
                          
 
 
 
1. NOM DEL PROJECTE* 

 

Jo vaig en bici 
 

 
 

2. ANTECEDENTS 

Del 16 al 27 de setembre de 2019 se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. 
Aprofitant aquesta data, es plantegen diverses accions, entre les quals la posada en marxa 
d’una prova pilot de carril bici per fomentar l’ús de la bicicleta per anar a l’escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          
 
 
 
3. DESCRIPCIÓ AMPLIADA 
Descripció  detallada  del  projecte:  necessitat  a  la  qual  respon,  plantejament  del  projecte,  ciutadania  beneficiada, 
resultats esperats, etc. 
 

Santa Coloma és un poble prou petit, que ens permet anar a peu a tota arreu…i en bici  
encara una mica més de pressa. La realitat actual però, fa que els nostres cotxes siguin els 
protagonistes dels nostres carrers, i els utilitzem per tot. 
Fomentar mitjans de transport alternatius al vehicle és una necessitat per a poder millor la 
mobilitat del nostre poble. Caminar o anar en bicicleta són activitats beneficioses no només 
per a la nostra salut i per al medi ambient, sinó també per la nostra butxaca! 
 
Per tot l’exposat, es planteja aquest projecte de carril bici al voltant de 3 centres educatius: 
Institut Joan Segura i Valls, Escola Vedruna i CEIP Cor de Roure i la zona esportiva. 
L’objecte de l’actuació és conscienciar, especialment a joves i nens, sobre modes de 
transport més sostenibles, fomentant l’ús de la bici en recorreguts quotidians com pot 
ser el trajecte a l’escola o a les instalꞏlacions esportives. 
 
Es proposa el pintat del traçat de trams de carril bicicleta bidireccional que connectarien 
els 3 centres amb els equipaments esportius. Aquesta primera proposta, incorpora 
alguns suggeriments veïnals que finalment defineixen el traçat final i algunes 
modificacions en les direccions dels carrers afectats: 
-C/ Progrés 
-C/ Francesc Moragas 
-C/ Pintor Nogué 
-C/ Nostra Senyora de la Mercè 
-C/ Verge del Pilar 
-Pg. Mossèn Joan Segura  
 
Com a eina d’avaluació de la implantació del carril bici, es realitza una enquesta als 
alumnes dels diferents centres educatius “Com vaig a l’escola” per poder recollir les 
dades en diferents períodes i poder-les contrastar. Lamentablement, el tancament dels 
centres educatius a causa de la COVID19 va impossibilitar la segona presa de dades, 
que s’espera poder fer aquest 2021. 
 
A priori, els resultats obtinguts són satisfactoris, ja que l’ús de mitjans alternatius al cotxe 
ha augmentat, especialment en els centres del Cor de Roure i l’Institut, prenent com a 
referència l’augment de l’ús de l’aparcament de bicicletes. El projecte beneficia 
directament a la totalitat dels veïns i veïnes del poble ja que per una banda pacifica el 
trànsit i per l’altra, millora les condicions ambientals i de salut dels residents.  
 
Amb aquesta finalitat, es plantejarà un procés participatiu per implicar la ciutadania en 
la diagnosi de la situació actual i incorporar les seves propostes de millora pel que fa a 
la mobilitat, especialment en plantejar possibles zones de  creixement del carril bicicleta 
o en l’aplicació de mesures de mobilitat “tova” en la zona del barri antic.  
 
Sempre afavorint una mobilitat més amable, segura, activa i sostenible. 
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Com venim a l’escola? 

 
 

Del 16 al 22 de setembre de 2019 se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. 

La Setmana del 2019 ens anima a moure’ns de manera sostenible, saludable i segura: 
caminar o anar en bicicleta són activitats beneficioses no només per a la nostra salut i per al 
medi ambient, sinó també per la nostra butxaca! 

La bicicleta no contamina, és silenciosa, ocupa poc espai, proporciona llibertat de moviments 
i contribueix a la prevenció de malalties cardiovasculars. Es pot aconseguir per pocs diners 
i el seu manteniment és senzill i econòmic. 

Dins d’aquesta Setmana Europea de la Mobilitat hem organitzat diferents accions entre les 
quals:  

-posada en marxa d’una prova pilot de carril bici per fomentar l’ús de la bicicleta per 
anar a l’escola 

Agrairíem la vostra colꞏlaboració, responent a aquesta enquesta, emmarcada dins el 
projecte de mobilitat de “Jo vaig en bici”. 

 

Com venim a l’escola?? 

Centre educatiu  

Curs  

Nº alumnes curs  

Nº alumnes enquestats  

 

 Resultats 

-A peu  

-En bici o patinet  

-En cotxe  

-En moto  
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