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DOCUMENT I. MEMÒRIA
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Objecte 

L’objecte del present document és la redacció de l’estudi de camí escolar segur de l’escola 
FEDAC Sant Narcís. 

La realització d’aquest estudi té la finalitat de proposar actuacions de mobilitat i de caire urbanístic 
orientades a augmentar la seguretat viària dels vianants, ciclistes, persones usuàries d’altres 
aparells de mobilitat personal sostenibles; foment de l’ús de modes sostenibles i altres mesures 
de caràcter educatiu, de comunicació i participació per conscienciar pares i mares, professors i 
alumnes de la necessitat d’accedir a l’escolar en mitjans de transport sostenibles. 

 

1.2. Àmbit d’estudi 

L’àmbit d’estudi es circumscriu a l’entorn de l’escola FEDAC Sant Narcís, ubicada al carrer Pare 
Coll, 1-3 de Girona. 

L’àmbit de l’estudi són els cursos d’educació primària i secundària, on hi ha dues línies per curs. 
L’escola forma part de la Xarxa de coordinadors de mobilitat escolar. 

 
Figura 1.1.– Àmbits d’estudi. Font: elaboració pròpia 

 

1.3. Planejament i estudis relacionats 

En el marc del present estudi, s’han analitzat les propostes d’altres estudis o plans municipals en 
l’àmbit de la mobilitat amb incidència a l’entorn de l’escola FEDAC Sant Narcís de Girona. 

Aquests són: 
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Pla de Mobilitat Urbana de Girona 

El Pla proposa substituir el recorregut en sentit nord de la línia de bus urbà L7 de l'avinguda Sant 
Narcís actual pel carrer Güell. 

 
Figura 1.2. - Proposta de recorregut de les línies de bus urbà, que inclou el canvi de recorregut de la línia L7 

(en rosa). Font: PMU Girona 

 

 

Programa d’actuació triennal de la bicicleta a la ciutat de Girona (2021-2024) 

No preveu cap actuació a l’entorn de l’àmbit 

 

 

Pla Local de Seguretat Viària de Girona (2020-2023) 

El PLSV planteja la categorització d’una sèrie d’interseccions que es caracteritzen per la elevada 
concentració d’accidents que presenten. La intersecció entre el passeig d’Olot i l’avinguda Sant 
Narcís es un considera un punt amb una elevada concentració d’accidents. Per tant, per millorar 
la seguretat viaria es proposa: 

 

 Incrementar l’espai de vorera entre carrer Pare Coll i l’avinguda Sant Narcís. 

 Instal·lar dos passos de vianants al nord de la intersecció.  
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Figura 1.3. - Proposta de millora de la seguretat viària al passeig d’Olot amb avinguda Sant Narcís. Font: 

PLSV Girona 

 

 

Pla Integral de Sant Narcís 

Aquest Pla estableix com a principals línies d’actuació, fomentar les interrelacions al barri, 
promoure el comerç local i millorar els equipaments públics. 

 

Seguint aquestes línies d’actuació es realitzen una sèrie de propostes d’actuació: 

 
• Estacionament amb horari limitat  
• Completar totes voreres d’1,80 m i estudiar els parterres 
• Solucionar el problema de l’encreuament del carrer d’Olot. 
• Estudiar el punt negre a carrer Pamplona, St. Narcís i R. Berenguer. 
• Carril bici en el tram del carrer Oviedo al carrer Riu Güell (l’eix de Ramon Berenguer II – 

Martí Sureda Deulovol) 
• Estudi de les zones enjardinades, els parterres i la vegetació 
• Convertir Sant Narcís en un eix comercial 
• Millorar els eixos de connexió amb la ciutat 

 

 

Document dels veïns i veïnes del tram nord de l’avinguda de Sant Narcís 

Aquest estudi és redactat a càrrec dels representants de les comunitats de veïns del tram nord 
de l’avinguda Sant Narcís, comprés entre el carrer Santa Eugènia i el passeig Olot.  
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En un primer terme planteja una sèrie de problemes que afecten a aquest tram. A grans trets, 
aquests són: 

• Increment del trànsit a l’avinguda a arrel de la reordenació viària a conseqüència de la 
remodelació realitzada al Parc Central en el marc de les obres de l’AVE. 

• El carrer Bisbe Sivilla no té accés fins a Santa Eugènia. 
• Trànsit elevat als encreuament de l’avinguda Sant Narcís – passeig d’Olot i de l’avinguda 

Sant Narcís – Ramon Muntaner  punts negres de seguretat viària. 
• Vorera oest estreta i brutícia dels contenidors a l’encreuament entre l’avinguda Sant 

Narcís i l’avinguda Santa Eugènia. 

Així mateix, el document planteja un conjunt de solucions: 
• Reduir un carril de circulació. 
• Eixamplar la vorera dels nombres parells de l’avinguda (oest). 
• Introduir un carril bici. 
• Millorar la neteja i la recollida de escombraries del barri. 
• Suprimir les barreres arquitectòniques i acabar les obres del Parc Central. 

 

Figura 1.4. - Proposta de reordenació viària del tram nord de l'avinguda Sant Narcís i el seu entorn. Font: 

“Document de veïns i veïnes del tram nord de l’avinguda de Sant Narcís” 

 

 

Estudi del corredor BRCAT - Girona 

L’estudi s'emmarca dins de la proposta de la Generalitat de la xarxa BRCAT, que consisteix en 
l’aplicació de diferents mesures en corredors d’alta demanda per tal de dotar a la infraestructura 
d’autobús de les característiques d’operació d’un tramvia (alta fiabilitat, capacitat, velocitats 
comercials...) 
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Analitza el corredor Salt-Girona, el qual presenta característiques adients per tal de convertir-se 
en un BRT, i realitza propostes tant d’infraestructures com de serveis amb l’objectiu de millorar 
l’operació i funcionalitat del corredor. 

Aquestes propostes són: 
• Es manté el traçat de la l’L3. 
• Es modifica el traçat de la l’L4 per la zona de Salt Sud i el Hospital de Santa Caterina. 
• Es manté el punt de regulació de les línies L3 i L4 a la plaça Marquès de Camps. 
• Es planteja la implantació d’una línia al corredor BRCat fins Emili Grahit que serà la línia 

L9. 
• S’augmenta l’oferta de la Línia L9 amb 3 vehicles nous i es modifica la línia perquè doni 

cobertura a: 
• l’hospital de Santa Caterina 
• la universitat (amb poca freqüència) 
• al polígon de Torre-Mirona. 

Per tant, en el tram nord de l’avinguda de Sant Narcís aquest estudi preveu la circulació, en els 
dos sentits, del servei de la L4 . 

 

Figura 1.5. - Proposta de modificació del transport públic en el corredor Salt-Girona. Font: Estudi previ del 

corredor BRCAT Salt-Girona 

 

 

Estudi de mobilitat i proposta d’ordenació viària de l’avinguda Sant Narcís 

Aquest estudi analitza diferents alternatives d’ordenació dels espais viaris de l’avinguda Sant 
Narcís i el carrer de la Mare de Déu del Pilar, valora els seus efectes en el barri de Sant Narcís i 
àmbit d’influència i proposa les ordenacions més beneficioses. 

Per al tram de l’avinguda Sant Narcís que dóna accés al centre escolar per mitjà del carrer Pare 
Coll es realitzen cinc alternatives d’ordenació: 
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Alternativa 1: Eliminació d’un carril de 
circulació en sentit nord entre Santa Eugènia 

i Narcís Montoriol i eliminació del cordó 
d’aparcament del costat oest per ampliar 

moderadament les voreres del costat oest. 

Alternativa 2: Eliminació d’un carril de 
circulació per reconvertir l’avinguda en sentit 

únic direcció nord, i eixamplament de la 
vorera oest. Desplaçament del cordó 

d’aparcament (que es manté al costat oest), 
per l’ampliació significativa de la vorera oest. 
El recorregut en sentit sud de les línies L4 i 

L5 es desvia pel c. Riu Güell. 

  

Alternativa 3: Eliminació d’un carril de 
circulació per reconvertir l’avinguda en sentit 

únic direcció sud. Eliminació del cordó 
d’aparcament del costat oest per l’ampliació 
significativa de la vorera oest i construcció 
d’un carril bici bidireccional i segregat pel 

costat est. El recorregut en sentit nord de les 
línies L4, L5 i L7 es desvia pel c. Riu Güell. 

Alternativa 4: Es manté el doble sentit de 
circulació (1+1), eliminació del cordó 

d’aparcament del costat oest per ampliar 
moderadament les voreres del mateix costat. 

Localització d’una vorera bici bidireccional 
per la vorera est, reduint l’amplada lliure de 
pas dels itineraris de vianants del costat est. 
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Alternativa 5: Es manté el doble sentit de circulació (1+1), eliminació del cordó d’aparcament 
del costat oest per ampliar significativament la vorera d’aquesta banda i reduir lleugerament 

la de la banda est. 

Figura 1.6. - Alternatives d'ordenació per al tram de l'av. Sant Narcís entre el c. Santa Eugènia i el 
pg. d'Olot. Font: elaboració pròpia a partir de “l’Estudi de mobilitat i proposta d’ordenació viària de 

l’avinguda Sant Narcís” 

D’aquestes, les alternatives millor valorades son l’alternativa 4 i 5. Ambdues coincideixen en 
l’eliminació del cordó d’aparcament de la banda oest i en el manteniment del doble sentit de 
circulació. No obstant, mentre que en l’alternativa 4 s’instal·la un carril bici en la vorera est, a 
l’alternativa 5 l’amplada de la d’aquesta vorera disminueix. 

 

Figura 1-7. - Síntesi de l'avaluació de les alternatives del tram de l'av. Sant Narcís entre el c. Santa 
Eugènia i el pg. d'Olot. Font: Estudi de mobilitat i proposta d’ordenació viària de l’avinguda Sant Narcís 

 

 

Projecte memòria valorada de la construcció d’un nou pas de vianants protegit 
amb semàfor a l’avinguda Sant Narcís, davant del número 45. 

Amb l’objectiu de millorar la seguretat viària a la intersecció de l’avinguda Sant Narcís amb el 
carrer Pare Coll, l’Ajuntament de Girona ha endegat el projecte constructiu d’un nou pas de 
vianants protegit amb semàfor a l’av. Sant Narcís davant del número 45. 

Aquesta actuació implica incrementar l’amplada de les voreres de la intersecció a fi de guanyar 
espai pel vianant.  
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Així mateix, aquest increment de vorera implica un canvi de geometria en els desplaçaments en 
vehicle privat que provenen del sud de l’av. Sant Narcís i volen accedir al c. Pare Coll (veure 
figura inferior). El nou accés implica un gir de 45º, fet que provoca una reducció de la velocitat 
dels vehicles i, per tant, un augment de la seguretat viària. 

 

 

Figura 1.8. – Construcció d’un nou pas de vianants protegit amb semàfor a l’avinguda Sant Narcís 
davant del número 45. 

  



Estudi de camí escolar segur de l’escola FEDAC Sant Narcís  14 

 

2. ANÀLISI TERRITORIAL  

2.1. Situació geogràfica, estructura territorial i morfologia 

El municipi de Girona, situat al centre de la comarca del Gironès, es localitza a uns 13 km de 
l’Aeroport de Girona, a uns 100 km de Barcelona i a uns 70 km de la frontera francesa. El terme 
municipal ocupa una extensió de 39,1 km2 i té una població de 103.369 habitants (Font: Idescat) 

Girona limita amb un total de 9 municipis: 

 Amb el terme municipal de Juià a l’est. 

 Amb el terme municipal de Celrà al nord-est. 

 Amb el terme municipal de Sant Julià de Ramis al nord. 

 Amb els termes municipals de Sarrià de Ter i Sant Gregori al nord-oest. 

 Amb els termes municipals de Salt i Vilablareix al sud-oest. 

 Amb el terme municipal de Fornells de la Selva al sud. 

 Amb el terme municipal de Quart al sud-est. 

 
Figura 2.1.– Situació de Girona. Font: Hipermapa de la Generalitat de Catalunya 

La comarca del Gironès està integrada per un total de 27 municipis, amb un població total de 
197.104 habitants en una extensió de 575,6km² (Font: IDESCAT). La població de Girona 
representa el 52,4% del total de la població comarcal i la seva densitat de població és molt inferior 
a la del Gironès (2.642 i 343 habitants/km2 respectivament). 

Girona és el primer municipi en nombre d’habitants a la comarca, amb 103.369 habitants, valor 
que s’incrementa fins als 163.651 habitants si es tenen en compte la població dels municipis 
limítrof amb ell. 
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Figura 2.2.– Població de Girona i els municipis limítrofs 2020. Font: elaboració pròpia a partir de dades de 

l’IDESCAT. 
 
 

2.2. Barris i sectors de Girona 
 
El municipi està dividit en 9 barris (Centre, Eixample, Est, Mas Xirgu, Montjuïc, Nord, Oest, Santa 
Eugènia i Sud) 
 

 
Figura 2.3.– Barris i sectors de Girona. Font: PMUS Girona 
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Segons el PMUS de Girona, el barri de l’Eixample és la zona residencial principal del municipi, 
que acumula la major part de població resident. Conté els dos Eixamples (Nord i Sud) així com 
el sector de Sant Narcís. 
 
El sector de Sant Narcís es va urbanitzar durant la dècada dels 60, mitjançant “cases barates” 
que servien per allotjament els nouvinguts d’aleshores. En els inicis era una zona aïllada respecte 
del centre urbà de Girona però gràcies al desenvolupament de l’Eixample Nord va quedar relligat 
a la trama urbana. 
 
Els sectors de l’Eixample conté destacats equipaments administratius (jutjats, correus, INSS), 
així com també el principal node de transport públic de la ciutat (estació ferroviària i d’autobusos 
interurbans) i diversos equipaments culturals i educatius importants. 
 
L’escola FEDAC Sant Narcís es localitza al barri de l’Eixample, al sector Eixample Nord 
 

 
Figura 2.4.– Localització escola FEDAC Sant Narcís. Font: elaboració pròpia a partir del PMUS Girona 

 
 

2.3. Anàlisi demogràfica  

El municipi de Girona, segons les dades de l’IDESCAT del 2020, tenia una població de 103.369 
habitants, el que suposa el 52,4% del total de la comarca, que té una població de 197.104 
habitants. 

El nombre d’habitants empadronats al municipi mostra una tendència de creixement entre els 
anys 2001 i el 2009, un estancament amb pocs canvis significatius entre el 2010 i el 2015 i un 
creixement des del 2016 fins avui.  

Escola FEDAC 
Sant Narcís
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Figura 2.5.–Evolució de la població a Girona 2001 – 2020. Font: elaboració pròpia a partir de dades de Hermes, 

DIBA. 

Amb l’anàlisi de les taxes de creixement interanuals que permeten conèixer en xifres percentuals 
el creixement de població entre un any i l’anterior, es poden distingir tres etapes de creixement 
amb una intensitat diferent: els primers anys analitzats del període (2001-2009) mostren una 
tendència molt positiva arribant a un 3,8% a l’any 2005. La segona etapa (2010-2015) registra 
creixements molt més moderats amb taxes negatives en anys concrets (-0,1% l’any 2014. En 
l’última etapa (2016-2020), les taxes de creixement són moderades amb valors pròxims a l’1,5%. 

 

 

Estructura de la Població  

La població del municipi s’estructura en una piràmide demogràfica de tipus ogival. Aquest model 
d’estructura es caracteritza per una base estreta, que es tradueix en una proporció baixa d’infants 
i joves respecte als altres grups, i per una franja de població adulta més ample on es troba la 
majoria de la població del municipi.  

La piràmide també indica una alta esperança de vida, essent força amplies les proporcions de 
població envellida. No obstant, aquesta estructura típica de les societats i països desenvolupats 
pot arribar a comportar un creixement negatiu si es mantenen les baixes taxes de natalitat. La 
mortalitat actualment és baixa, però augmentarà quan la proporció de població envellida creixi.  

Girona segueix presenta una base estreta (entorn a 420) i un gruix de població adulta molt ample 
que s’estén fins a les primeres franges de gent gran (arribant a ser superior a 900). S’observa 
que, fins la franja d’edat dels 30-34 anys, hi ha més homes que dones en el municipi, no obstant, 
es produeix un canvi de tendència a partir dels 35 amb més dones que homes en la tercera edat. 
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Figura 2.6.– Piràmide de població de Girona, 2020. Font: INE 

 

Pel que fa a les proporcions de població en grans grups d’edat, el 16,1% de Girona té menys de 
15 anys mentre que el 15,9% té una edat superior als 65 anys.  

 

Població 
total 

% Joves  
(0-14 anys) 

% Adults  
(15-65 anys) 

% Gent gran 
(>65 anys)  

Girona 103.369 16,1% 68,1% 15,9% 

Figura 2.7.– Distribució de la població en grups d'edat a Girona, 2020. Font: elaboració pròpia a partir de dades 

de l’IDESCAT. 
 

2.4. Parc de vehicles i dades de motorització 

Segons el parc de vehicles de l’IDESCAT, el municipi de Girona compta amb un total de 72.286 
vehicles (2020) dels quals el 67,0% són turismes, el 16,3% motocicletes, el 14,0% camions i 
furgonetes, el 2,4% autobusos i altres i el 0,4% tractors industrials. 
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Figura 2.8.– Distribució del parc de vehicles per tipus 2020. Font: elaboració pròpia a partir de dades de 

l’IDESCAT. 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 2.9.– Nombre de vehicles per tipologia. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 

L’evolució de l’índex de motorització de Girona dels turismes, motocicletes i camions i furgonetes 
mostra una tendència de decreixent des del 2000 fins al 2019, amb petites interrupcions no gaire 
significatives l’any 2017.  
 
L’índex de motorització de Girona es localitza, en el darrers vint anys, per sota de la mitjana de 
la comarca del Gironès i amb uns valors similars a la mitja de Catalunya. No obstant, l’any 2019 
l’índex de motorització és de 671 veh/1.000 habitants a Girona per 710 veh/1.000 habitants a la 
mitjana de Catalunya. 
 

 
Figura 2.10.– Evolució índex de motorització de Girona, el Gironès i Catalunya (2000-2019). Font: elaboració 

pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 
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3. Anàlisi de la mobilitat escolar. Camí escolar 

3.1. El Camí escolar: definició i objectius 

El camí escolar és una iniciativa reconeguda en la Carta Europea dels Drets dels Vianants de la 
Comissió Europea que pretén afavorir que els alumnes vagin a l’escola d’una manera autònoma 
i segura. Tanmateix, i des d’una mirada més àmplia, pot entendre’s com una estratègia educativa 
que fomenta l’educació en valors des del respecte, la responsabilitat i la solidaritat. 

En aquest sentit, es tracta d’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 sostenibles 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.). 

Amb el projecte de camins escolars es busca fomentar l’autonomia dels infants partint de la lògica 
que anant sols a l’escola guanyen confiança i aprenen a ser ciutadans responsables, de manera 
que, d’una banda, es redueixi l’edat dels nens/es que van sols a l’escola i augmenti el nombre 
de nens/es que van sense acompanyament adult, i d’altra banda, s’afavoreixi que els nens/es es 
desplacin a l’escola acompanyats d’amics i companys de classe.  

El projecte de camí escolar també busca contribuir a recuperar l’espai públic com a lloc de relació, 
de joc, d’aprenentatge, d’experiència i de convivència. La pèrdua d’aquest espai ha privat a la 
infància del lloc d’aprenentatge per excel·lència, el carrer. La presència de nens i nenes a l’espai 
públic genera confiança i seguretat la qual cosa redunda en una percepció de seguretat 
col·lectiva que permet la re apropiació de l’espai públic per part de la ciutadania. En relació a 
aquest aspecte, els camins escolars pretenen garantir l’accessibilitat i la seguretat dels 
desplaçaments a peu i en bicicleta en els principals itineraris d’accés a l’escola. 

