CAMÍ AMIC

Qui hi participa?
- Als centres escolars: alumnat, equip docent i
directiu, consell escolar, AMPA i famílies.
- Establiments i agrupacions comercials.
- Entitats, empreses i serveis: centres socioeducatius, Associacions de veïns i veïnes, TUSGSAL, etc.
- De l’Ajuntament: Alcaldia i Districtes implicats,
Espais Públics i Mobilitat, Comerç, Sostenibilitat i Medi Ambient, Participació, Comunicació,
Tecnologies de la Informació i la Comunicació,
Guàrdia Urbana i Educació.

Artur Martorell, Badalona Port, Betúlia, Gitanjali,
Jungfrau, Lola Anglada, López Torrejón,
Maristes Champagnat, Progrés i Ventós Mir.

Novembre de 2018

Escoles que hi participen, curs 2018-19:

Il·lustració: Albert Navarro

- Altres Administracions: Servei Català de
Trànsit de la Generalitat de Catalunya i Àrea
Metropolitana de Barcelona.

Més informació i contacte:
Consell de la Mobilitat Sostenible i el Transport
Públic
Ajuntament de Badalona
Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
08911 Badalona
T. 93 483 28 73
A/e: mobilitat@badalona.cat
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BADALONA

Què és?

Quines finalitats té?

Un Camí Amic és un projecte educatiu i participatiu
que promou la mobilitat segura i l’autonomia dels
infants quan van i tornen de l’escola a casa o quan
surten al carrer per anar a jugar o a fer alguna
activitat, qualsevol dia de la setmana. Un Camí Amic
és també una eina per a la transformació i millora
de l’entorn.
La Xarxa de camins escolars de Badalona es construeix amb la participació de diferents escoles d’un
mateix territori i de tota la comunitat escolar. El Camí
Amic és una estratègia per aconseguir que l’espai
públic sigui un espai de socialització i per impulsar
una nova cultura de mobilitat urbana que posi en
valor hàbits de mobilitat sostenible i la promoció de
nous comportaments.

L’escola Artur Martorell va iniciar un procés de
creació d’un Camí escolar el curs 2007-08. A partir
d’una proposta de la Comissió del Pla de Seguretat
i Educació Viària de Badalona, l’any 2016 i a través
d’un Grup de Treball del Consell de la Mobilitat
Sostenible i el Transport Públic de Badalona, es va
acordar reiniciar el projecte de Camí Amic del Parc.
Aquest camí es va inaugurar l’any 2017.
Així mateix es va acordar fer accions de sensibilització adeçades a les escoles dels Districtes 1, 3 i 4.
L’any 2018 s’ha inaugurat el Camí Amic de la Mar
Mediterrània i el Camí Amic dels Romans.

Els Camins Amics volen:
• Promoure que els infants vagin pel carrer caminant, en bicicleta o en patinet de forma autònoma i segura.
• Fomentar l’espai públic com a espai de socialització.
• Impulsar hàbits de vida saludable.
• Disminuir l’impacte de l’alta acumulació de
vehicles privats en horaris i punts determinats
de la ciutat.

Com es crea?
El procés de creació a cada centre d’un Camí Amic
segueix els passos següents:
1. Acord i creació d’una comissió de Camí Amic
en el Consell Escolar.
2. Elaboració del Projecte operatiu base.
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3. Presentació i sensibilització.
4. Diagnòstic.
5. Construcció de la proposta de Camí Amic.
6. Comunicació: senyalització i campanya
informativa.
7. Execució, posada en funcionament i avaluació.
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CAMÍ AMIC DE LA MAR MEDITERRÀNIA
CAMÍ AMIC DELS ROMANS
CAMÍ AMIC DEL PARC

