d’implantació de les accions proposades (veure també a l’Annex F):
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El següent quadre, al seu torn, mostra el programa d’actuació valorat econòmicament on consta el 
cost total però, i especialment, el cost estimat de cadascuna de les fases d’actuació (veure també a 
l’Annex F):
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A l’Annex G, així mateix, es pot veure un conjunt de quadres de detall de cadascun dels àmbits i grups 
d’actuacions en els que s’indiquen el punt de localització de l’actuació, la proposta d’actuació a 
realitzar i el cost econòmic d’aquesta.

A tall d’exemple a continuació es mostren alguns d’aquests quadres:

Figura 13.1. Exemple de quadre de costos dels grups d’actuacions de les mesures 
urbanístiques i sobre el viari públic

Font: elaboració pròpia
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14. IMPACTE AMBIENTAL

Els motors d’explosió basats en l’ús de combustibles fòssils comporten l’emissió de monòxid de 
carboni (CO), òxids de nirogen (NOx), partícules en suspensió, diòxid de carboni (CO2), hidrocarburs 
(HC) i diòxid de sofre (SO2), entre altres. En aquest sentit, els desplaçaments que els alumnes de 
l’Escola Josep Orriols, l’Escola Pia i l’Escola Bressol Els Garrofins realitzen en modes motoritzats per 
accedir als respectius centres educatius comporten un seguit d’impactes ambientals que afecten els 
propis alumnes però també al conjunt dels ciutadans.

Un dels objectius del Camí escolar és contribuir a reduir aquestes emissions mitjançant l’adopció de 
mesures que permetin una disminució general de l’ús del vehicle privat en els desplaçaments diaris a 
l’escola. L’adequació dels carrers de l’entorn dels centres i l’increment de la seguretat viària que això 
ha de suposar, haurien de significar un increment de la porció dels desplaçaments a peu i, en 
conseqüència, una reducció dels desplaçaments amb modes motoritzats, en aquest cas i 
específicament, en cotxe.

En aquest capítol es realitza un càlcul de les emissions que s’emeten actualment en funció del 
repartiment modal existent el curs 2015-2016. Al seu torn, es fa un càlcul aproximat de les emissions 
esperades un cop implementades les mesures d’actuació proposades en el marc d’aquest projecte i 
passat un temps raonable perquè aquestes puguin tener l’efecte esperat sobre les famílies (curs 
2018-2019). Aquests càlculs permeten estimar la reducció d’emissions que pot suposar la 
implementació i el desenvolupament del Camí escolar.

Aquests càlculs, que es mostren detalladament a les Taules 14.1 i 14.2, es realitzen bé en base a
dades recollides mitjançant l’enquesta distribuïda entre les famílies, bé en funció de diverses 
estimacions basades en l’experiència existent. En aquest sentit, a continuació s’exposa la font de 
cadascuna de les variables utilitzades i els supòsits emprats.

- Alumnes (núm.). Escola Josep Orriols, Escola Pia i Escola Bressol Els Garrofins.

- Desplaçaments en cotxe (% i núm.). Enquesta hàbits mobilitat Escola Josep Orriols, Escola Pia i 
Escola Bressol Els Garrofins.

- Ocupació vehicles (infants/vehicle). Càlcul propi basat en el núm. d’alumnes que es desplacen en 
cotxe i el núm. de cotxes que aparquen a l’entorn del centre a les hores d’entrada i sortida.

- Vehicles (núm.) (matí i tarda, migdia). Treball de camp realitzat en el marc del Camí escolar.

- Desplaçaments/dia (núm.). Càlcul que té en compte els trajectes en els que els infants van en el 
vehicle (matí-anada escola, migdia-tornada casa, migdia- anada escola i tarda-tornada casa) però 
també els trajectes que pares i mares fan amb el cotxe buit per anar o tornar de recollir els 
infants a l’escola (matí-tornada casa, migdia-anada escola, migdia-tornada casa i tarda-anada 
escola); en el cas dels trajecte en els que els vehicles van buits s’ha aplicat un factor del 0,5 
atenent al fet que una part d’aquests es fan aprofitant el camí d’anada o tornada de la feina.