Un dels objectius del Camí escolar és sensibilitzar i educar els infants però també a la resta de 
ciutadans en els hàbits de la mobilitat sostenible i segura. Aquest fet, a llarg però també a mig i 
curt termini, ha de permetre contribuir a la millora ambiental de l’entorn atès que s’afavoreix el 
canvi modal en l’accés a l’escola augmentant el nombre de nens/es que van a l’escola caminant 
o en bicicleta i reduint, doncs, el volum de vehicles que accedeixen a l’escola per portar als 
nens/es. 

En síntesi, els principals aspectes a remarcar del projecte de camins escolars serien els 
següents:  

- Aposta estratègica per fer més segurs els carrers i les places dels entorns escolars 

- Instrument de sensibilització: a través del treball amb les escoles s’arriba a les famílies, 
a la societat i es difonen missatges sobre mobilitat segura i sostenible. 

- Projecte participatiu de ciutat que promou i facilita que l’alumnat tingui accés segur i 
agradable d’anada i tornada de casa a l’escola sense l’acompanyament d’un adult. 

3.1.1. Antecedents 
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El camí escolar va començar a implementar-se a diferents ciutats europees. Les ciutats pioneres 
en camins escolars serien ciutats de les regions italianes d’Emília i el Piemont i també en regions 
dels països nòrdics i de Luxemburg.  

Documents com la Declaració sobre els drets dels infants de l’ONU (1959), la Carta europea dels 
drets dels vianants (1988), el Llibre verd sobre l’ambient urbà (1990), la Recerca per a una ciutat 
sense cotxes (1991) o bé la Carta d’Aalborg (1994) defensen la qualitat de vida als pobles i ciutats 
i, en conseqüència, la qualitat de vida i els drets dels infants. A banda d’aquests documents, 
també han sorgit diverses iniciatives encaminades a aconseguir una millora de les condicions de 
vida a les nostres poblacions, tot posant especial atenció en els infants. Entre les diferents 
iniciatives se’n destaquen les següents:  

- La cittá dei bambini (Francesco Tonucci)  

Francesco Tonucci contraposa el model de ciutat actual amb el d’unes dècades enrere. El 
model de ciutat hostil, en la que els nens han d’ocupar el seu temps lliure en escoles i tallers 
extraescolars i els ciutadans reclamen protecció i seguretat, s’imposa sobre el model de ciutat 
com a lloc de trobada, on la vida social es troba al carrer i els ciutadans reclamen espais on 
poder reunir-se. L’autor reclama la ciutat amb els infants com a punt de referència, reclama 
la paraula per al nens, escoltar les seves propostes i que aquests puguin participar junt amb 
els tècnics municipals.  

- La cittá possibile (Dario Manuetti)  

La ciutat possible és un projecte impulsat per Dario Manuetti en la ciutat de Torí. La ciutat 
possible és una associació educativa i cultural que sosté tot tipus d’iniciatives destinades a 
millorar l’entorn vital de les persones i promoure decisions polítiques i tècniques per redefinir 
els espais urbans. Entre les mesures contemplades en el projecte, destaquen les mesures 
destinades a la moderació del trànsit, l’educació vial i la sensibilització de la ciutadania. 

- La ciutat educadora (Ajuntament de Barcelona)  

El 1990 es va formular a Barcelona el concepte de ciutat educadora, la idea central del qual 
era la coresponsabilitat social en l'educació. Una ciutat és educadora en la mesura que és 
conscient que, més enllà dels projectes educatius per a infants i joves, a l’escola o fora de 
l’escola, totes les seves polítiques públiques i les seves pràctiques socials tenen una 
repercussió molt forta en els aprenentatges i en la formació d’actituds i valors de la seva 
ciutadania. 

- Walk to school  

Walk to School és una iniciativa creada per l’empresa Living Streets del Regne Unit el 1929. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa és convertir el carrer en un espai segur, agradable i còmode. 
Aquest projecte sorgeix a Londres amb el preocupant creixement dels modes de transport 
motoritzats i l’augment del nombre d’atropellaments amb víctimes en aquesta ciutat. El 1929 
es crea l’associació Pedestrians Association que s’acaba convertint en Living Streets el 2001. 
Actualment tenen fins a 1,6 milions d’infants involucrats en el projecte cada any. 

3.1.2. Fases de desenvolupament 

El camí escolar és un projecte educatiu amb un gran nombre d’actors socials involucrats. Per 
aquesta raó, la llargada o duració d’aquest projecte és variable, però en tots els casos el procés 
es pot dividir en 6 etapes.  
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Figura 3.1.– Esquema metodològic. Font: elaboració pròpia 

- Preparació: La iniciativa de camí escolar sorgeix impulsada per un o un conjunt dels actors 
socials implicats mostrant interès per realitzar el projecte en el seu centre educatiu o en el 
seu municipi. En aquesta primera etapa, es realitzen els acords entre els diferents agents 
implicats en el procés, posant-se sempre d’acord amb les administracions locals i es 
produeixen les primeres reunions entre els agents implicats en el procés.  

- Redacció de l’estudi: L’administració responsable del projecte de camins escolars redacta el 
pla o el cedeix a una consultoria de mobilitat. En aquest estudi es realitza un diagnosis del 
centres escolars implicats i del municipi en el que es troben, es defineix un camí escolar o 
entorn escolar i es redacta un pla de propostes per tal de millorar la mobilitat, accessibilitat i 
seguretat en aquest camí.  

- Implementació inicial: S’implementen algunes de les mesures proposades en l’estudi i d’altres 
consensuades amb els diferents agents implicats. Tenen lloc algunes de les activitats amb 
alumnes i veïns que s’han proposat en el pla de propostes.  

- Implementació avançada: Té lloc la implementació de la major part de les mesures 
proposades.  

- Desenvolupament de noves mesures d’actuació: Es proposen i es desenvolupen bona part 
de les accions no previstes en el projecte inicial.  

- Estabilització i consolidació: Mesures de manteniment, estabilització i consolidació del 
projecte.  

El present estudi respon a la segona de les etapes, en la que es realitzarà una diagnosi de les 
diferents xarxes de transport per accedir a les escoles, es definiran de manera teòrica els 
itineraris escolars i es formularan propostes d’actuació. 
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3.2. Àmbit 

L’estudi ha tingut en compte el conjunt d’alumnes de primària (de 3r a 6è) i els de secundària (de 
1r d’ESO a 4t d’ESO), per la seva edat. 

El centre educatiu té matriculats en el curs escolar 2021-2022 un total de 692 alumnes en cursos 
d’educació obligatoris, és a dir des de P3 fins a 4t d’ESO, dels quals 444 alumnes estan a primària 
i 248 alumnes a secundària: 

Curs Nombre d'alumnes 

P3 40 

P4 48 

P5 50 

1r primària 48 

2n primària 50 

3r primària 51 

4t primària 50 

5è primària 54 

6è primària 53 

1r ESO 62 

2n ESO 61 

3r ESO 61 

4t ESO 64 

Total 692 

Figura 3.2.– Nombre d’alumnes per curs. Font: Ajuntament de Girona 

 

El conjunt de cursos enquestats representen un total de 456 alumnes (65,9% dels alumnes en 
edat d’educació escolar obligatòria). 

El nombre d’enquestes realitzades és de 371, és a dir, un 81,4% dels alumnes. Destaquen els 
cursos de 1r d’ESO amb un 93,5% d’enquestats i 2n d’ESO amb un 93,4%. 

 

Curs 
Nombre 

d'alumnes 
Nombre 

d'enquestes 
%d'enquestes 

3r primària 51 40 78,4% 

4t primària 50 44 88,0% 

5è primària 54 48 88,9% 

6è primària 53 18 34,0% 

1r ESO 62 58 93,5% 

2n ESO 61 57 93,4% 

3r ESO 61 53 86,9% 

4t ESO 64 53 82,8% 

Total 456 371 81,4% 
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Figura 3.3.– Nombre d’alumnes i enquestes per curs. Font: elaboració pròpia a partir de dades del centre docent 

 

3.3. Enquesta  

Per tal d’identificar els hàbitats de mobilitat actual dels alumnes i la seva percepció sobre el camí 
escolar, d’una banda, i recollir la opinió de les mares i pares i l’equip docent de cada centre 
educatiu, d’altra banda, s’ha efectuat una enquesta als 3 col·lectius durant el mes d’octubre del 
2021. 

 

3.3.1. ENQUESTA ALUMNES 

En el cas de l’enquesta als alumnes, l’enquesta s’ha realitzat en paper degut a què una de les 
preguntes consistia en pintar en un plànol el recorregut que realitza entre el centre educatiu i la 
seva residència. 

En conjunt la mostra ascendeix a 374 enquestes d’alumnes entre 3er de primària i 4t d’ESO. 

Degut a que l’edat dels alumnes pot comportar diferències rellevants en els hàbits de mobilitat, 
s’analitzaran les dades per separat els alumnes de primària i secundària. 

De les 374 enquestes, el 40,1% (150 enquestes) són d’alumnes de primària i el 59,9% (224 
enquestes) a alumnes de secundària. 

 

 Resultats enquesta alumnes 
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Curs i edat  
 
Les respostes obtingudes dels alumnes de primària entre 3er i 6è de primària es distribueixen 
força equitativament entre els diferents cursos, excepte 6è de primària on la mostra ascendeix al 
12,0% del total. Pel que fa a la resta de cursos, els alumnes de 5è són els que tenen una major 
representativitat (32,0%), seguit dels de 4t amb el 29,3%. 
 
Per edats, les enquestes es distribueixen força homogèniament entre els 8 i 10 anys, amb valors 
d’entre el 25,3% i el 31,3%. Degut a què les enquestes s’han realitzat a l’octubre de 2021, el 
nombre d’alumnes de 7 anys és força reduït. Així mateix, degut al menor nombre d’enquestats 
en el 6è curs, el nombre d’alumnes d’11 anys és inferir a la mitjana dels altres anys. 
 

 
Figura 3.4.– Curs i edat de l’enquestat. Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes 

 

Temps de desplaçament 

El 75,6% dels alumnes enquestats viu a una distància del centre educatiu que es pot recórrer a 
peu en menys de 10 minuts (aproximadament en un radi inferior als 800 metres). A més a més, 
el 55,1% del total dels alumnes viu a menys de 5 minuts a peu (a una distància inferior als 400 
metres). 
 
Per contra, el 6,4% dels alumnes té la residència a més de 20 minuts a peu des del centre 
educatiu (a més d’1,5 km). 
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Figura 3.5.– Temps de desplaçament a peu de casa al centre educatiu. Font: elaboració pròpia a partir de les 

enquestes 

 

Mode de transport habitual per desplaçar-se al centre educatiu  

Al llarg del dia (tenint en compte el viatge d’anada i de tornada al centre educatiu), els alumnes 
de primària es desplacen majoritàriament en modes de transport sostenibles no motoritzats. En 
aquest cas, el 62,9% dels desplaçaments són a peu, el 3,5% en patinet i el 2,9% en bicicleta. 
 
El 25,5% dels desplaçaments es realitzen en vehicle privat motoritzat, ja sigui sol o compartit 
amb més alumnes. 
 
Les dades es relacionen de manera coherent amb la proximitat de la residència dels alumnes 
amb el centre educatiu. 
 
Si s’analitzen per separat els trajectes d’anada i tornada del centre, s’obtenen resultats similars. 
La principal diferència es localitza en el transvasament d’usuaris del vehicle privat motoritzat cap 
als desplaçaments a peu en els trajectes de tornada respecte a l’anada. En la major part 
d’aquests cassos a l’anada l’alumne és acompanyat per un adult i a la tornada té un major grau 
d’independència. 
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Figura 3.6.– Repartiment modal anada dels alumnes de primària al centre educatiu. Font: elaboració pròpia a 

partir de les enquestes 

 

Motiu pel qual empren un mode de transport determinat en el desplaçament  

Els principals motius perquè els alumnes trien anar (i tornar) al centre educatiu en aquest mode 
de transport són la rapidesa (38,8%), la seguretat (17,0%) i és la millor opció per les tasques que 
han de realitzar la resta del dia (17,0%). 
 

 
Figura 3.7.– Motius per què es tria anar al centre educatiu en aquest mode de transport. Font: elaboració 

pròpia a partir de les enquestes 
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Al sortir del centre educatiu a la tarda, el 54,4% dels alumnes realitzen activitats escolars i el 
45,6% van directament a casa. Per tant, gairebé la meitat dels desplaçaments per mobilitat 
escolar dels alumnes de primària són pendulars. 
 

 
Figura 3.8.– On es desplacen els alumnes després del centre educatiu. Font: elaboració pròpia a partir de les 

enquestes 

 

Com es fan els desplaçaments al centre educatiu 

Degut a l’edat dels alumnes, la major part d’ells realitzen el desplaçament acompanyat d’una 
persona adulta.  
 
En el desplaçament d’anada el 2,1% dels alumnes es desplacen sols i un 0,7% acompanyats 
amb amics però sense adults. És a dir, el 2,8% dels desplaçaments els realitzen els alumnes 
d’una manera autònoma. 
Pel que fa als desplaçaments de tonada, el valor d’alumnes que van acompanyats amb amics 
s’incrementa fins el 2,8% i els que van sols baixa fins l’1,4%. En conjunt, els alumnes que es 
desplaces de manera autònoma a la tornada és duplica fins el 4,2% del total dels desplaçaments. 
 
No obstant, tant l’anada (97,9%) com a la tornada (95,8%) els alumnes es desplacen 
acompanyats d’un adult. Tot i així, els acompanyats canvien lleugerament en funció de l’horari. 
A la tornada el hi ha un major nombre de desplaçaments amb el pare o la mare (70,2% de la 
tornada respecte el 68,3% de l’anada). Per tant, a l’anada hi ha més famílies que recorre a altres 
familiars o a la cura dels nens per part de persones que no són de la família. 
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Figura 3.9.– Acompanyament a l’anada (esquerra) i a la tornada (dreta). Font: elaboració pròpia a partir de les 

enquestes 

 
Si s’analitzen els resultats per curs, s’observa com cap alumnes de 3r de primària es desplaça 
autònomament (sol o amb amics), en canvi el valor es va incrementant al llarg dels cursos fins 
assolir un 44,4% en els alumnes de 6é de primària. 
 

 
Figura 3.10.– Acompanyament a l’anada (esquerra) i a la tornada (dreta) per curs. Font: elaboració pròpia a 

partir de les enquestes 

 
 
En el cas que la mare o el pare acompanyi el nen o nena al centre educatiu s’ha preguntat on va 
després de fer aquest recorregut. El 59,3% declaren anar a la feina, seguit de l’a casa amb un 
33,9% i altres gestions amb un 6,8%. 
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Figura 3.11.– On va després d’acompanyar als fills/filles al centre educatiu. Font: elaboració pròpia a partir de 

les enquestes 

 

Raó per la qual els nens i nenes no van sols al centre educatiu. 

Les raons més freqüents perquè els alumnes no van sols al centre educatiu són l’edat (49,5%), 
la perillositat del trànsit (18,7%) i la distància (15,9%). 
 

 
Figura 3.12.– Motius per què els alumnes no van sols al centre educatiu Font: elaboració pròpia a partir de les 

enquestes 

 

Opinió de l’entorn del centre educatiu. 

Pel que fa a l’opinió que els alumnes tenen del recorregut per anar al centre educatiu, en general 
és bastant bona. 
 
Per copsar l’opinió dels i les alumnes s’han tingut en compte les següents variables: 

 Està ple de cotxes: si consideren que hi ha un elevant nombre de vehicles. 
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 Accessibilitat: les voreres són prou amples, les interseccions tenen passos de vianants i 
guals per a vianants. 

 Equipaments: l’itinerari des de casa fins el centre educatiu està dotat d’equipaments. 

 Seguretat ciutadana: si consideren que en el seu recorregut hi ha problemes de seguretat, 
com per exemple manca d’il·luminació dels carrers, etc. 

 Seguretat viària: si consideren que hi ha elements de la mobilitat que influencien en la 
seva seguretat en desplaçaments en modes sostenibles, com pot ser la velocitat dels 
vehicles, manca de visibilitat a les interseccions, manca de passos de vianants, etc. 

 
El 67,0% dels alumnes considera que l’entorn és molt o bastant segur en termes de seguretat 
viària i un 65,1% té aquesta opinió quant a la seguretat ciutadana. Altrament el 88,2% creu que 
hi ha un volum elevat de cotxes. 
 
En relació als modes de transport sostenibles, el 75,9% enquestats opina que el centre educatiu 
és molt o bastant accessible a peu, en bicicleta o patinet i el 45,2% coincideix en que hi ha una 
bona dotació d’equipaments específics per aquests modes. 
 
 

 
Figura 3.13.– Opinió de l’entorn del centre educatiu. Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes 

 
Amb tot, a la valoració general sobre si el camí al centre educatiu és segur per anar caminant el 
84,1% dels alumnes respon afirmativament. 
 

15,9%

20,9%

20,2%

30,1%

60,0%

51,1%

44,2%

25,0%

45,8%

28,2%

30,7%

26,7%

38,1%

16,9%

8,2%

2,3%

8,1%

16,7%

7,2%

3,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Seguretat viària

Seguretat ciutadana

Equipaments

Accessibilitat

Està ple de cotxes

Molt Bastant Poc Gens



Estudi de camí escolar segur de l’escola FEDAC Sant Narcís  32 

 

 
Figura 3.14.– El camí al centre educatiu és segur per anar caminant. Font: elaboració pròpia a partir de les 

enquestes 

 

Mode de transport desitjat per anar al centre educatiu 

Als alumnes s’ha preguntat quin és el mode de transport desitjat per realitzar el desplaçament 
fins al centre educatiu. Destaquen l’a peu i la bicicleta amb un 24,2% cadascun i el patinet amb 
un 19,9%. És a dir, el conjunt de modes de desplaçament sostenibles representen el 68,3%. 
 
Respecte la situació actual hi ha un increment de 0,8 punts percentuals de la mobilitat en modes 
sostenibles. No obstant, si s’analitza per mode, l’a peu té una davallada del 36,9 punts 
percentuals, per contra la bicicleta s’incrementa 21 punts percentuals i el patinet 16,7 punts 
percentuals. 
 
És a dir, la majoria dels alumnes que es desplacen actualment a peu ho voldrien fer en bicicleta 
o patinet. 
 
Pel que fa al cotxe, només un 8,7% desitgen anar amb aquest mode de transport mentre que és 
emprat en un 27,4% (davallada de 18,7 punts percentuals). Per contra, el 16,8% voldrien anar 
amb moto i aquest mode és emprat en un 1,9% (increment de 14,7 punts percentuals). 
 
En el cas del transport col·lectiu, es desitjat per un 6,2% dels alumnes mentre que és emprat per 
un 3,2% (increment de 3 punts percentuals). 
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Figura 3.15.– En quin mode de transport voldries anar al centre educatiu. Font: elaboració pròpia a partir de les 

enquestes 

 
 

 Alumnes de secundària 
 
Curs i edat  
 
Les respostes obtingudes dels alumnes de secundària entre 1er i 4rt de secundària es 
distribueixen força equitativament entre els diferents cursos. Els alumnes de 1r i 2n d’ESO tenen 
una major representativitat que els de 3r i 4t (48%). 
 
