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MOCIÓ PELS CAMINS ESCOLARS 

Els grups polítics d’aquest ajuntament ens vam posar d’acord per a treballar conjuntament per 

a la consecució d’un Projecte Educatiu de Poble.  

L’educació és clau pel present i futur del municipi i les persones que el formem, promocionar-

la a partir d’una tasca planificada és de vital importància. Aquesta planificació, al nostre 

entendre, ha de ser conjunta entre agents i entitats del municipi i liderada pel consistori 

municipal. 

En el context socioeconòmic actual aquesta iniciativa pren importància i pot ser de gran profit 

per al desenvolupament de l’acció educativa a nivell municipal. Així doncs, pensem que caldria 

començar a impulsar iniciatives concretes que poden arribar a formar part del Projecte 

Educatiu de poble.  

Una de les propostes que va sorgir en una “Assemblea de poble” va ser la d’iniciar el procés 

envers la sensibilització del medi ambient dels joves i famílies de la nostra població i, al mateix 

temps,  la creixent necessitat de reduir al màxim l’excés de cotxes particulars que s’aglutinen a 

les entrades i sortides dels centres escolars.  

És per això, que el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal, 

proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

1.- Establir una campanya de sensiblització a nivell local que promogui accions encaminades a 

reduir el trànsit i fomenti l’hàbit d’arribar a peu als centres escolars.  

2.- Tirar endavant la iniciativa de camins escolars, fomentant anar a peu a les escoles i millorar 

així la salut de les persones, la mobilitat al poble i la cura del medi ambient. 

3. Establir línies d’actuació coordinades amb altres serveis del municipi -com l’espai social- que 

possibliti el fet de crear petits grups de menors que puguin arribar a l’escola o tornar als seus 

dominicilis acompanyats al mateix temps, es permetria una estreta relació entre diferents 

generacions. 

4.- Reunir els representants de tota la comunitat educativa de la població per a establir 

calendari i definir l’actuació. El Consell Escolar Municipal pot ser un bon grup impulsor. 

5.- Establir objectius i periodicitat d’actuacions per a tirar endavant un Projecte Educatiu de 

Poble per a Prats de Lluçanès. 
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