- Dies lectius/any. Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament.

- Tipus de vehicle (%). Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, Portal 
de la mobilitat.

- Longitud mitjana (km). Estimació en base a l’Enquesta hàbits mobilitat Escola Josep Orriols, 
Escola Pia i Escola Bressol Els Garrofins (pregunta sobre el Lloc de residència).

- Consum combustible (consum mitjà –l/km- i densitat –kg/l-). Generalitat de Catalunya, 
Departament de Territori i Sostenibilitat, Portal de la mobilitat.



Camins escolars a Moià 121

                                                                   

- Emissió CO (gCO/km). Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, Portal 
de la mobilitat.

- Emissió NOx (gNOx/km). Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, 
Portal de la mobilitat.

- Emissió Partícules en suspensió (gPart/km). Generalitat de Catalunya, Departament de Territori 
i Sostenibilitat, Portal de la mobilitat.

- Emissió CO2 (gCO2/km). Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, 
Portal de la mobilitat.

- Emissió HC (gHC/km). Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, Portal 
de la mobilitat.

- Emissió SO2 (gSO2/km). Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, Portal 
de la mobilitat.

Per a realitzar el càlcul del valor esperat de cadascun dels paràmetres ambientals d’aquí a 3 anys, 
quan s’espera que hagin tingut efecte les mesures implementades en el marc d’aquest projecte, s’ha 
realitzat una estimació en base a altres experiències amb situacions similars. Així, s’espera que en el 
cas dels desplaçaments interns es produirà una reducció del 30% aproximadament dels 
desplaçaments en cotxe passant del 35,6% actual (249 cotxes) al 24,9% (174 cotxes). Al seu torn, 
també en base a les mateixes experiències, s’ha estimat que l’ús del vehicle privat en els 
desplaçaments externs no es reduirà degut a la llargada de les distàncies a recórrer.

Un cop realitzats els càlculs, tal com es mostra a les Taules 14.1 i 14.2, s’estima que es produiran les 
següents reduccions d’emissions:

- Consum de combustible: reducció de 2.162 kg, passant de 12.692kg a 10.530kg.

- Emissions CO: reducció de 73,47kg, passant de 431,28kg a 357,81kg.

- Emissions NOx: reducció de 6,25kg, passant de 36,68kg a 30,43kg.

- Emissions Partícules en suspensió: reducció de 0,42kg, passant de 2,47kg a 2,05kg.

- Emissions CO2: reducció de 6.921kg, pssant de 40.629kg a 33.708kg.

- Emissions HC: reducció de 5,333kg, passant de 31,308kg a 25,975kg.

- Emissions SO2: reducció de 3,305kg, passant de 19,403kg a 16,098kg.
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15. AVALUACIÓ I SEGUIMENT

Tal com s’ha assenyalat, el Camí escolar és un projecte educatiu, transversal, participatiu i de 
transformació de l’espai públic i els hàbits de mobilitat en el que, d’una banda, es condicionen un 
conjunt d’itineraris còmodes, agradables i segurs que permeten als infants i a les seves famílies 
realitzar els trajectes casa-escola en modes de mobilitat activa i, d’una altra, es desenvolupen un 
conjunt d’accions pedagògiques i ciutadanes que busquen transformar l’entorn del barri en un espai 
amable i sensibilitzar i conscienciar implicant a tota la comunitat (infants, pares/mares, mestres, 
veïns, institucions locals, comerciants, associacions de barri, etc.). 

Per tal de poder fer un seguiment a aquest projecte complex és necessari establir unes pautes i uns 
criteris d’avaluació que ens permetin valorar l’assoliment dels objectius marcats en el projecte. Per 
una banda és necessari avaluar els resultats de les mesures empreses i per una altra avaluar el propi 
procés d’implementació.