Per edats, les enquestes es distribueixen força homogèniament entre els 12 i els 15 anys amb 
un pic als 13 anys que obté la major representació de la mostra amb un 27% de representativitat. 
En canvi els alumnes de 16 i 11 anys tenen menor representació. Degut a què les enquestes 
s’han realitzat a l’octubre de 2021, el nombre d’alumnes d’11 anys és força reduït. Pel que fa als 
alumnes de 16 anys, es deu a que són nois i noies que han repetit algun curs. 
 

 
Figura 3.16.– Curs i edat de l’enquestat. Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes 
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El 60% dels alumnes enquestats viu a una distància del centre educatiu que es pot recórrer a 
peu en menys de 10 minuts (aproximadament en un radi inferior als 800 metres). A més a més, 
el 30% del total dels alumnes viu a menys de 5 minuts a peu (a una distància inferior als 400 
metres). 
 
Per contra, el 5% dels alumnes té la residència a més de 20 minuts a peu des del centre educatiu 
(a més d’1,5 km). 

 
Figura 3.17.– Temps de desplaçament a peu de casa al centre educatiu. Font: elaboració pròpia a partir de les 

enquestes 

 

Mode de transport habitual per desplaçar-se al centre educatiu  

Al llarg del dia (tenint en compte el viatge d’anada i de tornada al centre educatiu), els alumnes 
de secundària es desplacen majoritàriament en modes de transport sostenibles no motoritzats. 
En aquest cas, el 74,4% dels desplaçaments són a peu, el 1,3% en patinet i el 6,5% en bicicleta. 
 
El 15,7% dels desplaçaments es realitzen en vehicle privat motoritzat, ja sigui sol o compartit 
amb més alumnes. 
 
Les dades es relacionen de manera coherent amb la proximitat de la residència dels alumnes 
amb el centre educatiu. 
 
Si s’analitzen per separat els trajectes d’anada i tornada del centre, s’obtenen resultats similars. 
La principal diferència es localitza en el transvasament d’usuaris del vehicle privat motoritzat cap 
als desplaçaments a peu en els trajectes de tornada respecte a l’anada. En la major part 
d’aquests cassos a l’anada l’alumne és acompanyat per un adult i a la tornada té un major grau 
d’independència. 
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Figura 3.18.– Repartiment modal anada dels alumnes de secundària al centre educatiu. Font: elaboració pròpia 

a partir de les enquestes 

 

Motiu pel qual empren un mode de transport determinat en el desplaçament  

Els principals motius perquè els alumnes trien anar (i tornar) al centre educatiu en el mode de 
transport emprat són la rapidesa (36%), la millor opció per les tasques que han de realitzar la 
resta del dia (16,0%) i és més econòmic (16%). 
 

 

 
Figura 3.19.– Motius per què es tria anar al centre educatiu en aquest mode de transport. Font: elaboració 

pròpia a partir de les enquestes 
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Al sortir del centre educatiu a la tarda, el 74,3% van directament a casa i un 25,7% es desplacen 
a algun equipament públic a fer extraescolars. Per tant, gairebé el 75% dels desplaçaments per 
mobilitat escolar dels alumnes de secundària són pendulars. 

 

 
Figura 3.20.– On es desplacen els alumnes després del centre educatiu. Font: elaboració pròpia a partir de les 

enquestes 

 

Com es fan els desplaçaments al centre educatiu 

Degut a l’edat dels alumnes, la major part d’ells realitzen el desplaçament de forma autònoma. 
 
En el desplaçament d’anada el 42% dels alumnes es desplacen sols i un 29% acompanyats amb 
amics però sense adults. És a dir, el 71% dels desplaçaments els realitzen els alumnes d’una 
manera autònoma. 
Pel que fa als desplaçaments de tonada, el valor d’alumnes que van acompanyats amb amics 
s’incrementa fins el 38% i els que van sols es manté al 42%. En conjunt, els alumnes que es 
desplaces de manera autònoma a la tornada és duplica fins el 80% del total dels desplaçaments. 
 
A la tornada, els alumnes que van acompanyat per adults es redueix sensiblement i passa del 
27% al 20%. 
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Figura 3.21.– Acompanyament a l’anada (esquerra) i a la tornada (dreta). Font: elaboració pròpia a partir de les 

enquestes 

 
En el cas que la mare o el pare acompanyi el nen o nena al centre educatiu s’ha preguntat on va 
després de fer aquest recorregut. El 56,7% declaren anar casa, seguit de la feina amb un 43,3%. 
 

 

 
Figura 3.22.– On va després d’acompanyar als fills/filles al centre educatiu. Font: elaboració pròpia a partir de 

les enquestes 

 

Raó per la qual els nens i nenes no van sols al centre educatiu. 

Les raons més freqüents perquè els alumnes no van sols al centre educatiu són perquè queda 
de pas a la feina/posteriors destins de l’acompanyant (28%), la perillositat del trànsit (20%) i la 
distància (19%). 
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Figura 3.23.– Motius per què els alumnes no van sols al centre educatiu Font: elaboració pròpia a partir de les 

enquestes 

 

Opinió de l’entorn del centre educatiu. 

Pel que fa a l’opinió que els alumnes tenen del recorregut per anar al centre educatiu, en general 
és bastant bona. 
 
El 88,3% dels alumnes considera que l’entorn és molt o bastant segur en termes de seguretat 
viària i un 74,4% té aquesta opinió quant a la seguretat ciutadana. Altrament el 79,6% creu que 
hi ha un volum elevat de cotxes. 
 
En relació als modes de transport sostenibles, el 85,8% enquestats opina que el centre educatiu 
és molt o bastant accessible a peu, en bicicleta o patinet i el 70,7% coincideix en que hi ha una 
bona dotació d’equipaments específics per aquests modes. 
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Figura 3.24.– Opinió de l’entorn del centre educatiu. Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes 

 
Amb tot, a la valoració general sobre si el camí al centre educatiu és segur per anar caminant el 
88,9% dels alumnes respon afirmativament. 
 

 
Figura 3.25.– El camí al centre educatiu és segur per anar caminant. Font: elaboració pròpia a partir de les 

enquestes 

 

Mode de transport desitjat per anar al centre educatiu 

Als alumnes s’ha preguntat quin és el mode de transport desitjat per realitzar el desplaçament 
fins al centre educatiu. Destaquen a peu amb un 44% i el cotxe amb un 26%. El conjunt de modes 
de desplaçament sostenibles representen el 67%. 
 
Respecte la situació actual hi ha un disminució de la mobilitat amb mitjans de transport 
sostenibles que passen de representar actualment el 74,5% dels desplaçaments al 67%. Els 
augments més considerables es troben en la mobilitat en cotxe que augmenta en 17,3 punts i la 
mobilitat a peu amb 20 punts més. Per altra banda, hi ha una disminució important en l’ús de la 
bicicleta (-15 punts), el patinet (-10 punts), moto (-9,8 punts) i el transport públic (-1,2 punts) 
  
És a dir, la majoria dels alumnes que es desplacen actualment en moto, en transport públic, en 
patinet o bicicleta voldrien fer-ho en cotxe o a peu depenent de la distància. 
 
Pel que fa al cotxe, un 26% desitgen anar amb aquest mode de transport mentre que és emprat 
en un 8,7% (increment de 17,3 punts percentuals). Per contra, el 7% voldrien anar amb moto i 
aquest mode és emprat en un 16,8% (disminució de 9,8 punts percentuals). 
 
En el cas del transport col·lectiu, es desitjat per un 5% dels alumnes mentre que és emprat per 
un 6,2% (disminució de 1,2 punts percentuals). 
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Figura 3.26.– En quin mode de transport voldries anar al centre educatiu. Font: elaboració pròpia a partir de les 

enquestes 

 

3.3.2. ENQUESTA ALS PROFESSORS I TREBALLADORS 

En el cas de l’enquesta als professors i treballadors, s’ha facilitat a cada un dels centres 
l’enquesta en format paper i en format on-line. 

En conjunt la mostra ascendeix a 16 enquestes. El conjunt del centre educatiu està format per 
un equip de 89 persones, per tant la mostra és del 18,0%. 

 

 Resultats enquesta equip docent 
 
Gènere i edat 
 
Del total de persones enquestades, el 31,3% són homes i el 68,8% són dones. 
 

 
Figura 3.27.– Gènere dels professors i treballadors enquestats del centre educatiu. Font: elaboració pròpia a 

partir de les enquestes 
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Els enquestat tenen edats compreses entre els 25 i els 56 anys, tot i que el gran gruix es 
concentra a la franja entre 25 i 55 anys. 
 

 
Figura 3.28.– Edat dels professors i treballadors enquestats del centre educatiu. Font: elaboració pròpia a partir 

de les enquestes 

 
Totes les persones enquestades declaren que la feina que desenvolupen en el centre docent és 
el de professor o professora. 
 
 

Temps de desplaçament 

El 25,0% dels enquestats viu a menys de 15 minuts a peu del centre educatiu (aproximadament 
en un radi inferior a 1,1 km). D’ells, el 18,8% veí a menys de 5 minuts a peu (una distància inferior 
als 400 metres). 
 
Per contra, el 50,0% dels enquestats viu a una distància superior als 25 minuts a peu del centre 
educatiu (a més d’1,9 km). 
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Figura 3.29.– Temps de desplaçament a peu de casa al centre educatiu. Font: elaboració pròpia a partir de les 

enquestes 

Respecte als resultats dels alumnes, s’observa com més de la meitat dels professors viuen a 
més d’1,9km del centre educatiu i només el 25% es localitza a menys d’1,1km. Per contra, més 
del 50% dels alumnes resideixen a menys d’1,1km. 

Tot i així, el radi d’influència del centre educatiu vers els seus treballadors és més gran que pel 
que fa als alumnes (degut a l’alt percentatge de treballadors que viu a més de 25 minuts del 
centre). 

 

Mode de transport habitual per desplaçar-se al centre educatiu  

Al llarg del dia (tenint en compte el viatge d’anada i de tornada al centre educatiu), els treballadors 
es desplacen simètricament a peu (50,0%) i en vehicle privat motoritzat (50,0%). En el cas del 
vehicle privat, el 43,7% ho fan en cotxe i el 6,3% restant en moto. 
 
Les dades es relacionen de manera coherent amb la proximitat de la residència dels treballadors 
amb el centre educatiu. 
 
Si s’analitzen per separat els trajectes d’anada i tornada del centre, s’obtenen resultats simètrics, 
realitzen amb el mateix mode de transport el viatja d’anada i de tornada. 
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Figura 3.30.– Repartiment modal anada i tornada dels treballadors al centre educatiu. Font: elaboració pròpia a 

partir de les enquestes 

 

Motiu pel qual empren un mode de transport determinat en el desplaçament  

D’altra banda, els principals motius perquè els enquestats trien anar (i tornar) del centre educatiu 
en aquests modes de transport són la practicitat (33,3%), és la millor opció per a la resta del dia 
(27,8%) i la rapidesa (16,7%). 
 

 
Figura 3.31.– Motius per què es tria anar al centre educatiu en aquest mode de transport. Font: elaboració 

pròpia a partir de les enquestes 
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Motiu per què es tria anar en cotxe al centre educatiu 

Els motius pels quals fan servir el cotxe són en un 75,0% és la distància i un 25,0% perquè 
després realitzen altres gestions. 

 
Figura 3.32.– Motius per què es tria anar en cotxe al centre educatiu. Font: elaboració pròpia a partir de les 

enquestes 

 

On aparquen el cotxe 

Totes les persones enquestades que van en vehicle privat declaren que aparquen el cotxe al 
carrer, en un lloc autoritzat. 

 

 
Figura 3.33.– On aparca el vehicle quan arriba al centre educatiu. Font: elaboració pròpia a partir de les 

enquestes 

 

Opinió de l’entorn del centre educatiu 

Tal i com ocorria amb els resultats de les enquestes dels alumnes, en general, l’opinió dels 
treballadors respecte el recorregut per anar al centre educatiu és bona. 
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El 68,8% dels treballadors considera que l’entorn és molt o bastant segur en termes de seguretat 
viària i un 62,5% té aquesta opinió quant a la seguretat ciutadana. Altrament el 100% creu que 
hi ha un volum elevat de cotxes. 
 
En relació als modes de transport sostenibles, el 68,8% enquestats opina que el centre educatiu 
és molt o bastant accessible a peu, en bicicleta o patinet i el 100% coincideix en que hi ha una 
bona dotació d’equipaments específics per aquests modes. 
 

 
Figura 3.34.– Opinió de l’entorn del centre educatiu. Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes 

 
Amb tot, a la valoració general sobre si el camí al centre educatiu és segur per anar caminant el 
81,3% dels professors respon afirmativament. 
 

 
Figura 3.35.– El camí al centre educatiu és segur per anar caminant. Font: elaboració pròpia a partir de les 

enquestes 
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El principal inconvenient per no anar a peu al centre educatiu és la distància (28,6%), seguir de 
la manca de passos de vianants, la visibilitat en els encreuaments i la velocitat elevada dels 
vehicles amb un 14,3% cadascun. 
 
 

 
Figura 3.36.– Principals inconvenients per no anar a peu al centre educatiu. Font: elaboració pròpia a partir de 

les enquestes 

 
 

Principals aspectes a millorar a l’entorn del centre educatiu 

Els treballadors indiquen que els principals aspectes a millorar són conscienciar a la comunitat 
educativa en hàbits sostenibles de mobilitat i augmentar les facilitats per accedir en modes de 
transport sostenibles amb un 25,9% cadascuna. 
Pacificar més el trànsit i millorar l’itinerari d’accés a peu, amb un 22,2% són altres aspectes 
destacats a millorar. 
 

 
Figura 3.37.– Principals aspectes a millorar. Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes 
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Influència sobre els hàbits dels/les alumnes 

El 87,5% de les persones enquestades declara que el seu comportament quant a mobilitat pot 
influir sobre els hàbits dels i les alumnes per un 12,5% que creu que no. 
 

 
Figura 3.38.– Influència sobre els hàbits dels/les alumnes. Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes 

 
 

Implicació en els projectes de camins escolars 
 
Els camins escolars és un projecte en el que és imprescindible que hi estigui implicada tota la 
comunitat educativa, essent els professors i els treballadors dels centres educatius un dels actors 
principals. Es tracta de figures que es tornen models de referència pels alumnes i exerceixen, 
per tant, una influència molt marcada sobre el seu comportament.  
 
Quant a la mobilitat, el 87,5% ha expressat la seva disposició a participar en el projecte de camins 
escolars. 
 

 
Figura 3.39.– Disposició a participar en els projectes de camins escolars. Font: elaboració pròpia a partir de les 

enquestes 
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3.3.3. ENQUESTA MARES I PARES 

En el cas de l’enquesta a mares i pares, s’ha facilitat al centre l’enquesta en format paper i en 
format on-line. 

En conjunt la mostra ascendeix a 98 enquestes de mares i pares d’alumnes de primària i 16 
enquestes a mares i pares de secundària. 

Els resultats de les enquestes s’han analitzat per separat els de primària i els de secundària 
degut a l’edat dels alumnes. 

 

 Resultats enquesta mares i pares 

 

 Pares i mares d’alumnes de primària 
 
 
Curs i edat del fill o filla 
 
Les respostes obtingudes per les mares i pares d’alumnes de primària es distribueixen 
heterogèniament entre els diferents cursos. Destaquen un major nombre de mares i pares 
d’alumnes de 3r (20,4%), 5è (19,4%) i 6è (15,3%). Conjuntament amb els alumnes de 4t, el 66,3% 
són mares o pares d’alumnes on es vol millorar la seva autonomia en els desplaçaments al centre 
educatiu. 
 
Pel que fa a l’edat dels alumnes, el 87,8% dels enquestats tenen un fill/a amb una edat de 8 anys 
o superior. 
 

 
Figura 3.40.– Curs i edat dels fills/es de les mares i pares enquestats. Font: elaboració pròpia a partir de les 

enquestes 
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El 84,7% de les persones enquestades declaren que el seu fill/a resideix al Municipi de Girona. 
La resta es reparteix entre els municipis indicats a la taula inferior. 

 

 
Figura 3.41.– Municipi de residència dels fills/es de les mares i pares enquestats. Font: elaboració pròpia a 

partir de les enquestes 

 

Temps de desplaçament 

El 77,1% de les mares i pares enquestats que resideixen a Girona viu a una distància del centre 
educatiu que es pot recórrer a peu en menys de 10 minuts (aproximadament en un radi inferior 
als 800 metres). A més a més, el 33,7% del total dels alumnes viu a menys de 5 minuts a peu (a 
una distància inferior als 400 metres). 
 
Per contra, l’1,2% té la residència a més de 20 minuts a peu des del centre educatiu (a més d’1,5 
km). 
 

 
Figura 3.42.– Temps de desplaçament a peu de casa al centre educatiu dels residents a Girona. Font: 

elaboració pròpia a partir de les enquestes 
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Mode de transport habitual per desplaçar-se al centre educatiu  

Al llarg del dia (tenint en compte el viatge d’anada i de tornada al centre educatiu), les mares i 
pares residents a Girona es desplacen majoritàriament en modes de transport sostenibles no 
motoritzats. En aquest cas, el 72,9% dels desplaçaments són a peu, el 3,2% en bicicleta i el 0,5% 
en patinet. 
El 18,6% dels desplaçaments es realitzen en cotxe i el 3,7% en motocicleta. És a dir, el 22,3% 
dels desplaçaments són el vehicle privat. 
 
Si s’analitzen per separat els trajectes d’anada i tornada del centre, s’obtenen resultats similars. 
La principal diferència es localitza en el transvasament d’usuaris dels desplaçaments a peu cap 
al vehicle privat en els trajectes de tornada respecte a l’anada. 
 

 
 

Figura 3.43.– Repartiment modal anada declarat per les mares i pares dels alumnes de primària que viuen a 
Girona. Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes 

 
 

Com es fan els desplaçaments al centre educatiu 

Degut a l’edat dels alumnes, la major part d’ells realitzen el desplaçament acompanyat d’una 
persona adulta.  
 
En el desplaçament d’anada el 9,1% dels alumnes es desplacen sols i un 0,8% acompanyats 
amb amics però sense adults. És a dir, el 9,9% dels desplaçaments els realitzen els alumnes 
d’una manera autònoma. 
Pel que fa als desplaçaments de tonada, el valor d’alumnes que van acompanyats amb amics és 
del 0,8% i els que van és del 9,2%. En conjunt, els alumnes que es desplaces de manera 
autònoma a la tornada és gairebé igual que l’anada amb un 10,0%. 
 
No obstant, tant l’anada (90,1%) com a la tornada (90,0%) els alumnes es desplacen 
acompanyats d’un adult. Tot i així, els acompanyats canvien lleugerament en funció de l’horari. 
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A la tornada el hi ha un major nombre de desplaçaments amb el pare o la mare (66,4% de la 
tornada respecte el 63,6% de l’anada). Per tant, a l’anada hi ha més famílies que recorren a altres 
familiars o a la cura dels nens per part de persones que no són de la família. 
 
 

 
Figura 3.44.– Acompanyament a l’anada (esquerra) i a la tornada (dreta). Font: elaboració pròpia a partir de les 

enquestes 

 

Disposició a que el seu fill/a anés i tornés sol/a del centre educatiu 

El 25,5% de les mares i pares enquestats declaren que no estarien disposats a que els eu fill/a 
anés i tornés sol/a del centre educatiu. 
Per contra, el 74,5% restant sí estaria disposat. No obstant, el 57,4% indica que deixaria anar 
sol/a al seu fill/a en condicions. 
 

