
La Comissió de mobilitat
interescolar la formem famílies 
de les Ampes de les cinc escoles 
de Cardedeu amb l’objectiu 
d’afavorir l’autonomia i la
seguretat dels nens i nenes
en els seus desplaçaments
cap a l’escola.
Què volem?
  La millora de les infraestructu-
res per garantir la seguretat dels 
escolars en l’entorn de les escoles 
del municipi.
   La creació de camins escolars 
segurs i implantació del
pedibus (bus a peu) amb 
l’objecte de promoure una
mobilitat tranquil·la i sostenible a 
peu, en patinet i en bicicleta.
  La revisió i ampliació de la 
xarxa de carrils bici completant 
la connexió de totes les escoles, 
instituts i equipaments de Car-
dedeu.
  La realització de campanyes 
de difusió i sensibilització per a 
la millora general de la seguretat 
i la mobilitat.

Comissió de mobilitat interescolarQuè hi puc fer jo?
Si vas a peu a l’escola busca una ruta 
amb voreres amples i on coincideixis amb 
més vianants: caminar en grup és encara 
més agradable i segur.

Si vas en bicicleta busca una ruta pels 
carrils bici o carrers tranquils. Si has de fer 
un tros per la vorera circula molt a poc a 
poc respectant els vianants.

Si vius molt lluny pots fer una part del 
trajecte en cotxe i una part a peu, en bici 
o patins (segur que trobaràs més aparca-
ment i gaudiràs de l’arribada tranquil·la a 
l’escola).

Si portes pes pots agafar un carretó,
i si plou un paraigües i botes.

Si vas en cotxe, circula tranquilament 
i frena amb força antel:lació als passos 
de vianants de manera que els infants 
que van a peu puguin sentir que poden 
creuar sense perill. Si hi ha cicilstes a la 
calçada procura fer-los sentir segurs, i 
recorda que si estaciones damunt un carril 
bici aquest deixa de ser segur, especial-
ment pels infants.
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i en patineeeeeeet!

col·laboren:



Per què en bici,
en patinet i 

a peu?

per salut

per seguretat pel nostre entorn

Caminar és un exercici que prevé 
malalties físiques i mentals.
Ah, i contràriament al que po-
dríem pensar, un vianant o un 
ciclista respiren menys contami-
nació que un ocupant d’un cotxe.

pel plaer

per aprendre

Un poble amb 
una mobilitat 
tranquil·la és 
un poble amb 
menys accidents i 
menys greus

Un poble amb una mobilitat 
tranquil·la és un poble on es 
viu millor: amb l’aire més 
net i menys contaminació 
acústica.

A part de totes 
les coses que pots 
aprendre pel camí, 
si arribes a l’escola 
fent exercici físic 
milloraràs el teu 
rendiment escolar.

Caminar és també 
una manera de gau-
dir de l’entorn, de 
la companyia dels 
altres caminants, i de 
la llibertat.

molts familiars porten 
els infants amb cotxe 
a l’escola

el trànsit
motoritzat
augmenta

l’accés a l’escola 
és cada cop
més insegur

molts familiars 
pateixen per 
la seguretat 
dels infants

més infants 
van a l’escola 
a peu o en 
bicicleta

el trànsit 
motoritzat
disminueix

l’accés a 
l’escola és 
més segur

la percepció de seguretat 
augmenta, els familiars 
estan més tranquils

Com invertir 
el cercle de la 
mobilitat
quotidiana:

si alguns familiars deixen
el cotxe per moure’s
a peu o amb bicicleta...

per autonomia
Caminant els infants
aprenen a no dependre 
d’un adult per a totes 
les seves necessitats, 
a mesurar els riscos, 
prendre decisions i 
ser responsables de si 
mateixos.

Cap a l’escola anem

tot xe
rrant en grupet

a quina motxilla va

avui el follet Verdet?
guarda bé l’esmorzar

si ens veus des del cotxeel fre has de pitjar

Si véns amb nosaltres