15.1 Avaluació de resultats

Són diversos els resultats que es poden esperar de la implantació de les mesures que emanin d’un 
projecte de Camí escolar. Amb tot, en destaquen dos que estan en la gènesi d’aquest: els canvis en les 
pautes de mobilitat i l’increment de l’autonomia infantil.

- Canvis en les pautes de mobilitat. La implementació de les accions definides és d’esperar que 
produeixi un canvi modal a favor dels modes no motoritzats o de mobilitat activa. L’aplicació de 
les mesures indicades a l’estudi de Camí escolar ha de permetre trencar el cercle viciós 
mitjançant el qual com més desplaçaments es produeixen en vehicle privat més insegur es torna 
el carrer i més famílies decideixen desplaçar-se en cotxe per garantir la seguretat dels seus fills. 
Al contrari, és d’esperar que el Camí escolar provoqui una ruptura en aquest cercle viciós 
endegant un cercle virtuós on la presència de més infants anant sols i amb modes actius a l’escola 
convidi a altres famílies a optar per solucions ecomovibles per anar a l’escola.

- Increment de l’autonomia infantil. Així mateix, és d’esperar que la posada en marxa del projecte i 
el correcte desenvolupament d’aquest produeixi un increment de l’autonomia infantil en totes les 
edats però especialment entre els alumnes de cicle superior i, encara que amb menor intensitat, 
de cicle mitjà. Si bona part dels motius que condueixen a pares i mares a acompanyar els seus fills 
a l’escola rauen en la percepció que les condicions de seguretat no són les adequades per a què 
els seus fills i filles vagin sols a l’escola, la millora d’aquestes condicions hauria de comportar un 
increment del número de nens i nenes que facin sols el desplaçament de casa a l’escola i de 
l’escola a casa cada cop a edats més tempranes.

En ambdós casos es proposa avaluar aquest canvi a través d’una metodologia quantitativa. La 
realització d’una enquesta de forma periòdica entre els alumnes amb un format semblant al del 
qüestionari que ha permès tenir el primer retrat d’ambdues variables hauria de ser suficient per 
avaluar els canvis ocorreguts. L’enquesta es podria realitzar cada dos o tres anys en funció del ritme 
d’implementació de les mesures establertes.
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15.2 Avaluació de procés

A banda d’avaluar els resultats també és important fer un seguiment del procés d’implementació del 
Camí escolar. L’avaluació de procés es refereix al compliment de les accions i objectius del projecte i 
a la implicació dels seus participants. I sobretot a la percepció que els diferents agents tenen del 
desenvolupament del projecte.

En aquest sentit, la valoració cal plantejar-la des d’un punt de vista qualitatiu on mitjançant 
entrevistes, grups de discussió o altres metodologies afins els diversos participants en el projecte 
plantegen la seva valoració sobre el desenvolupament de l’experiència. Aquesta metodologia 
avaluativa permet que aflorin les veus dels diversos protagonistes fent sorgir la varietat de matisos 
que pot tenir un projecte com el del Camí escolar.

Amb aquesta metodologia es poden avaluar diversos aspectes com tot el que té a veure amb un canvi 
amb la forma de mirar i aproximar-se a la ciutat per part dels diversos actors així com l’esperit crític 
que es genera o la proximitat y col·laboració entre persones i entitats diverses.

L’avaluació del procés, com és lògic, ha de contemplar tant els aspectes positius com negatius del 
desenvolupament del projecte. Cadascun d’ells ha de ser llegit com una oportunitat per millorar o 
enfortir el Camí escolar aprofundint en el desenvolupament d’unes accions determinades si aquestes 
s’han mostrat adequades als objectius pretesos o permetent i incentivant l’exploració d’altres camins 
si els traçats fins al moment no han reeixit.