 
Figura 3.45.– Disposició a que el seu fill/a anés o tornés sol/a del centre educatiu. Font: elaboració pròpia a 

partir de les enquestes 

 

Principals inconvenients per no deixar que el seu fill/a anés i tornés sol/a del centre educatiu 

La principal condició per no deixar anar sol/a al seu fill/a és l’edat de l’alumne (49,0%), seguit de 
la manca de seguretat pels vianants (31,3%) i la distància (16,7%). 
 

Amics
0,8%

Cangur
2,3% Germà/na

8,3%

La mare/ el pare
63,6%

Un altre familiar
15,9%

Va sol/a
9,1%

Amics
0,8%

Cangur
0,8%

Germà/na
6,1%

La mare/ el pare
66,4%

Un altre familiar
16,8%

Va sol/a
9,2%

No
25,5%

Sí, amb 
condicions

57,4%

Sí, sense 
condicions

17,0%



Estudi de camí escolar segur de l’escola FEDAC Sant Narcís  52 

 

 
Figura 3.46.– Inconvenients per no deixar que el seu fill/a anés o tornés sol/a del centre educatiu. Font: 

elaboració pròpia a partir de les enquestes 

 
En el cas dels enquestats que han indicat manca de seguretat com a principal inconvenient, s’ha 
preguntat quins aspectes caldria millorar. 
L’element que destaca que caldria millorar és la velocitat dels vehicles (28,6%), seguit de la 
manca de visibilitat en els encreuaments (18,6%). 
 

 
Figura 3.47.– Aspectes a millorar en la manca de seguretat viària. Font: elaboració pròpia a partir de les 

enquestes 

 
En el cas dels enquestats que han indicat que el seu fill/a es podria perdre’s, indiquen que per 
evitar-ho caldria que anessis acompanyats d’un altre adult. 
 
I en el cas dels enquestes que indiquen que estarien disposats a deixar anar sol/a al seu fill/a, 
s’ha preguntat a quina edat. 
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El 40,9% estarien disposat quan el seu fill/a tingues 12 anys (entorn de 6è de primària), seguit 
dels 11 anys amb un 20,5%.  
De mitjana, l’edat a la que deixarien anar sols al seu fill/a seria als 11,9 anys. 
 

 
Figura 3.48.– Edat que declaren que deixarien anar sol/a al seu fill/a. Font: elaboració pròpia a partir de les 

enquestes 

 

 

 Pares i mares d’alumnes de secundària 
 
 
Curs i edat del fill o filla 
 
Les respostes obtingudes per les mares i pares d’alumnes de secundària es distribueixen 
heterogèniament entre els diferents cursos. Destaquen un major nombre de mares i pares 
d’alumnes de 3r d’ESO (50,0%) i 2n d’ESO (25,0%).  
 
Pel que fa a l’edat dels alumnes, el 75,0% dels enquestats tenen un fill/a amb una edat de 13 
anys o superior. 
 

 
Figura 3.49.– Curs i edat dels fills/es de les mares i pares enquestats. Font: elaboració pròpia a partir de les 

enquestes 
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Municipi de residència 

El 87,5% de les persones enquestades declaren que el seu fill/a resideix al Municipi de Girona. 
La resta es localitzen a Vilablareix. 

 

 
Figura 3.50.– Municipi de residència dels fills/es de les mares i pares enquestats. Font: elaboració pròpia a 

partir de les enquestes 

 

Temps de desplaçament 

El 75,0% de les mares i pares enquestats viu a una distància del centre educatiu que es pot 
recórrer a peu en menys de 10 minuts (aproximadament en un radi inferior als 800 metres). A 
més a més, el 37,5% del total dels alumnes viu a menys de 5 minuts a peu (a una distància 
inferior als 400 metres). 
 
Per contra, el 12,5% té la residència a més de 20 minuts a peu des del centre educatiu (a més 
d’1,5 km). 
 

 
Figura 3.51.– Temps de desplaçament a peu de casa al centre educatiu dels residents a Girona i Vilablareix. 

Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes 
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Mode de transport habitual per desplaçar-se al centre educatiu  

Al llarg del dia (tenint en compte el viatge d’anada i de tornada al centre educatiu), les mares i 
pares residents a Girona es desplacen majoritàriament en modes de transport sostenibles no 
motoritzats. En aquest cas, el 73,3% dels desplaçaments són a peu i el 6,7% en bicicleta. 
El 6,7% dels desplaçaments es realitzen en cotxe i 13,3% en transport públic. 
 
Els recorreguts entre les anades i les tornades són simètrics. 
 

 
 

Figura 3.52.– Repartiment modal anada declarat per les mares i pares dels alumnes de primària que viuen a 
Girona. Font: elaboració pròpia a partir de les enquestes 

 
 

Com es fan els desplaçaments al centre educatiu 

Degut a l’edat dels alumnes, la major part d’ells realitzen el desplaçament sols o acompanyats 
d’un amic.  
 
En el desplaçament d’anada el 55,0% dels alumnes es desplacen sols i un 10,0% acompanyats 
amb amics però sense adults. És a dir, el 65,0% dels desplaçaments els realitzen els alumnes 
d’una manera autònoma. 
Pel que fa als desplaçaments de tonada, el valor d’alumnes que van acompanyats amb amics és 
del 14,3% i els que van sols és del 57,1%. En conjunt, els alumnes que es desplaces de manera 
autònoma a la tornada és superior a l’anada amb un 71,4%. 
 
No obstant, tant l’anada (35,0%) com a la tornada (28,6%) els alumnes es desplacen 
acompanyats d’un adult. Tot i així, els acompanyats canvien lleugerament en funció de l’horari. 
A la tornada el hi ha un menor nombre de desplaçaments amb el pare o la mare (19,0% de la 
tornada respecte el 25,0% de l’anada). Per tant, a la tornada hi ha més famílies que recorren a 
altres familiars o a la cura dels nens per part de persones que no són de la família. 
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Figura 3.53.– Acompanyament a l’anada (esquerra) i a la tornada (dreta). Font: elaboració pròpia a partir de les 

enquestes 

 

Disposició a que el seu fill/a anés i tornés sol/a del centre educatiu 

El 22,2% de les mares i pares enquestats declaren que no estarien disposats a que els eu fill/a 
anés i tornés sol/a del centre educatiu. 
Per contra, el 77,8% restant sí estaria disposat. No obstant, el 66,7% indica que deixaria anar 
sol/a al seu fill/a en condicions. 
 

 
Figura 3.54.– Disposició a que el seu fill/a anés o tornés sol/a del centre educatiu. Font: elaboració pròpia a 

partir de les enquestes 

 

Principals inconvenients per no deixar que el seu fill/a anés i tornés sol/a del centre educatiu 

La principal condició per no deixar anar sol/a al seu fill/a és la manca de seguretat pels vianants 
(61,5%), seguit de l’edat de l’alumne (23,1%), seguit de i la distància (15,4%). 
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Figura 3.55.– Inconvenients per no deixar que el seu fill/a anés o tornés sol/a del centre educatiu. Font: 

elaboració pròpia a partir de les enquestes 

 
En el cas dels enquestats que han indicat manca de seguretat com a principal inconvenient, s’ha 
preguntat quins aspectes caldria millorar. 
L’element que destaca que caldria millorar és la manca de visibilitat en els encreuaments 
(25,0%), la velocitat dels vehicles (20,0%) i la manca d’il·luminació (15,0%). 
 

 
Figura 3.56.– Aspectes a millorar en la manca de seguretat viària. Font: elaboració pròpia a partir de les 

enquestes 

 
I en el cas dels enquestes que indiquen que estarien disposats a deixar anar sol/a al seu fill/a, 
s’ha preguntat a quina edat. 
De mitjana, l’edat a la que deixarien anar sols al seu fill/a seria als 12 anys (no obstant, aquesta 
pregunta ha estat contestada per quatre persones). 
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Comentaris i propostes: 
 

El conjunt de mares i pares (d’alumnes de primària i secundària) han aportat comentaris i 

propostes per millorar la seguretat dels seu fill/a. A gran trets, les principals aportacions són: 

• A vegades resulta difícil la coexistència de les bicicletes i els vianants per sobre de la 

vorera. 

• Elevat volum de cotxes al passeig d’Olot. 

• Velocitats elevades que dissuadeixen l’ús de la bicicleta. 

• Cotxes mal aparcat (sobre voreres, els guals, passos de vianants, etc. a l’hora d’entrada 

i sortida al centre educatiu. 

• Més vigilància de policies o agents cívics a les hores d’entrada i sortida. 

• Tall de circulació als carrers Pare Coll i Ramon Muntaner en les hores d’entrada i 

sortida. 

• Millorar la senyalització dels carrils bici, principalment en les interseccions. 

• Millorar la seguretat als passos de vianants, especialment la visibilitat. 

 

 

 Principals conclusions 

 

 Alumnes 
 

• El 75,6% d’alumnes de primària i el 60,0% dels de secundària tarden menys de 10 

minuts en accedir al centre educatiu. 

• El 69,3% d’alumnes de primària i 82,2% dels de secundària es desplacen en modes 

sostenibles no motoritzats. El vehicle privat representa el 25,5% a primària i el 

15,7% a secundària. Els repartiments modals d’accés i sortida són similars amb 

petits increments de l’a peu a la tornada, respecte l’anada (influenciat perquè a 

l’anada alguns alumnes van acompanyats d’un adult i en vehicle privat). 

• El 38,8% d’alumnes de primària  i el 36,0% de secundària declaren la rapidesa com 

a principal motiu per emprar un mitjà de transport determinat. 

• S’observa una relació entre l’edat i l’anar sol/a o amb amics al centre educatiu. 

Només un 2,8% dels alumnes de primària fan desplaçaments autònoms per un 72% 

de secundària. 

• L’opinió de l’itinerari al centre educatiu és bastant bona. En seguretat un 67% a 

primària i un 88% a secundària. Però també indiquen un elevat nombre de vehicles 

(88% i 80%, respectivament). 

• El 84% d’alumnes de primària i 89% de secundària declaren que es segur el 

desplaçament a peu. 
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 Professors i treballadors 
 

• El 25% dels treballadors tarden menys de 15 minuts en accedir al centre educatiu, i 

un 18,8% d’ells menys de 5 minuts. 

• El 50% dels desplaçaments són a peu i l’altre 50% en vehicle privat.  

• El 33,3% declaren la practicitat com a principal motiu per emprar un mitjà de 

transport determinat. 

• L’opinió de l’itinerari al centre educatiu és bastant bona. En seguretat un 69%. Però 

també indiquen un elevat nombre de vehicles (100%). 

• El 81% dels treballadors declaren que es segur el desplaçament a peu, però calen 

actuacions com conscienciar a la comunitat educativa en hàbits sostenibles o la 

pacificació del trànsit, entre d’altres, per incrementar la mobilitat en aquest mode de 

transport. 

 

 Mares i pares 
 

• El 77% de mares i pares d’alumnes de primària i el 75% dels de secundària tarden 

menys de 10 minuts en accedir al centre educatiu. 

• El 76% de mares i pares d’alumnes de primària i 73% dels de secundària es 

desplacen en modes sostenibles no motoritzats. El vehicle privat representa el 22% 

a primària i el 6,7% a secundària. Els repartiments modals d’accés i sortida són 

similars amb petits increments de l’a peu a la tornada, respecte l’anada (influenciat 

perquè a l’anada alguns alumnes van acompanyats d’un adult i en vehicle privat). 

• S’observa una relació entre l’edat i l’anar sol/a o amb amics al centre educatiu. 

Només un 10% de mares i pares dels alumnes de primària fan desplaçaments 

autònoms per un 65% de secundària. 

• La principal condició per deixar anar sol/a al seu fill/a en pares d’alumnes de 

primària és l’edat (49%), en canvi en els de secundària és la seguretat dels vianants 

(61%). 

• Pel que fa a aspectes de manca de seguretat, destaquen la velocitat dels vehicles i  

la manca de visibilitat als encreuaments. 

• En el cas de les mares i pares d’alumnes de primària, declaren que estarien 

disposats a que el seu fill/a anés i tornes sol/a a partir dels 12 anys. 
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3.4. Diagnosi de les xarxes de transport  

3.4.1. Itineraris amb demanda superior (> 5 alumnes)  

Conjuntament a l’enquesta facilitada a cada un dels alumnes dels centres educatius entre 5è de 
primària i 4t d’ESO s’ha adjuntat un plànol del municipi on cada un dels nois/es residents al 
municipi ha dibuixat l’itinerari entre el seu domicili i el centre educatiu (s’ha obtingut resposta de 
l’itinerari en un total de 183 alumnes). 

En base aquestes dades s’ha realitzat un mapa d’aranya dels principals trams del terme 
municipal amb una demanda superior d’estudiants, que s’han definit com aquells trams de carrers 
que són emprats per un volum superior a 5 alumnes. En alguns casos s’han incorporat trams 
que, malgrat no tenir un volum superior a 5 alumnes, tenen una funció de donar continuïtat a la 
xarxa i fer-la més coherent. Així, a partir de cada recorregut de l’alumnat, s’han obtingut els 
itineraris principals d’accés, formats pels següents carrers de l’entorn de l’escola FEDAC Sant 
Narcís: 

 Eixos longitudinals (de nord a sud): carrer Montnegre, c. Riu Güell, c. Garrotxa, c. Pare 
Coll, c. Riu Güell i av. Sant Narcís. 
 

 Eixos transversals (d’est a oest): carrer Narcís Montoriol, c. Ramon Muntaner, passeig 
d’Olot i c. Cristòfol Colom  
 

 
Figura 3.57.– Mapa dels principals itineraris escolars. Font: elaboració pròpia a partir de dades de les enquestes 

als alumnes 
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El conjunt de trams amb una important afluència d’alumnat arriba a comprendre fins a 5,6km en 
total de la xarxa viària urbana de l’entorn del FEDAC Sant Narcís. D’aquests, 1,3km queden fora 
de la xarxa viària urbana principal destinada al vianant (prop d’un 23,4% de la mateixa). Els trams 
més emprats pels escolars i que no formen part de la xarxa de vianants principals es localitzen 
principalment a l’entorn dels carrers Ramon Muntaner, Narcís Montoriol, Garrotxa i Cristòfol 
Colom.  

D’aquesta manera, es pot afirmar que gran part d’aquests itineraris (76,6%) coincideix amb els 
eixos principals de vianants. Aquest fet resulta coherent tenint en compte que la xarxa principal 
de vianants ha de considerar els itineraris que connecten, entre d’altres, amb els principals 
equipaments del poble, entre els quals els docents.  

 

 
Figura 3.58.– Mapa comparatiu dels principals itineraris escolars amb la xarxa principal de vianants. Font: 

elaboració pròpia  
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3.5. Xarxa de vianants  

En els recorreguts dels principals itineraris escolars s’analitza la xarxa de vianants tenint en 
compte l’amplada de les voreres més pròximes, així com l’estat de la seva accessibilitat i 
connexió (passos de vianants). 

 

 Amplada de les voreres 

Els itineraris més concorreguts per l’alumnat dels centres educatius es donen en carrers que 
presenten certes diferències pel que fa a l’espai destinat al seu pas.  

A l’entorn del 19,7% de la longitud de les voreres dels itineraris escolars principals no disposen 
d’espai mínim pel seu pas, representant una amplada lliure inferior a 1,5 metres. Per contra, el 
74,5% tenen una amplada igual o superior a 2,5m (d’ells, un 6,9% són carrers de plataforma 
única, com per exemple el carrer Riu Güell). 

Com s’observa en la figura inferior, els trams de carrers amb voreres inferior a 1,5 metres es 
localitzant, principalment, al carrer Ramon Muntaner, Cristòfol Colom i el sud de l’av. Sant Narcís. 

Els trams de carrers amb una vorera inferior a 0,9 metres es localitzant al carrer Riu Güell (al sud 
del passeig d’Olot). Es tracte del costat del vial que dona al propi riu. 
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Figura 3.59.– Amplades de vorera dels principals itineraris escolars. Font: elaboració pròpia  

 

Degut a la distància d’alguns d’aquestes trams al centre educatiu, a continuació s’analitza l’entorn 
més pròxim (a una distància de 200 metres) de l’entrada del centre educatiu (eixos on es 
concentra un major nombre d’alumnes). 

El centre educatiu té tres accessos per a alumnes. Dos dels accessos es troben situats al carrer 
Mare de Déu del Remei, per on accedeixen els alumnes d’Infantil i Primària i el tercer es troba 
situat al carrer Pare Coll que és per on accedeixen els alumnes de secundària. 

L’entrada del FEDAC Sant Narcís, ubicada al carrer Pare Coll, presenta unes voreres amb un 
espai pel vianant a l’entorn dels 2,2 metres d’amplada. Pel que fa a l’entrada pel carrer Mare de 
Déu del Remei, l’amplada de la vorera és d’1,5m però el carrer és d’ús exclusiu per a vianants i 
bicicletes, per tant, tan les mares i pares com els alumnes poden esperar a la calçada amb 
seguretat. No obstant,  aquest últim carrer malgrat ser exclusiu per a vianants encara conserva 
la tipologia de vorera i calçada, i l’accés des de la vorera cap a la calçada en la cruïlla amb 
passeig d’Olot no és accessible ja que els guals no es troben rebaixats. 
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Pel que fa als carrers perimetrals del centre educatiu, el passeig d’Olot presenta voreres 
accessibles amb amplades superiors als 3 metres, i el carrer Ramon Muntaner voreres no 
accessibles amb amplades a l’entorn d’1 metre. 

El carrer Cristòfol Colom, entre el passeig d’Olot i c. Mare de Déu de la Salut, també presenta 
voreres inaccessibles amb amplades a l’entorn d’1 metre. 

La resta de carrers del seu entorn més pròxim sí que disposa d’una amplada suficient (>1,5 
metres) pel desplaçament dels vianants. 

 
Figura 3.60.– Croquis de l'amplada de les voreres de les voreres dels accessos a l’escolar (Pare Coll, a dalt, i 

Mare de Déu del Remei, a baix). Font: elaboració pròpia 

En conclusió, el 18,8% dels trams de vorera ubicats a la xarxa d’itineraris escolars, en un entorn 
de 200 metres, presenta dèficit d’accessibilitat, especialment els carrers Ramon Muntaner i 
Cristòfol Colom. 

 

 Passos de vianants 

Els itineraris escolars comprenen un total de 16 interseccions on no hi ha la senyalització d’un 
pas de vianants per tal de garantir la connectivitat i la seguretat dels trajectes a peu cap al centre 
educatiu. Així mateix, hi ha quatre interseccions que disposen de senyalització de pas de vianants 
però no de guals per vianants, per tant també són interseccions no accessibles. 

La resta d’interseccions (126), el 76,7% (112) són passos de vianants accessibles (pas de 
vianants amb guals als dos costats per garantir el desplaçament de persones amb mobilitat 
reduïda) i 9,6% són passos de vianants elevats. 
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Tipologia Accessibilitat Nombre 

Pas de vianants elevat 
Pas de vianants accessible 

14 

Pas de vianants amb guals 112 

Pas de vianants sense guals 
Pas de vianants no accessible 

4 

Manca de pas de vianants amb guals 16 

Total 146 

Figura 3.61. Inventari senyalització de pas de vianants als itineraris escolars. Font: elaboració pròpia 

 

 
Figura 3.62.– Passos de vianants en els itineraris escolars. Font: elaboració pròpia 

Tal i com s’observa en la figura anterior, tots els eixos dels itineraris escolars presenten passos 
de vianants accessibles en tota o la major part del tram. Els punts on es concentren els passos 
de vianants sense guals són al c. Ramon Muntaner - c. Mare de Déu del Remei i c. Ramon 
Muntaner – c. Mare de Déu dels Àngels. 

Pel que fa a les interseccions sense pas de vianants amb guals, aquestes es localitzen al nord 
de l’av. Sant Narcís a la confluència amb els carrers Pare Coll, Ramon Muntaner i Santiago 
Rossinyol; al c. Pare Coll – c. Pere Compte; al passeig d’Olot a les confluència amb els carrers 
Orient i Sant Sebastià; i a carrer Cristòfol Colom a la confluència amb els carrers Mare de Déu 
dels Àngels i Mare de Déu de la Salut. 

Exceptuant la intersecció el carrer Ramon Muntaner – c. Mare de Déu del Remei, la resta 
disposen d’un itinerari accessible tot i les mancances indicades. Això es deu a que un dels dos 
costats del carrer sí disposa d’un pas de vianants accessible i l’altre costat no.    
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Degut a la distància d’alguna d’aquestes interseccions al centre educatiu, a continuació s’analitza 
l’entorn més pròxim (a una distància de 200 metres) de l’entrada del centre educatiu (eixos on es 
concentra un major nombre d’alumnes).  

 

La porta d’accés a l’escola es troba al carrer Pare Coll, la qual no disposa d’un pas de vianants 
adaptat just davant de la mateixa, element que s’aconsella instal·lar. 

Al perímetre del centre educatiu destaca la manca d’accessibilitat dels passos de vianants de la 
intersecció c. Ramon Muntaner – c. Mare de Déu del Remei. 

A l’entorn immediat hi ha manca de passos de vianants a les interseccions de l’av. Sant Narcís – 
c. Pare Coll (costat nord); av. Sant Narcís – c. Ramon Muntaner (costat nord); c. Pare Coll – c. 
Pere Compte (costat nord); c. Mare de Déu dels Àngels – c. Cristòfol Colom i c. Mare de Déu 
dels Àngels – c. Ramon Muntaner. 

Cap de les interseccions que envolta el centre educatiu disposa de passos de vianants elevats, 
fet que milloraria la seguretat viària (reducció de la velocitat dels vehicles i major visibilitat dels 
vianants).  

 
Figura 3.63.– Croquis dels passos de vianants de l’entorn de l’escolar. Font: elaboració pròpia 

 

En total, l’entorn disposa de 44 interseccions de les quals el 72,7% (32) són accessibles i el 
27,3% restant (12) no són accessibles (d’elles el 18,2% no disposen de pas de vianants amb 
guals i el 9,1% els passos de vianants no són accessibles). 

 

Tipologia Accessibilitat Nombre 

Pas de vianants elevat 
Pas de vianants accessible 

1 

Pas de vianants amb guals 31 

Pas de vianants sense guals 
Pas de vianants no accessible 

4 

Manca de pas de vianants amb guals 8 

Total 44 

Figura 3.64.– Nombre de passos de vianants adaptats i no adaptats a l’entorn de 200 metres del centre 
educatiu. Font: elaboració pròpia 
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 Visibilitat en els passos de vianants 

Al conjunt de les 146 interseccions de la xarxa d’itineraris escolars principals s’ha analitzat la 
visibilitat del vianant respecte al conductor del vehicle privat. 

S’ha considerat que la intersecció té una bona visibilitat quan: 

 No hi ha elements que impedeixin veure als vianants (no hi ha cordons d’aparcament, 
contenidors, etc.). 

 Les voreres de la intersecció estan construïdes en forma d’orella. 

 Si hi ha oferta d’aparcament en calçada, els darrers 7-8m abans del pas de vianants es 
prohibeix l’aparcament. 

 

S’ha considerat que la intersecció no té bona visibilitat quan: 

 Hi ha cordó d’aparcament just davant de la intersecció. 

 Hi ha elements voluminosos, per exemple contenidors, just davant de la intersecció. 

 

Del conjunt de 146 interseccions, el 87,0% (127) presenten una bona visibilitat, mentre que el 
13,0% (19) presenten dèficits. 

 
Visibilitat Nombre 

Bona visibilitat a la intersecció 127 

Manca de visibilitat a la intersecció 19 

Total 146 

Figura 3.65. Inventari senyalització de pas de vianants als itineraris escolars. Font: elaboració pròpia 

 

Com s’observa en la figura inferior, les principals interseccions amb manca de visibilitat es 
localitzen al c. Ramon Muntaner – c. Mare de Déu del Remi (2), c. Ramon Muntaner – c. Mare 
de Déu dels Àngels (2), c. Cristòfol Colom – c. Mare de Déu dels Àngels (1), av. Sant Narcís – c. 
Pare Coll (1), c. Pere Compte –c. Pare Coll (1). 

 

      
Figura 3.66. Manca de visibilitat a les interseccions c. Ramon Muntaner – c. Mare de Déu de Remei (esquerra) 

i av. Sant Narcís – c. Pare Coll (dreta). Font: elaboració pròpia 
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Figura 3.67.– Passos de vianants en els itineraris escolars. Font: elaboració pròpia 

 

Així mateix, a la intersecció del passeig d’Olot amb el c. Riu Güell s’ha detectat una caseta de 
l’ONCE la qual, per la seva ubicació, redueix l’espai destinat als vianants i dificulta la visibilitat 
dels vianants que creuen el c. Riu Güell. 

En aquest cas, es recomana el desplaçament de la caseta de l’ONCE uns metres més a l’oest, 
davant de la rotonda del passeig d’Olot. 
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Figura 3.68.– Caseta de la ONCE a la intersecció del pg. d’Olot amb el c. Riu Güell. Font: elaboració pròpia 
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3.6. Xarxa ciclista  

Girona disposa d’una extensa xarxa de vies ciclables (ja sigui carril bici en calçada o en vorera).  

En el cas de l’entorn de l’escola FEDAC Sant Narcís, la xarxa ciclable actual permet l’accés fins 
al passeig d’Olot però no fins a la porta d’accés al centre, ubicada al carrer Pare Coll. 

La xarxa ciclable de l’entorn dotada d’infraestructura especifica esta formada per: 

 Carril bici en vorera: al passeig d’Olot, carrer Riu Güell, Parc Central de Rafael Masó i 
Valentí i carrer de Barcelona. 

 Carril bici en calçada: al carrer Cristòfol Colom, carrer Mare de Déu de la Salut i carrer de 
Santa Eugènia. 

Del conjunt d’aquestes vies dotades d’infraestructura específica, el passeig d’Olot, el carrer 
Cristòfol Colom i el carrer Riu Güell, formen part de la xarxa d’itineraris escolars. És a dir, un 
38,3% dels itineraris escolars principals estan dotats d’infraestructura específica per a la bicicleta. 

Cal tenir en compte que el passeig d’Olot disposa de carril bici al costat nord i sud de la via. 
Mentre que el costat sud és un eix continu, el carril bici del costat nord presenta manca de 
continuïtat dins de l’àmbit d’estudi.  

Des del carrer Güell hi ha un carril bici segregat en vorera que discórrer cap a l’est fins uns pocs 
metres passada la intersecció amb el carrer Mare de Déu del Remei, on desapareix. Aquest fet 
produeix que les bicicletes continuïn en sentit est el passeig d’Olot per la vorera, fet que provoca 
conflicte entre els desplaçaments a peu i en bicicleta. 

Pel que fa a l’oferta d’aparcament per a bicicletes, el pati interior del centre educatiu disposa d’un 
espai habilitat per deixar els patinets i les bicicletes. 

     
Figura 3.69.– Espai habilitat per aparcament de bicicletes i patinets en el pati del centre educatiu. Font: 

Ajuntament de Girona 

A la via pública, a l’entorn del centre educatiu (a menys de 100 metres) s’ubiquen dos punts 
d’aparcament: 

 Intersecció carrer Pare Coll – c. Ramon Muntaner (4 places). 

 Intersecció passeig d’Olot – av. Sant Narcís (6 places) 

Així doncs, l’oferta d’aparcament públic a l’entorn del centre educatiu ascendeix a 10 places, per 
un equipament on cada dia es desplacen més de 400 persones. 

Per últim, cal tenir en compte que el municipi disposa d’oferta de bicicletes públiques (Girocleta), 
però les parades més properes s’ubiquen a 250 metre del centre educatiu. En concret són les 
parades del carrer Riu Güell (20 places), plaça Europa (26 places) i rotonda Santa Eugènia (18 
places). 
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Figura 3.70.– Xarxa ciclable a l’entorn del centre educatiu. Font: elaboració pròpia 

 

No obstant, cal tenir en compte que des del novembre de 2020 es va aprovar la Reforma del 
Reglament de Circulació la qual, entre d’altres mesures, regula la velocitat màxima a l’interior de 
les ciutats a partir de l’1 de gener de 2021. La nova normativa indica: 

 Vies de plataforma única (vorera i calçada al mateix nivell): 20 km/h 

 Les vies d’un carril de circulació i un sentit (1+0) o doble sentit de circulació amb un carril 
per sentit (1+1): 30 km/h. 

 Les vies de dos carrils o més per sentit de circulació: 50 km/h. 

Així mateix, l’autoritat municipal pot rebaixar o augmentar els límits prèvia senyalització 
específica. 

Al municipi de Girona s’aplica des del 11 de maig de 2021 de la següent forma: 

 La velocitat genèrica de circulació és de 30 km/h (valor indicat als accessos al municipi) 
a excepció de les vies on un senyal indiqui una altra velocitat. 
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 Es manté la velocitat de 20 km/h a les zones amb prioritat per a vianants. 

 Aquests límits de velocitat s’han de respectar sempre excepte que hi hagi un altre senyal 
de límit de velocitats que estableixi un límit superior o inferior. 

Amb l’exposat anteriorment s’ha de tenir en compte que alguns dels eixos de la xarxa viària 
principal del municipi es troben regulats amb un límit de velocitat situat en 40 km/h. Aquest es el 
cas de tot el passeig d’Olot, excepte el tram que circula pel perímetre de l’escola a (entre Mare 
de Déu del Remei i Pare Coll.) 

L’Ordenança Municipal de Circulació de l’Ajuntament de Girona regula la circulació dels vehicles 
de mobilitat personal (VMP) en el capítol III, article 4. En ell s’especifica que poden circular en 
carrils bici i en calçada en les vies regulades a 20 km/h o Zona 30. 

Per tant, d’això s’extreu el següent: 

 La major part de les vies de l’entorn del centre educatiu estan regulades a 30 km/h. Això 
facilita la circulació de bicicletes (les bicicletes poden circular per calçada), però no permet 
la circulació de VMP. 

 L’accés al centre educatiu amb VMP es garanteix per la xarxa de carrils bici que permeten 
l’accés fins al centre educatiu (carril bici del passeig d’Olot). 

 
Figura 3.71- Regulació velocitat a l'entorn del centre educatiu. Font: Ajuntament de Girona 

 

S’han identificat dos aparcaments per a bicicletes situats a Pare Coll i un a passeig d’Olot, els 
tres a l’entorn de l’escola.  
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Figura 3.72. Aparcaments per a bicicletes als carrers Pare Coll (esquerra) i passeig d'Olot (dreta) 
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3.7. Xarxa de transport públic  

3.7.1. Línies de bus urbà 

L’escola FEDAC Sant Narcís esta dotada de 5 línies de bus urbà que tenen parada en una 
distància inferior a 200 metres del centre educatiu. Tot i que des de Girona s’anomena bus urbà 
aquestes línies surten del municipi de Girona i es mouen per la conurbació urbana de Girona 
entre el municipi i els nuclis de població perifèrics com Salt, Vilablareix, Sarrià de Ter entre 
d’altres. 

- L4, Girona - Passeig d’Olot - Hospital de Salt: línia de bus que comunica L’estació de 
la RENFE de Girona amb l’Hospital de Sant Caterina de Salt. En un dia lectiu hi ha una 
oferta de 60 expedicions sentit Marqués de Camps i 58 sentit Salt amb un interval de pas 
de 15 minuts entre les 7 i les 22h20. En dissabtes hi ha una oferta de 14 expedicions 
sentit Marqués de Camps i 13 sentit Salt amb un interval de pas d’1hora  entre les 7h55 i 
les 22h15  
 

- L5, Germans Sàbat - Ramon Folch (Jutjats) Sant Narcís - Vilablareix - Aiguaviva: 
línia de bus que comunica Vilablareix, Aiguaviva i els nuclis de població situats a la riba 
nord del Ter amb Salt i l’estació de RENFE de Girona. En un dia lectiu hi ha una oferta 
de 57 expedicions en horari d’hivern i durant l’agost hi ha una oferta de 28 expedicions  
amb un interval de pas de 15 minuts entre les 6:56 i les 22h10 a l’horari d’hivern i de 30 
minuts entre les 6:56 i les 21h55 a l’horari d’estiu. En dissabtes hi ha una oferta de 28 
expedicions durant tot l’any amb un interval de pas de 30minuts  entre les 6h56 i les 
21h55. Aquesta línia també funciona diumenges amb una oferta de 11 expedicions amb 
un interval de pas d’1 hora entre les 9h56 i les 21h55. 
 

- L7,Torre Gironella - Can Gibert del Pla - UdG Les Àligues - Hospital Santa Caterina, 
línia de bus que comunica l’estació de RENFE de Girona, la zona de Torre Gironella, el 
Campus del Barri Vell de la Universitat de Girona i l’hospital de Santa Caterina a Salt. En 
un dia lectiu hi ha una oferta de 57 expedicions amb un interval de pas de 15 minuts entre 
les 7h30 i les 22h00. Els dissabtes, festius i feiners d’agost hi ha una oferta de 21 
expedicions amb un interval de pas de 30 minuts entre les 7h00 i les 14h00 i d’1 hora de 
14h00 a 21h00. 
 

- L8, Estació autobusos / RENFE - Parc Tecnològic Universitat de Girona / Montilivi: 
línia de bus que comunica l’estació de RENFE de Girona amb el Campus de la Universitat 
de Girona, funciona tot l’any de dilluns a dissabte. En un dia lectiu hi ha una oferta de 28 
expedicions amb un interval de pas de 30 minuts entre les 7h15 i les 21h45. 
 

- L9, Girona (UdG Montilivi) – Salt per Emili Grahit línia de bus que comunica l’estació 
els campus universitaris de la UDG de Montilivi, Girona Centre amb Salt. No circula ni 
diumenges ni durant el més d’Agost. En dia lectiu i dissabtes hi ha una oferta de 14 
expedicions amb un interval de pas de 60 minuts entre les 7h35 i les 21h32. 

El centre educatiu està cobert pel servei de bus urbà de Girona a una distància inferior a 200 
metres. 
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3.7.2. Accessibilitat parades bus urbà que donen servei al centre educatiu 

  
Parada Av. Sant Narcís 28 AV. Sant Narcís 35 PG. Olot 9 PG. Olot RB. Catalunya 2 RB. Catalunya 1 

Línies L4 i L5 L4 ,L5 ,L7 i L8 L4, L5, L8 i L9 L4 i L9 L5 L5 

Cobertura 

horària 
Feiners i caps de setmana Feiners i caps de setmana Feiners i caps de setmana Feiners i caps de setmana Feiners i caps de setmana Feiners i caps de setmana 

Marquesina No No No Sí No Sí 

Banc Sí Sí SÍ Sí Sí Sí 

Inf. horària Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Inf. 

recorregut 

línies 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Senyal 

vertical 
Sí SÍ Sí Sí Sí Sí 

Senyal 

horitzontal 
Sí Sí Sí Sí No No 

Parada en En el carril de circulació En el carril de circulació. En el carril de circulació En el carril de circulació En el carril de circulació En el carril de circulació 

Accessibilitat Bona Bona Bona Bona Bona Bona 

Amplada 

voreres 
+ 1,5 metres +1,5 metres +1,5 metres +1,5 metres +1,5 metres +1,5 metres 

Imatge 

      

Figura 3.73.– Principals característiques de les parades de bus més pròximes a cada centre educatiu. Font: elaboració pròpia 

 

En general, les sis parades de bus més pròximes al centre educatiu estan adaptades, són accessibles i estan ben equipades (amb marquesina, 
banc i informació de les línies i els horaris). No obstant, cal millorar: 

 Dotar de marquesina la parada de la Rambla de Catalunya 2. En el cas de les parades av. Sant Narcís 28, av. Sant Narcís 35, es 
recomana però l’amplada actual de les voreres no fa viable aquesta actuació mantenint l’accessibilitat de les voreres. 

 Senyalització horitzontal a les parades de Rambla Catalunya 1 i 2. 
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3.7.3. Autobús interurbà 

A més del servei de bus urbà, l’escola FEDAC Sant Narcís està cobert per l’estació d’autobusos 
interurbans, a una distància inferior a 200 metres. En concret, l’estació, subterrània, s’ubica entre el 
carrer Bisbe Sivilla i les vies del tren. 

L’oferta que dona servei a aquesta estació està formada per 27 línies, aquestes són: 

 Girona- Olot 

 Barcelona- Girona – Figueres 

 Girona – Olot – Ripoll per Vallfogona 

 Girona – Olot per Amer 

 Girona – Lloret de Mar 

 Girona – Santa Coloma de Farners 

 Girona – Sant Feliu de Guíxols 

 Girona – Torroella – l’Estartit 

 Girona – la Bisbal d’Empordà – Palafrugell 

 Girona – Blanes 

 Girona – Cadaqués 

 Girona – Manresa 

 Girona – Lleida 

 Girona – Puigcerdà 

 Girona – Sant Gregori 

 Girona – Riudellots – Cassà – Caldes 

 Girona – Arbúcies – Sant Celoni 

 Girona – Sant Hilari Sacalm per Anglès 

 Girona – l’Escala 

 Girona – Madremanya – la Bisbal d’Empordà 

 Girona – Sant Esteve de Llémena 

 Girona – Caldes – Sant Feliu de Guíxols 

 Girona – Begur –Palafrugell 

 Girona – Tossa de Mar 

 Girona – Verges 

 Girona – Aeroport de Girona /Costa Brava 

 Girona – Aeroport del Barcelona 

 Girona – Madrid 

 

Així mateix, l’estació també disposa de serveis internacionals amb destinacions com Andorra, 
Perpinyà, Amsterdam, Bolonia, Frankfurt, Marsella,  Praga, Venècia o París, entre d’altres. 

 

L’itinerari entre l’estació i l’escola es realitza pel passeig d’Olot i Pare Coll, trams accessibles als 
desplaçaments a peu. 

 

Així doncs, l’escola FEDAC Sant Narcís està coberta i és accessible en transport públic. 
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Figura 3.74.– Oferta de transport públic i cobertura 200 metres a l’escola FEDAC Sant Narcís. Font: elaboració 

pròpia 
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3.8. Xarxa del vehicle privat motoritzat  

Per analitzar l’accessibilitat de l’entorn dels centres educatius, cal tenir present la jerarquia viària en 
vehicle privat motoritzat (font: PMUS de Girona). 

D’aquesta manera, tal i com s’observa en la figura inferior, el 46,5% dels trams en els itineraris 
escolars utilitzen la xarxa primària, els quals destaquen els eixos del passeig d’Olot i del Riu Güell. 

Amb un 36,5% hi ha la xarxa secundària veïnal, formada per la major part del les vies de l’entorn 
del centre educatiu, com són els carrers Pare Coll i Ramon Muntaner. I amb un 17,0% hi ha la xarxa 
secundària distribuïdora, on destaca l’av. Sant Narcís, en els eu extrem meridional. 

 
Figura 3.75.–  Xarxa de vehicle privat motoritzat. Font: elaboració pròpia 

 

L’itinerari d’accés en vehicle privat des de la xarxa primària fins a la porta del centre educatiu es pot 
realitzar per dos itineraris: 

1.- Passeig d’Olot (costat est): els vehicles que accedeixen des del passeig Olot, costat est, circulen 
per aquesta via, regulada a 30 km/h en les proximitats al centre educatiu, i giren a la dreta a la 
intersecció amb l’av. Sant Narcís i c. Pare Col (aquesta intersecció està semaforitzada). Un cop 
s’accedeix al carrer Pare Coll la velocitat de la via és de 30 km/h i hi ha senyalització vertical indicant 
zona escolar i el senyal P-21 del codi de circulació (perill per la proximitat a una zona freqüentada 
per nens). 

També es pot accedir al centre educatiu pel carrer Ramon Muntaner. En aquest cas, els vehicles 
circulen pel passeig d’Olot i giren a la dreta a la intersecció amb el carrer Ramon Muntaner. Aquest 
carrer està regulat a 30 km/h i hi ha senyalització vertical indicant zona escolar i el senyal P-21 del 
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codi de circulació (perill per la proximitat a una zona freqüentada per nens) a la intersecció dels c. 
Ramon Muntaner – c. Mare de Déu del Remei. 

 

 
Figura 3.76.– Senyal P-21. Font: Codi de Circulació 

 

2.- Passeig d’Olot (costat oest): els vehicles que accedeixen des del passeig Olot, costat oest, 
circulen per aquesta via, regulada a 40 km/h, i giren a la dreta a la intersecció amb l’av. Sant Narcís 
per, a 50 metres, efectuar un canvi de sentit (en direcció nord) a la plaça Mare de Déu de Montserrat. 
Un cop efectuat el canvi de sentit, creuen el passeig Olot i accedeixen al carrer Pare Coll. 

 

Tots els carrers que donen accés al centre escolar (carrer Pare Coll, el carrer Ramon Muntaner el 
carrer Mare de Déu del Remei i el passeig d’Olot) disposen de senyalització de Zona Escolar, i ene 
el cas del passeig d’Olot s’afegeix el recordatori de limitació de velocitat a 30 km/h. 

 

 
Figura 3.77.– Senyalitzacions d’entorn escolar. Font: elaboració pròpia 
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3.9. Aparcament 

El carrer Pare Coll, on s’ubica la porta d’accés al centre educatiu, disposa d’oferta d’aparcament en 
calçada als dos costats de la via. Al costat oest (costat on s’ubica el centre educatiu) tot el tram del 
carrer de davant de l’escola està regulat com a zona blava, mentre que al costat est la meitat del 
tram està regulat com a zona blava i l’altre meitat per a càrrega i descàrrega. 

Al carrer Ramon Muntaner, carrer ubicat al nord del centre educatiu, també disposa d’oferta 
d’aparcament als dos costats de la via. En aquest cas, la major part del tram l’oferta d’aparcament 
és lliure, excepte unes places d’aparcament reservades per a persones de mobilitat reduïda, davant 
del centre educatiu, unes places d’aparcament regulat en zona blava al tram est, i unes places per 
motos davant del carrer Mare de Déu del Remei. 
 

El conjunt de l’oferta d’aparcament el calçada a l’entorn del centre educatiu, uns 200 metres, 

ascendeix a 368 places, de les quals el 70,6% són lliures, el 12,2% són per motos, el 7,4% són de 

càrrega i descàrrega el 6,6% estan regulades com a zona blava, i un 3,2% per persones amb 

mobilitat reduïda. 

Tipologia Places estimades 

Lliure 260 

Zona blava 24 

Persones mobilitat 
reduïda 12 

Càrrega i descàrrega 27 

Motos 45 

Total 368 

Figura 3.78.– Oferta d’aparcament en calçada a l’entorn de l’àmbit d’estudi. Font: elaboració pròpia 

 

A l’entorn de l’àmbit d’estudi, la xarxa viària té una longitud de 3,1km, per tant amb l’oferta 

d’aparcament en calçada la mitjana d’aparcament és de 119 places/km. Així doncs, actualment 

l’oferta d’aparcament en calçada és força elevada, fet que facilita, i per tant promou, els 

desplaçaments en vehicle privat al centre educatiu. 

 

Cal tenir en compte que cap dels dos vials d’accés al centre educatiu (c. Pare Coll i c. Ramon 

Muntaner) disposes de places d’aparcament habilitades per deixar o recollir els nens (places Kiss 

and Go). 

 

Per contra, cal destacar positivament que s’han eliminat tres places d’aparcament en calçada al 

carrer Pare Coll a la intersecció amb el carrer Ramon Muntaner per incrementar l’espai d’espera i 

recollida dels alumnes al centre educatiu. Es recomana ampliar aquest espai habilitat pels vianants 

en tota la façana del centre educatiu, és a dir, al tram del carrer Pare Coll entre l’avinguda Sant 

Narcís i el carrer de Ramon Muntaner. 
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Figura 3.79.– Aparcaments en superfície a l’entorn del centre docent. Font: elaboració pròpia 

 

3.9.1. Indisciplines d’aparcament 

A principis del mes de desembre de 2021 s’ha realitzat treball de camp entre les 8h00 i les 9h00 per 
observar la mobilitat a l’entrada del centre educatiu.  

En el treball de camp s’han identificat algunes irregularitats d’aparcament durant les hores d’entrada 
dels alumnes al centre educatiu.  

A les 8h00, a l’entrada dels alumnes de secundària, no s’han identificat indisciplines 
d’estacionament remarcables, llevat d’algun vehicle aïllat fent parada en places de càrrega i 
descàrrega al carrer Pare Coll. 

En canvi a les 9h00, a l’entrada dels alumnes d’infantil i primària, si que s’han identificat indisciplines 
en l’estacionament. Els carrers on és concentren aquestes irregularitats són al passeig d’Olot amb 
la intersecció amb el carrer Mare de Déu del Remei i al mateix carrer de Mare de Déu del Remei 
amb Ramon Muntaner.   

Al passeig d’Olot amb Mare de Déu del Remei s’han identificat parades en doble fila, inhabilitant un 
dels dos carrils de circulació en sentit Salt i obstaculitzant les parades de l’autobús urbà, en sentit 
Salt.  
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Figura 3.80.- Indisciplines d'estacionament al passeig d'Olot. Font: elaboració pròpia 

Al carrer Ramon Muntaner amb Mare de Déu del Remei s’han identificat parades en cruïlles, passos 
de vianants i en estacionament reservat per a motos. De forma que s’obstaculitza el creuament dels 
vianants pels passos de vianants i es posa en perill la seguretat viària per la limitació de visibilitat 
en aquests passos de vianants. 

  

 
Figura 3.81. - Indisciplines d'estacionament al carrer Ramon Muntaner amb Mare de Déu del Remei. Font: 

elaboració pròpia 
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3.10. Principals conclusions 

A continuació es fa una valoració general de l’entorn immediat analitzat: 

 
Valoracions positives Valoracions negatives 

 El 74,5% de la longitud dels itineraris principals de 
vianants tenen voreres superiors a 1,5m d’amplada 

 Els carrers Ramon Muntaner, Mare de Déu de la Salut, 
Cristòfol Colom i el sud de l’av. Sant Narcís tenen 
voreres inferiors a 1,5 metres d’amplada. 

 El 76,7% dels passos de vianants dels itineraris 
escolars són accessibles 

 Dèficits de passos de vianants accessibles al 23,3% 
de les interseccions. Destaquen els de la intersecció 
de c- Ramon Muntaner – c. Mare de Déu del Remei o 
la porta d’accés al centre. 

 La xarxa ciclable amb infraestructura específica 
garanteix l'accés en bicicleta fins al passeig d’Olot. 

 El carrer Pare Coll, d’accés al centre educatiu, no 
disposa d’infraestructura específica per a la bicicleta. 

 El centre educatiu està servi per 5 línies de bus urbà 
a menys de 200m. 

 Manca de continuïtat en el carril bici ubicat a la vorera 
nord del passeig d’Olot. 

 Les parades de transport públic més properes són 
accessibles,. 

 L’oferta de places d’aparcament per a bicicletes a la 
via pública és reduïda (10 places, ubicades a uns 100 
metres de la porta d’accés al centre) 

 Bona cobertura amb les línies de bus interurbà. 
L’estació d’autobusos es localitza a menys de 200m 
del centre educatiu. 

 Les estacions de la Girocleta més pròximes s’ubiquen 
a més de 250m del centre educatiu 

 El carrer Pare Coll, on s’ubica la porta d’entrada al 
centre educatiu, i Ramon Muntaner formen part de la 
xarxa viària veïnal. 

 Caldria millorar la senyalització horitzontal a les 
parades Rambla Catalunya 1 i 2 i dotar de marquesina 
les parades av. Sant Narcís 28 i 35 i Rambla Catalunya 
2. 

 El tram del carrer Mare de Déu del Remei, on s’ubica 
la segona porta d’entrada al centre educatiu, és 
exclusiu per vianants i bicicletes. 

 El 46,5% dels itineraris escolars principals formen part 
de la xarxa viària principal. 

 Tots els itineraris d’accés en vehicle privat al centre 
educatiu estan regulats a 30 km/h. Els carrers Pare 
Coll, Ramon Muntaner i el pg. d’Olot estan dotats del 
senyal P-21 (perill per proximitat a una zona 
freqüentada per nens). 

 Elevada oferta d’aparcament en calçada a l’entorn del 
centre educatiu (336 places). 

 Tots els carrers que donen accés al centre escolar 
(c. Pare Coll, c. Ramon Muntaner, c. Mare de Déu 
del Remei i passeig d’Olot) disposen de 
senyalització vertical que indica Zona Escolar. 

 El carrer Pare Coll, vial d’accés al centre educatiu, 
disposa d’oferta d’aparcament els dos costats de la 
via. 

 

 Indisciplines d’aparcament en hora d’entrada al centre 
educatiu pels alumnes d’infantil i primària (9h00). 
Vehicles estacionats en doble al pg. d’Olot i 
estacionament sobre els passos de vianants de la 
intersecció c. Ramon Muntaner amb Mare de Déu del 
Remei. 
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3.11. Propostes d’actuació  

Per tal de treballar en la línia d’assolir els objectius que es planteja el projecte de camins escolars, 
es formulen a continuació un conjunt d’actuacions classificades en les tres tipologies següents: 

 Intervenció i gestió de l’espai 

 Educació 

 Sensibilització i comunicació 

 

Per cada una de els tres tipologies s’adjunta una fitxa de cada una de les propostes d’actuació 
on es detalla l’àmbit d’actuació, els objectius, es descriu l’actuació, es realitza una estimació del 
cost, la prioritat i el responsable. 

 

El tots s’aporten: 

 10 propostes d’intervenció i gestió de l’espai públic. 

 6 propostes d’educació. 

 4 propostes de sensibilització i comunicació 

 

Aquestes són: 
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3.11.1. Intervenció i gestió de l’espai  

 

I.1 

Ampliar les voreres al carrer Ramon Muntaner i Cristòfol 

Colom fins a un mínim d’1,5m d’amplada i incrementar en 2 

metres la vorera del carrer Pare Coll 

1. Àmbit d’actuació 

Xarxa de vianants 

2. Objectius 

 Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu. 

 Millorar les xarxes de transport per fer-les segures, accessibles, confortables i ben 

connectades. 

 Crear proximitat i espai públic viu 

 Reequilibrar l’espai públic, donant més espai als mitjans no motoritzats. 

3. Descripció de l’actuació 

La diagnosi del present estudi indica que un 19,7% de la xarxa d’itineraris escolars principals 
no disposen de voreres amb una amplada mínima d’1,5m. Entre elles destaquen, per la seva 
proximitat al centre educatiu i nombre d’alumnes que el fan servir, els carrers Ramon Muntaner 
i carrer Cristòfol Colom. 

 

Per tant, es proposa incrementar l’amplada de les voreres del carrer Ramon Muntaner entre c. 
Mare de Déu dels Àngels i c. Pare Coll i el c. Cristòfol Colom entre el passeig d’Olot i el vial 
d’accés al c. Riu Güell. 
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I.1 

Ampliar les voreres al carrer Ramon Muntaner i Cristòfol 

Colom fins a un mínim d’1,5m d’amplada i incrementar en 2 

metres la vorera del carrer Pare Coll 

Complementàriament, es proposa incrementar en 2 metres la vorera del carrer Pare Coll entre 
el pg. d’Olot i c. Ramon Muntaner (punt on s’ubica una de les dues portes d’entrada al centre) 
amb l’objectiu de millorar l’accés i l’espera al centre educatiu. 

  

Aquesta actuació implica l’eliminació de 18 places d’aparcament en calçada lliure i 3 places per 
a motos  al carrer Ramon Muntaner, 10 places d’aparcament lliure en carrer Cristòfol Colom i 7 
places regulades com a zona Blava al carrer Pare Coll 

4. Zona d’actuació 5. Cost (€) 

Carrers Ramon Muntaner i Cristòfol Colom Ampliació vorera c. Ramon Muntaner: (310 

ml x 0,75 m amplada) x 150 €/m2 = 34.875€ 

 

Ampliació vorera c. Cristòfol Colom: (420 ml 

x 0,75 m amplada) x 150 €/m2 = 47.250€ 

 

 

Ampliació vorera c. Pare Coll: (70 ml x 2 m 

amplada) x 150 €/m2 = 21.000€ 

 

El cost total de l’actuació és de 103.125€ 

6. Possibles fonts de finançament 

Ajuntament de Girona 

7. Prioritat 8. Responsable 

Alt Ajuntament de Girona 

 

Proposta incrementar en 2m la vorera i eliminar 
cordó d’aparcament

Un carril de circulació en sentit nord

Cordó d’aparcament

CENTRE EDUCATIU
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I.2 
Dotar de passos de vianants accessibles tota la xarxa 

d’itineraris escolars principal 

1. Àmbit d’actuació 

Xarxa de vianants 

2. Objectius 

 Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu. 

 Millorar les xarxes de transport per fer-les segures, accessibles, confortables i ben 

connectades. 

 Crear proximitat i espai públic viu 

 Reequilibrar l’espai públic, donant més espai als mitjans no motoritzats. 

3. Descripció de l’actuació 

La diagnosi del present estudi indica que un 20 interseccions de la xarxa d’itineraris escolars 
principals no són accessibles (en 16 manca el pas de vianants amb els guals rebaixats i en 4 
hi ha un pas de vianants però no disposa de guals rebaixats). 

Aquestes s’ubiquen a: 

 Av. St. Narcís – c. Santiago Rusiñol (1) 

 Av. St. Narcís – c. Ramon Muntaner (1) 

 C. Francesc Artau – c. Ramon Muntaner (1) 

 Av. St. Narcís – c. Pare Coll (1) 

 C. Pere Compte – c. Pare Coll (1) 

 C. Ramon Muntaner – c. Mare de Déu del Remei (4) 

 C. Ramon Muntaner – c. Mare de Déu dels Àngels (2) 

 C. Cristòfol Colom – c. Mare de Déu dels Àngels (1) 

 C. Cristòfol Colom – c. Mare de Déu de la Salut (1) 

 C. de la Maçana – c. Garrotxa (1) 

 C. Orient – Pg. d’Olot (2) 

 C. Sant Sebastià – Pg. d’Olot (2) 

 C. Montnegre – c. Maçana (1) 
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I.2 
Dotar de passos de vianants accessibles tota la xarxa 

d’itineraris escolars principal 

 

Per tant, que les 20 interseccions siguin accessibles cal fer 16 passos de vianants amb guals 
rebaixats i en 4 interseccions s’han de rebaixar els guals. 

4. Zona d’actuació 5. Cost (€) 

Interseccions de la xarxa d’itineraris escolars 

principals 

Passos de vianants amb guals rebaixats: 16 

ut x 1.250€/ut = 20.000€ 

 

Guals rebaixats: 4 ut x 800 €/ut = 3.200€ 

 

El cost total de l’actuació és de 23.200€ 

6. Possibles fonts de finançament 

Ajuntament de Girona 

7. Prioritat 8. Responsable 

Alt Ajuntament de Girona 
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I.3 
Millorar la visibilitat en els passos de vianants de tota la xarxa 

d’itineraris escolars principals 

1. Àmbit d’actuació 

Xarxa de vianants 

2. Objectius 

 Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu. 

 Millorar les xarxes de transport per fer-les segures, accessibles, confortables i ben 

connectades. 

 Crear proximitat i espai públic viu 

 Reequilibrar l’espai públic, donant més espai als mitjans no motoritzats. 

3. Descripció de l’actuació 

L’anàlisi de la visibilitat a les interseccions de la xarxa d’itineraris escolars ha detectat que 18 
interseccions no presenten una bona visibilitat dels vianants envers al vehicle privat. 

Aquesta manca de visibilitat es deu a la presència de cordons d’aparcament davant del pas del 
pas de vianants que dificulta la visualització de les persones, especialment els nens i nenes 
que tenen una alçada inferior. 

Amb l’objectiu de millorar la seguretat viària en aquestes interseccions, es proposa eliminar les 
places d’aparcament de just davant del pas de vianants i dotar l’espai d’aparcament per a motos 
o prohibir l’aparcament 

 

 Aquestes s’ubiquen a: 

 C. Riu Güell – c. Impressors Bro (1) 

 C. Pere Compte – c. Pare Coll (1) 

 C. Ramon Muntaner – c. Francesc Artau (1) 

 Av. Sant Narcís – c. Pare Coll (1) 

 Av. Sant Narcís – c. Tarragona (1) 

 Av. Sant Narcís – c. Mare de Déu dels Àngels (1) 

 Av. Sant Narcís – c. Mare de Déu del Mont (1) 

 C. Cristòfol Colom – c. Mare de Déu dels Àngels (1) 

 Av. Hispanitat – c. Riu Güell (1) 

 C. Ramon Muntaner – c. Mare de Déu del Remei (2) 

 C. Ramon Muntaner – c. Mare de Déu dels Àngels (3) 

 C. Garrotxa – plaça de la Garrotxa (1) 

 C. Garrotxa – c. Santa Eugènia (1) 

 C. Sant Sebastià – pg. d’Olot (1) 

 C. Montcalm – pg. d’Olot (1) 
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I.3 
Millorar la visibilitat en els passos de vianants de tota la xarxa 

d’itineraris escolars principals 

 

4. Zona d’actuació 5. Cost (€) 

Interseccions de la xarxa d’itineraris escolars 

principals 

Senyalització horitzontal: 90 ml x 23 €/ml = 

2.070 € 

 
6. Possibles fonts de finançament 

Ajuntament de Girona 

7. Prioritat 8. Responsable 

Alt Ajuntament de Girona 
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I.4 
Millorar la seguretat viària a la intersecció del carrer Pare Coll 

amb l’av. Sant Narcís i el passeig d’Olot 

1. Àmbit d’actuació 

Xarxa de vianants 

2. Objectius 

 Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu. 

 Millorar les xarxes de transport per fer-les segures, accessibles, confortables i ben 

connectades. 

 Crear proximitat i espai públic viu 

 Reequilibrar l’espai públic, donant més espai als mitjans no motoritzats. 

 Millorar la seguretat viària. 

3. Descripció de l’actuació 

Actualment la intersecció entre el c. Pare Coll, l’av. Sant Narcís i passeig d’Olot presenta una 
configuració en Y. 

Amb l’objectiu de millorar la seguretat viària en el pas de vianants del carrer Pare Coll, vial 
d’accés al centre educatiu, el Pla Local de Seguretat Viària 2020-2023 proposa incrementar 
l’amplada de la vorera oest del carrer Pare Coll amb l’objectiu d’incrementar l’angle de gir dels 
vehicles que volen entrar a aquesta via des de l’av. Sant Narcís.  

L’increment de l’angle de gir implica una reducció de velocitat dels vehicles que volen accedir 
al carrer Pare Coll, i per tant s’incrementa la seguretat dels vianants a la intersecció esmentada. 

També es proposa instal·lar dos passos de vianants al nord de la intersecció entre Sant Narcís 
i passeig d’Olot, un a Sant Narcís al nord de Pare Coll i l’altre a Pare Coll a la intersecció amb 
Sant Narcís. 

 

4. Zona d’actuació 5. Cost (€) 
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I.4 
Millorar la seguretat viària a la intersecció del carrer Pare Coll 

amb l’av. Sant Narcís i el passeig d’Olot 

Intersecció c. Pare Coll amb av. Sant Narcís 64.876,36 € (font: Ajuntament de Girona) 

 6. Possibles fonts de finançament 

Ajuntament de Girona 

7. Prioritat 8. Responsable 

Alt Ajuntament de Girona 
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I.5 
Urbanitzar com a plataforma única el carrer Mare de Déu del 

Remei, entre el passeig d’Olot i el carrer Ramon Muntaner 

1. Àmbit d’actuació 

Xarxa de vianants 

2. Objectius 

 Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu. 

 Millorar les xarxes de transport per fer-les segures, accessibles, confortables i ben 

connectades. 

 Crear proximitat i espai públic viu 

 Reequilibrar l’espai públic, donant més espai als mitjans no motoritzats. 

 Millorar la seguretat viària. 

3. Descripció de l’actuació 

Com s’ha indicat a la diagnosi, el carrer Mare de Déu del Remei, entre el passeig d’Olot i el 
carrer Ramon Muntaner, actualment és d’ús exclusiu per a vianants i bicicletes, no obstant les 
característiques urbanístiques d’aquest trams són de vorera i calçada. 

 

Amb l’objectiu de millorar l’accés i l’espera al centre educatiu en modes sostenibles es proposa 
millorar el confort d’aquest tram mitjançant la seva urbanització com a plataforma única. 

 

CENTRE EDUCATIU

Pg. d’Olot

Proposta plataforma única
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I.5 
Urbanitzar com a plataforma única el carrer Mare de Déu del 

Remei, entre el passeig d’Olot i el carrer Ramon Muntaner 

4. Zona d’actuació 5. Cost (€) 

Entorn centre educatiu Plataforma única  c. Mare de Déu del Remei: 

(50ml x 8,5m amplada) x 150 €/m2 = 63.750€ 

 6. Possibles fonts de finançament 

Ajuntament de Girona 

7. Prioritat 8. Responsable 

Alt Ajuntament de Girona 
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I.6 

Executar l’actuació de prohibició del gir a l’esquerra a la 

intersecció entre pg. d’Olot i l’av. Sant Narcís, des de l’entrada 

sud de Sant Narcís cap a l’oest del pg. d’Olot, proposada a 

l’Estudi de Mobilitat i proposta d’ordenació viària de l’av. Sant 

Narcís. 

1. Àmbit d’actuació 

Xarxa de vianants 

2. Objectius 

 Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu. 

 Millorar les xarxes de transport per fer-les segures, accessibles, confortables i ben 

connectades. 

 Millorar la seguretat viària de vianants i vehicle privat motoritzat. 

3. Descripció de l’actuació 

L’actual configuració viària de la intersecció entre el pg. Olot i l’av. Sant Narcís presenta un 
problema d’inseguretat viària entre els vehicles que circulen per l’av. Sant Narcís en sentit nord 
i volen girar a l’esquerra cap al pg. d’Olot (direcció oest) i els vianants que volen creuar el pas 
de vianants del pg. d’Olot (costat oest). 

Els vehicles que circulen des del sud de l’av. Sant Narcís i volen girar a l’esquerra al pg. d’Olot 
es troben amb el conflicte que han d’estar pendents, per realitzar aquest gir, dels vehicles que 
circulen en direcció contrària (av. Sant Narcís de nord a sud) i del pas de vianants del pg. d’Olot, 
el qual està en fase de verd pels desplaçaments a peu. 

El problema detectat és que molts vehicles que volen realitzar aquest gir, estan massa pendents 
de vehicles que circulen en sentit contrari i un cop el poden realitzar perquè la circulació viària 
ho permet, no presten atenció els vianants que creuen, fet que genera inseguretat tant en els 
desplaçaments en modes sostenibles com pel vehicle privat. 

A fi de millorar la seguretat viària en aquesta intersecció es proposa executar l’actuació de 
prohibició del gir a l’esquerra als vehicles que circulen per l’av. Sant Narcís en sentit nord i volen 
girar a l’esquerra al pg. d’Olot (moviment D4 de la imatge inferior), proposat a l’Estudi de 
Mobilitat i proposta d’ordenació viària de l’av. St. Narcís. Aquesta simplificació de la intersecció 
permetrà disminuir l’elevada accidentalitat identificada al PLSV 2020- 2023. 
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I.6 

Executar l’actuació de prohibició del gir a l’esquerra a la 

intersecció entre pg. d’Olot i l’av. Sant Narcís, des de l’entrada 

sud de Sant Narcís cap a l’oest del pg. d’Olot, proposada a 

l’Estudi de Mobilitat i proposta d’ordenació viària de l’av. Sant 

Narcís. 

 

Eliminació moviment proposat a l’Estudi de Mobilitat i proposta d’ordenació viària de l’av. St. Narcís 

 

Per tant, la proposta consisteix en: 

 Senyalització vertical  de prohibit el gir a l’esquerra (R-303 del codi de circulació) a l’av. 
St. Narcís (abans de la intersecció al el pg. d’Olot). 

 Modificar la senyal horitzontal del carril central: actualment indica el gir a l’esquerra i 
seguir recta i es proposa pintar només indicant que es pot seguir recta. 
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I.6 

Executar l’actuació de prohibició del gir a l’esquerra a la 

intersecció entre pg. d’Olot i l’av. Sant Narcís, des de l’entrada 

sud de Sant Narcís cap a l’oest del pg. d’Olot, proposada a 

l’Estudi de Mobilitat i proposta d’ordenació viària de l’av. Sant 

Narcís. 

4. Zona d’actuació 5. Cost (€) 

Interseccions de la xarxa d’itineraris escolars 

principals 

Senyalització de prohibició de gir a l’esquerra 

(R-303): 1 ut x 215€/ut = 215€ 

 

Senyalització horitzontal al paviment: 56€/ut 

x 1 ut = 56€ 

 

El cost total de l’actuació és de 271€ 

6. Possibles fonts de finançament 

Ajuntament de Girona 

7. Prioritat 8. Responsable 

Alt Ajuntament de Girona 
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I.7 

Eliminar tram de carril bici en vorera al nord del passeig 

d’Olot, entre el carrer Mare de Déu del Remei cap a l’est i 

reubicar el pas de vianants de la intersecció passeig d’Olot – c. 

Cristòfol Colom de l’oest a l’est. 

1. Àmbit d’actuació 

Xarxa de vianants i bicicletes 

2. Objectius 

 Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu i en bicicleta. 

 Millorar les xarxes de transport per fer-les segures, accessibles, confortables i ben 

connectades. 

 Crear proximitat i espai públic viu 

 Reequilibrar l’espai públic, donant més espai als mitjans no motoritzats. 

3. Descripció de l’actuació 

La diagnosi del present estudi indica que el carril bici en vorera del nord del passeig d’Olot entre 
els carrers Cristòfol Colom i Mare de Déu del Remei perd la seva continuïtat en direcció est.  

Aquesta infraestructura ciclable per la seva continuïtat degut a l’amplada total de la vorera i a 
la presència d’una parada d’autobús. 

Així mateix, aquest tram de vorera és adjacent al centre educatiu, amb la qual cosa es genera 
un conflicte entre els desplaçaments a peu i en bicicleta. 

Amb l’objectiu de garantir l’accés segur en bicicleta al centre educatiu es proposa: 

 Eliminar en tram de carril bici segregat en vorera del passeig d’Olot (nord) des del c. 
Mare de Déu del Remei cap a l’est. 

 Reubicar el pas de vianants de la intersecció passeig d’Olot – c. Cristòfol Colom de l’oest 
a l’est d’aquesta intersecció. 
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I.7 

Eliminar tram de carril bici en vorera al nord del passeig 

d’Olot, entre el carrer Mare de Déu del Remei cap a l’est i 

reubicar el pas de vianants de la intersecció passeig d’Olot – c. 

Cristòfol Colom de l’oest a l’est. 

 

Aquestes dues actuacions garanteixen l’accessibilitat en bicicleta i a peu al centre educatiu i el 
carri bici nord del passeig d’Olot es connecta amb el del costat sud, fet que garanteix la 
continuïtat dels itineraris. 

4. Zona d’actuació 5. Cost (€) 

Interseccions de la xarxa d’itineraris escolars 

principals 

Reubicació pas de vianants: 8.000€ 

 

Eliminació tram carril bici: (40ml x 2m 

amplada) x 150 €/m2 = 12.000€ 

 

El cost total de l’actuació és de 20.000€ 

6. Possibles fonts de finançament 

Ajuntament de Girona 

7. Prioritat 8. Responsable 

Alt Ajuntament de Girona 

 

 

 

Pg. d’Olot

Proposta eliminació carril bici

Carril bici

Reubicació pas de vianants
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I.8 
Executar la proposta d’ordenació viària de l’avinguda Sant 

Narcís 

1. Àmbit d’actuació 

Xarxa de vianants 

2. Objectius 

 Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu. 

 Millorar les xarxes de transport per fer-les segures, accessibles, confortables i ben 

connectades. 

 Crear proximitat i espai públic viu 

 Reequilibrar l’espai públic, donant més espai als mitjans no motoritzats. 

3. Descripció de l’actuació 

L’Ajuntament de Girona ha redactat l’Estudi de mobilitat i proposta d’ordenació viària de 
l’avinguda Sant Narcís. Aquest estudi analitza diferents alternatives d’ordenació dels espais 
viaris de l’av. Sant Narcís i el carrer Mare de Déu del Pilar, valora els seus efectes en el barri 
de Sant Narcís i àmbit d’influència i proposa les ordenacions més beneficioses. 

 

Des del present estudi es proposa que s’executi l’alternativa, entre les cinc proposades, de 
regulació d’aquesta via que sorgeixi del procés de participació. 

4. Zona d’actuació 5. Cost (€) 

Av. Sant Narcís El cost de l’actuació varia en funció de 

l’alternativa. 
6. Possibles fonts de finançament 

Ajuntament de Girona 

7. Prioritat 8. Responsable 

Alt Ajuntament de Girona 
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I.9 
Incrementar l’amplada de la vorera del c. Mare de Déu del 

Remei entre el pg. d’Olot i la Rambla Catalunya 

2. Àmbit d’actuació 

Xarxa de vianants 

2. Objectius 

 Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu. 

 Millorar les xarxes de transport per fer-les segures, accessibles, confortables i ben 

connectades. 

 Crear proximitat i espai públic viu 

 Reequilibrar l’espai públic, donant més espai als mitjans no motoritzats. 

 Millorar la seguretat viària. 

3. Descripció de l’actuació 

El carrer Mare de Déu del Remei, entre el pg. d’Olot i la Rambla Catalunya, actualment no és 
un itinerari escolar principal en els desplaçaments entre el centre educatiu i el sud. Els principals 
itinerari emprats cap al sud són els carrers Cristòfol Colom (pels desplaçaments cap al sud-
oest) i l’av. Sant Narcís (pels desplaçaments cap al sud-est). 

La proposta I.7 Eliminar tram de carril bici en vorera al nord del passeig d’Olot, entre el carrer 
Mare de Déu del Remei cap a l’est i reubicar el pas de vianants de la intersecció passeig d’Olot 
– c. Cristòfol Colom de l’oest a l’est, pot implicar un increment de desplaçaments pel sud c. 
Mare de Déu del Remei que van a buscar l’av. Sant Narcís o els vials de l’entorn, degut a que 
es tracte d’un itinerari més recta. 

La secció del tram de carrer analitzat presenta una vorera est de 0,9m d’amplada, un carril de 
circulació en sentit nord, un cordó d’aparcament de 2m d’amplada entre Rambla Catalunya i c. 
del Ter i una vorera de 2,2m d’amplada al costat oest (veure imatge inferior). 

 

 

Pg. d’Olot

Vorera

Cordó aparcament

Carril de circulació

SITUACIÓ ACTUAL
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I.9 
Incrementar l’amplada de la vorera del c. Mare de Déu del 

Remei entre el pg. d’Olot i la Rambla Catalunya 

Per tal de mantenir la continuïtat de l’itinerari i evitar l’eliminació d’arbrat, es proposa 
incrementar la vorera oest fins als 4,2m d’amplada i eliminar el cordó d’aparcament lliure (9 
places). 

 

Una altre opció consistiria en reconvertir aquest tram de carrer en plataforma única i regular el 
tram de carrer com a prioritat invertida (senyal S-28) amb velocitat màxima 20 km/h. 

  

4.Zona d’actuació 5. Cost (€) 

Entorn centre educatiu Opció 1: 

Ampliació vorera c. Mare de Déu del Remei: 

(55 ml x 2 m amplada) x 150 €/m2 = 16.500€ 

 

Opció 2: 

 

6. Possibles fonts de finançament 

Ajuntament de Girona 

Pg. d’Olot

Vorera

Carril de circulació

SITUACIÓ PROPOSTA

Pg. d’Olot
SITUACIÓ PROPOSTA

Proposta plataforma única
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I.9 
Incrementar l’amplada de la vorera del c. Mare de Déu del 

Remei entre el pg. d’Olot i la Rambla Catalunya 

 

Plataforma única  c. Mare de Déu del Remei: 

(55ml x 9m amplada) x 150 €/m2 = 74.250€ 

 

Senyalització carrer de prioritat invertida (S-

28): 2 ut x 215€/ut = 430€ 

 

El cost total de l’actuació és de 16.500€ 

(opció 1) o 74.680€ (opció 2). 

7. Prioritat 8. Responsable 

Alt Ajuntament de Girona 
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3.11.2. Educatives 

A banda de les accions de gestió i intervenció en l’espai públic el camí escolar també ha d’incloure 
accions educatives, pedagògiques i formatives dirigides a transmetre i consolidar els 
coneixements i els valors subjacents en les pràctiques de mobilitat sostenible i segura per a 
tothom. En aquest sentit es plantegen les següents mesures: 

 

E.1 El Joc de la Serp 

1. Àmbit d’actuació 

Educació 

2. Objectius 

 Reforçar l’educació viària i el foment d’una mobilitat segura a les escoles i instituts amb 
continguts i activitats adaptades a cada nivell educatiu i d’acord amb les noves formes de 
mobilitat. 

 Promoure una consciència ecològica i de salut sobre la mobilitat entre els infants i adolescents 
amb el foment dels modes de transport més sostenibles, especialment a peu, en bicicleta o 
altres VMP. 

 Dotar els nens i adolescents de la confiança i les competències necessàries per moure’s de forma 
segura i autònoma en els desplaçaments escolars. 

3. Descripció de l’actuació 

L’Ajuntament de Girona posa a disposició dels centres educatius diferents activitats educatives 
per assolir les bones pràctiques en matèria de mobilitat sostenible, segura, autònoma i 
saludable a la ciutat de Girona. 

Una d’aquestes activitats és el joc de la serp. Aquest joc consisteix en les setmanes que dura 
la campanya, cada alumne/a que vagi a l’escola de manera sostenible rebrà un punt. Anar a 
peu, en bicicleta, en transport públic o en cotxe compartit són considerades formes sostenibles. 
Tots els punts es van acumulant a la gran serp que hi ha exposada a l’escola. 

L’objectiu s’aconseguirà quan tota la serp estigui coberta de punts. Quan això passi, els 
alumnes obtindran un premi. 

 



105  Memòria 

 

E.1 El Joc de la Serp 

Així doncs, es proposa que el centre educatiu sol·liciti a l’ajuntament de Girona la inscripció a 
aquesta activitat i, posteriorment, realitzar-la.  

4. Zona d’actuació 5. Cost (€) 

Escola Sense costos 

6. Possibles fonts de finançament 
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E.1 El Joc de la Serp 

7. Prioritat 8. Responsable 

Alt Escola FEDAC Sant Narcís 
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E.2 
Caminem! Una manera de moure’t saludable, sostenible i 

segura 

1. Àmbit d’actuació 

Educació 

2. Objectius 

 Reforçar conductes segures com a vianants. 

 Crear hàbits d’autonomia i responsabilitat com a vianants. 

 Fomentar la mobilitat a peu com a hàbit saludable. 

 Conscienciar en la responsabilitat de la ciutadania en la protecció del mediambient. 

 Promoure actituds sostenibles. 

3. Descripció de l’actuació 

L’Ajuntament de Girona posa a disposició dels centres educatius diferents activitats educatives 
per assolir les bones pràctiques en matèria de mobilitat sostenible, segura, autònoma i 
saludable a la ciutat de Girona. 

Una d’aquestes activitats és una xerrada participada dinamitzada per un educador/a per 
reflexionar sobre la importància de desplaçar-nos a peu; els beneficis en la salut i 
mediambientals que ens aporta; la responsabilitat de cadascun/a de nosaltres en la cura del 
medi ambient; el foment de la mobilitat autònoma i sostenible, les activitat cíviques, segures i 
responsables quan ens movem. 

Un cop finalitzada la xerrada es realitzarà una passejada amb l’educador/a al voltant de l’escola 
per posar en pràctica allò que s’ha treballat a l’aula. 

Amb aquests valors es volen treballar els valors de sostenibilitat i civisme. 

Aquesta activitat està pensada per alumnes del cicle mitjà de primària. 

 

Així doncs, es proposa que el centre educatiu sol·liciti a l’ajuntament de Girona la realització 
d’aquesta activitat. 
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E.2 
Caminem! Una manera de moure’t saludable, sostenible i 

segura 

4. Zona d’actuació 5. Cost (€) 

Escola Recursos propis  

6. Possibles fonts de finançament 

 

7. Prioritat 8. Responsable 

Alt Escola FEDAC Sant Narcís 

 



109  Memòria 

 

 

E.3 Mou-te en bicicleta 

1. Àmbit d’actuació 

Educació 

2. Objectius 

 Reforçar conductes segures com a vianants. 

 Crear hàbits d’autonomia i responsabilitat com a vianants. 

 Fomentar la mobilitat a peu com a hàbit saludable. 

 Conscienciar en la responsabilitat de la ciutadania en la protecció del mediambient. 

 Promoure actituds sostenibles. 

3. Descripció de l’actuació 

L’Ajuntament de Girona posa a disposició dels centres educatius diferents activitats educatives 
per assolir les bones pràctiques en matèria de mobilitat sostenible, segura, autònoma i 
saludable a la ciutat de Girona. 

Una d’aquestes activitats és una xerrada participada dinamitzada per un educador/a per 
treballar els hàbits de conducta que fomentin ser un bon/a ciclista. Més enllà de l'aprenentatge 
de les normes de circulació i de seguretat, amb aquesta activitat es treballa el foment de la 
mobilitat autònoma, els beneficis per la salut i medioambientals.  

Es complementa amb una altra sessió on els i les alumnes participen en un Parc Mòbil de 
Bicicletes per posar en pràctica els coneixements adquirits a l'aula. 

Amb aquests valors es volen treballar els valors de sostenibilitat i civisme. 

Aquesta activitat està pensada per alumnes del cicle superior de primària. 

 

Així doncs, es proposa que el centre educatiu sol·liciti a l’ajuntament de Girona la realització 
d’aquesta activitat.  

4. Zona d’actuació 5. Cost (€) 

Escola Recursos propis  
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E.3 Mou-te en bicicleta 

6. Possibles fonts de finançament 

 

7. Prioritat 8. Responsable 

Alt Escola FEDAC Sant Narcís 
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E.4 Visites a serveis ciutadans: l’autobús urbà 

1. Àmbit d’actuació 

Educació 

2. Objectius 

 Valorar la utilització del transport públic per la ciutat com un mitjà de menor impacte 
mediambiental que els vehicles particulars. 

 Fomentar l’adquisició d’hàbits i pautes de conducta que contribueixin a crear una ciutat 
millor i més sostenible. 

 Prendre consciència de les normes necessàries de seguretat en la utilització del 
transport públic. 

 Conèixer alguns barris de la ciutat des d’una perspectiva diferent. 

3. Descripció de l’actuació 

L’Ajuntament de Girona posa a disposició dels centres educatius diferents activitats educatives 
per assolir les bones pràctiques en matèria de mobilitat sostenible, segura, autònoma i 
saludable a la ciutat de Girona. 

Una d’aquestes activitats és una sessió a l’escola on l’educador o educadora reflexiona junt 
amb l’alumnat sobre l’ús sostenible del transport públic dins la ciutat i els seus diferents 
avantatges. A continuació, el grup agafarà l’autobús de línia regular a la parada més pròxima a 
l’escola i farà un petit trajecte on l’educador o educadora aprofitarà per explicar les normes 
bàsiques per pujar a un autobús, promoure hàbits saludables i sostenibles, actituds, etc.  

Amb  l’activitat es treballa per tal que  l’alumnat conegui com funcionen els autobusos 
urbans  habitualment i les possibilitats que ofereixen realment per traslladar-se d’un indret a 
l’altre de la ciutat. A més a més de conscienciar-los en el paper que té la ciutadania en la cura 
del medi ambient i la reducció de les emissions. 

Amb aquests valors es volen treballar els valors de respecte, convivència i responsabilitat amb 
el medi. 

Aquesta activitat està pensada per alumnes del cicle mitjà i superior de primària. 

 

Així doncs, es proposa que el centre educatiu sol·liciti a l’ajuntament de Girona la realització 
d’aquesta activitat.  
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E.4 Visites a serveis ciutadans: l’autobús urbà 

4. Zona d’actuació 5. Cost (€) 

Escola Recursos propis  

6. Possibles fonts de finançament 

 

7. Prioritat 8. Responsable 

Alt Escola FEDAC Sant Narcís 
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E.5 El bus a peu 

1. Àmbit d’actuació 

Educació 

2. Objectius 

 Fomentar una mobilitat sostenible, activa, segura i autònoma en els desplaçaments escolars. 

 Reduir l’ús del vehicle privat motoritzat entre les famílies dels alumnes en els desplaçaments 
fins a l’escola. 

 Millorar la qualitat de l’aire i reduir la contaminació acústica dels entorns escolars 

3. Descripció de l’actuació 

El bus a peu consisteix en un recorregut a peu on s’estableixen una sèrie de “parades” de 
recollida que funcionen com a punts de trobada on els nens i nenes esperen per unir-se al grup. 
Cada alumne s’acostarà a la parada de recollida més propera a casa i des d’allà anirà, 
juntament amb la resta de nens, fins al centre escolar.  

L'acompanyament dels grups es pot fer entre diversos pares / mares voluntaris que fan torns 
per acompanyar els nens. Està pensat per a nens i nens a partir de 1r curs de primària, per tant 
s’hi poden afegir, en un mateix bus a peu, totes les edats fins a 6è. Tanmateix, l’objectiu és 
aconseguir unes condicions d’entorn i d’educació, per tal de que a partir de 3r, els nens i nenes 
puguin fer el camí a l’escola sense l’acompanyament de persones adultes. 

 

     

 

Existeix l’app Trazeo amb la que es pretén facilitar la gestió del bus a peu: cada matí 
l’acompanyant adult utilitza l'aplicació mòbil per a geoposicionar el grup. Es poden afegir 
diferents rutes i localitzar en temps real el bus a peu en el que camina cada nen/a. Quan el 
nen/a arriba a l’escola es notifica al pare/mare.  
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E.5 El bus a peu 

 

4. Zona d’actuació 5. Cost (€) 

Entorn centre educatiu Actuació realitzada per voluntaris 

6. Possibles fonts de finançament 

Escola FEDAC Sant Narcís i ajuntament de 

Girona 

7. Prioritat 8. Responsable 

Alt Escola FEDAC Sant Narcís 
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E.6 Mantenir la figura del Coordinador de mobilitat escolar 

1. Àmbit d’actuació 

Educació 

2. Objectius 

 Fomentar una mobilitat sostenible, activa, segura i autònoma en els desplaçaments escolars. 

 Reduir l’ús del vehicle privat motoritzat entre les famílies dels alumnes en els desplaçaments 
fins a l’escola.  

 Millorar la qualitat de l’aire i reduir la contaminació acústica dels entorns escolars. 

3. Descripció de l’actuació 

L’Ajuntament de Girona té actualment la figura de coordinador de mobilitat escolar. La xarxa de 
coordinadors/ores de mobilitat escolar s’emmarca en el projecte School Chance, actiu a la ciutat 
des de l’any 2017, el qual té com objectiu principal incorporar la mobilitat autònoma, segura i 
saludable dels i les escolars a les polítiques regionals dels territoris que hi participen, en aquest 
cas, Catalunya. 

Girona ha sigut la ciutat on es va desenvolupar una prova pilot per crear aquesta xarxa durant 
el curs 2020-2021. Valorada favorablement la prova pilot, la Xarxa de coordinadors/ores de 
mobilitat escolar es troba en la fase d’ampliació i consolidació. 

La Xarxa de CME té com a objectiu principal l’intercanvi d’experiències i la generació de 
sinergies entre els docents com també la cooperació entre els diferents centres educatius per 
tal de fomentar la mobilitat autònoma, segura, sostenible i saludable en l’entorn educatiu. 

Des del present estudi, es proposa mantenir la figura del coordinador/ores de mobilitat escolar. 

4. Zona d’actuació 5. Cost (€) 

Entorn escolar  

6. Possibles fonts de finançament 

Ajuntament de Girona 

7. Prioritat 8. Responsable 

Alt Ajuntament de Girona 
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3.11.3. Comunicació, difusió, visibilitat, sensibilitat 

La tercera pota dels projectes de Camí escolar són les accions de comunicació, difusió, 
visibilització i sensibilització. Aquestes accions permeten al projecte agafar la seva veritable 
dimensió sortint de l’àmbit específic de l’escola per arribar a la resta de veïns del poble, el barri i 
la ciutat. D’aquesta manera, d’una banda es fa partícip a tota la comunitat dels valors que 
impregnen el projecte i, d’una altra, permet generar una sensació d’utilitat als seus impulsors a 
través del reconeixement públic de la feina feta. 

Es poden plantejar accions múltiples i diverses. A continuació se’n proposen les següents: 

 

C.1 

Participar en activitats que promoguin i facin difusió del 

projecte, per exemple, durant la setmana de la mobilitat 

sostenible 

1. Àmbit d’actuació 

Comunicació, difusió, visibilitat i sensibilitat 

2. Objectius 

 Reforçar l’educació viària i el foment d’una mobilitat segura a les escoles i instituts amb 
continguts i activitats adaptades a cada nivell educatiu i d’acord amb les noves formes de 
mobilitat. 

 Promoure una consciència ecològica i de salut sobre la mobilitat entre els infants i adolescents 
amb el foment dels modes de transport més sostenibles, especialment a peu, en bicicleta o 
altres VMP. 

 Dotar els nens i adolescents de la confiança i les competències necessàries per moure’s de forma 
segura i autònoma en els desplaçaments escolars. 

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa organitzar accions en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible per a 
reivindicar l’ús de l’espai públic per a les persones i una millora de l’aire a la ciutat. 

Es pot aprofitar el Dia sense cotxes i el Park(ing) day per a realitzar activitats a l’entorn de 
l’escola que consisteixin en circuits de bicicletes i patinets i activitats al carrer com poden ser 
gimcanes o pràctiques esportives. 

 

4. Zona d’actuació 5. Cost (€) 

Entorn escolar Recursos propis del centre educatiu o de 

l’ajuntament 
6. Possibles fonts de finançament 

Ajuntament de Girona  
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C.1 

Participar en activitats que promoguin i facin difusió del 

projecte, per exemple, durant la setmana de la mobilitat 

sostenible 

7. Prioritat 8. Responsable 

Alt Escola FEDAC Sant Narcís 
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C.2 Elaborar material gràfic informatiu 

1. Àmbit d’actuació 

Comunicació, difusió, visibilitat i sensibilitat 

2. Objectius 

 Fomentar una mobilitat sostenible, activa, segura i autònoma en els desplaçaments escolars. 

 Reduir l’ús del vehicle privat motoritzat entre les famílies dels alumnes en els desplaçaments 
fins a l’escola. 

 Millorar la qualitat de l’aire i reduir la contaminació acústica dels entorns escolars 

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa que, conjuntament amb la comunitat docent i els i les alumnes, es crearà una sèrie 
de cartells, pamflets i demés material gràfic per a distribuir amb les famílies i agents de l’entorn 
educatiu que serveixin per a fer difusió de les campanyes i actuacions relacionades amb el 
projecte de camí escolar. 

4. Zona d’actuació 5. Cost (€) 

Entorn escolar Material de difusió: 2.000€ 

6. Possibles fonts de finançament 

Escola FEDAC Sant Narcís i Ajuntament de 

Girona 

7. Prioritat 8. Responsable 

Alt Escola FEDAC Sant Narcís 
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C.3 Comerç amic 

1. Àmbit d’actuació 

Comunicació, difusió, visibilitat i sensibilitat 

2. Objectius 

 Dotar els nens i adolescents de la confiança i les competències necessàries per moure’s de forma 
segura i autònoma en els desplaçaments escolars. 

3. Descripció de l’actuació 

El projecte comerç amic tracte d’identificar el comerç de proximitat com a punt de confiança i 
acollida en el camí que fan els nens i nenes per anar cada dia des de casa a l'escola i des de 
l'escola a casa. Ser un comerç amic vol dir ser un comerç que l’infant identifica com a proper, 
amb persones que, si li cal ajuda o té alguna necessitat, dificultat o problema durant el trajecte 
a l’escola o en tornar a casa, li oferiran l’atenció i col·laboració que necessiti.  

Així doncs, amb la participació de l’alumnat es crearà un distintiu específic per a identificar als 
comerços adherits a aquest projecte. Es important que els nens i nenes participin en totes les 
parts de la creació del distintiu a la vega que es tracti d’un disseny senzill per tal de que el 
puguin fer seu. 

L’Ajuntament de Girona ja ha realitzat una prova pilot amb l’escola Doctor Masmitjà, amb 
resultats satisfactoris. Per tant, es proposa estendre aquesta iniciativa a l’escola FEDAC Sant 
Narcís. 

 

Exemple distintiu comerç amic de Girona 

4. Zona d’actuació 5. Cost (€) 

Entorn escolar Distintiu: 1.500€ 

6. Possibles fonts de finançament 

Ajuntament de Girona  

7. Prioritat 8. Responsable 

Alt Escola FEDAC Sant Narcís i Ajuntament de 

Girona 
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C.4 Mobilitat a la web del centre educatiu 

1. Àmbit d’actuació 

Comunicació, difusió, visibilitat i sensibilitat 

2. Objectius 

 Fomentar una mobilitat sostenible, activa, segura i autònoma en els desplaçaments escolars. 

 Reduir l’ús del vehicle privat motoritzat entre les famílies dels alumnes en els desplaçaments 
fins a l’escola. 

 Millorar la qualitat de l’aire i reduir la contaminació acústica dels entorns escolars. 

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa destinar una pestanya del portal web del centre educatiu a la mobilitat de l’escola.  

S’inclourà tota la informació referent al projecte de camins escolar, on s’adjuntarien bones 
pràctiques (proposta E.3), activitats de difusió i sensibilització (proposta E.5), material gràfic 
informatiu (proposta C.2), distintiu pels comerços amics (C.3), etc. 

Complementàriament, es proposa que el portal web estigui vinculat a la web municipal School 
Chance Girona i altres webs del sector. 

 

Portal web de l’ajuntament de Girona; School Chance Girona 

4. Zona d’actuació 5. Cost (€) 

 Recursos propis del centre educatiu 

6. Possibles fonts de finançament 

Escola FEDAC Sant Narcís 

7. Prioritat 8. Responsable 

Alt Ajuntament de Girona  

 



121  Memòria 

 

 

Síntesis programa d’actuacions 

 

Codi 
mesura 

Mesura Cost (€) 
Possibles 
fonts de 

finançament 

I.1 
Ampliar les voreres a carrer Ramon Muntaner i Cristòfol Colom 
fins a un mínim d’1,5m d’amplada i incrementar en 2 metres la 
vorera del carrer Pare Coll 

103.125,00 € 
Ajuntament de 
Girona 

I.2 
Dotar de passos de vianants accessibles tota la xarxa d’itineraris 
escolars principal 

23.200,00 € 
Ajuntament de 
Girona  

I.3 
Millorar la visibilitat en els passos de vianants de tota la xarxa 
d’itineraris escolars principals 

2.070,00 € 
Ajuntament de 
Girona 

I.4 
Millorar la seguretat viària a la intersecció del carrer Pare Coll 
amb l’av. Sant Narcís i el passeig d’Olot 

64.876,36 € 
Ajuntament de 
Girona 

I.5 
Urbanitzar com a plataforma única el carrer Mare de Déu del 
Remei, entre el passeig d'Olot i el carrer Ramon Muntaner 

63.750,00 € 
Ajuntament de 
Girona 

I.6 

Executar l’actuació de prohibició del gir a l’esquerra a la 
intersecció entre pg. d’Olot i l’av. Sant Narcís, des de l’entrada 
sud de Sant Narcís cap a l’oest del pg. d’Olot, proposada a 
l’Estudi de Mobilitat i proposta d’ordenació viària de l’av. Sant 
Narcís. 

 271,00 € 
Ajuntament de 
Girona 

I.7 

Eliminar tram de carril bici en vorera nord del passeig d’Olot, 
entre el carrer Mare de Déu del Remei camp a l’est i reubicar el 
pas de vianants de la intersecció passeig d’Olot – c. Cristòfol 
Colom de l’oest a l’est. 

20.000,00 € 
Ajuntament de 
Girona 

I.8 Executar la proposta d’ordenació viària de l’avinguda Sant Narcís 
 En funció de 

l’alternativa 
Ajuntament de 
Girona 

I.9 
Incrementar l’amplada de la vorera del c. Mare de Déu del Remei 
entre el pg. d’Olot i la Rambla Catalunya 

16.500 € 
Ajuntament de 
Girona 

E.1 Joc de la serp 0,00 € Centre educatiu 

E.2 Caminem! Una manera de moure't saludable, sostenible i segura 0,00 € Centre educatiu 

E.3 Mou-te en bicicleta 0,00 € Centre educatiu 

E.4 Visites a serveis ciutadans: l’autobús urbà 0,00 € Centre educatiu 

E.5 El bus a peu 0,00 € 
Ajuntament de 
Girona  

E.6 Mantenir la figura del Coordinador de mobilitat escolar 0,00 € 
Ajuntament de 
Girona  

C.1 
Participar en activitats que promoguin i facin difusió del projecte, 
per exemple, durant la setmana de la mobilitat sostenible 

0,00 € 
Ajuntament de 
Girona  

C.2 Elaborar material gràfic informatiu 2.000,00 € 

Escola FEDAC 
Sant Narcís i 
Ajuntament de 
Girona  

C.3 Distintiu pels comerços amics 1.500,00 € 
Ajuntament de 
Girona 

C.4 Mobilitat a la web del centre educatiu 0,00 € Centre educatiu 

 Total 297.293,36 €  
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4. Plànols 

 



Títol de l'estudi: Xarxa de camins escolars del FEDAC Sant
Narcís

Data: Desembre 2021
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Llegenda

Més de 75 alumnes

De 50 a 75 alumnes

De 25 a 50 alumnes

De 5 a 25 alumnes

Escola FEDAC Sant Narcís



Títol de l'estudi: Amplada de voreres a la xarxa de camins
escolars del FEDAC Sant Narcís

Data: Desembre 2021
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Amplada vorera

Inferior a 0,9 metres

De 0,9 a 1,5 metres

D'1,5 a 1,8 metres

D'1,8 a 2,5 metres

Superior a 2,5 metres

Plataforma única

Escola FEDAC Sant Narcís

Itinerari escolar principal



Títol de l'estudi: Accessibilitat als passos de vianants a la
xarxa de camins escolars del FEDAC Sant
Narcís

Data: Desembre 2021
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Itinerari escolar principal

Llegenda

Pas de vianants sense guals

Manca pas de vianants amb guals

Pas de vianants amb guals

Pas de vianants elevat



Títol de l'estudi: Visibilitat vianants a la xarxa de camins
escolars del FEDAC Sant Narcís

Data: Desembre 2021
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Llegenda

Manca de visibilitat a l'encreuament

Bona visibilitat a l'encreuament



Títol de l'estudi: Xarxa ciclable a l'entorn de l'escola FEDAC
Sant Narcís

Data: Desembre 2021

CAMÍ ESCOLAR DE L'ESCOLA

FEDAC SANT NARCÍS

0 50 100 150
 m

1 de 1

5

Pg. d'Olot

C
. P

are C
o
ll

C. R
amon M

untaner

A
v
. 
S

a
n

t 
N

a
rc

ís

A
v
. 
S

a
n

t 
N

a
rc

ís

C. C
ris

tòfol C
olom

C
. 
R

iu
 G

ü
e
ll

C. N
arcís M

onturio
l

C
. R

iu
 G

üe
ll

C
. G

arro
txa

Llegenda

Aparcament Girocleta

Aparcament bici

Carril bici en calçada

Carril bici en vorera

Calçada compartida

Carril bus bici taxi

Itineraris escolars principals

Escola FEDAC Sant Narcis



Títol de l'estudi: Xarxa de transport públic col·lectiu a l'entorn
de l'escola FEDAC Sant Narcís

Data: Desembre 2021
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Títol de l'estudi: Jerarquia viària a la xarxa de camins escolars
del FEDAC Sant Narcís

Data: Desembre 2021
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Títol de l'estudi: Oferta d'aparcament a l'entorn (200m) del
FEDAC Sant Narcís

Data: Desembre 2021
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Títol de l'estudi: Proposta ampliació voreres fins a 1,5m als
carrers Ramon Muntaner i Cristòfoo Colom

Data: Desembre 2021
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Títol de l'estudi: Proposta accessibilitat als passos de vianants
a la xarxa de camins escolars del FEDAC Sant
Narcís

Data: Desembre 2021
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Títol de l'estudi: Proposta millora de la visibilitat als
encreuaments de la xarxa de camins escolars
del FEDAC Sant Narcís

Data: Desembre 2021
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Títol de l'estudi: Proposta Xarxa ciclable a l'entorn de l'escola
FEDAC Sant Narcís

Data: Desembre 2021
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Títol de l'estudi: Proposta regulació Zona 30 a l'entorn de
l'escola FEDAC Sant Narcís

Data: Desembre 2021
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