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MOU-TE VILANOVA 

 

A les escoles de Vilanova estem molt amoïnats. Necessitem que la nostra 

vila sigui més sostenible per ser menys dependents dels combustibles 

fòssils. Per una ciutat habitable, una ciutat més silenciosa i neta volem una 

nova mobilitat més racional, on als carrers convisquin les persones i els 

vehicles, que inclogui a tothom, que faciliti l'ús del transport públic i l'ús de 

la bicicleta de forma quotidiana.  

 

Solucionar el problema de la mobilitat a nivell local, és solucionar el 

problema energètic a nivell global. 

 

Llegit per Pau Velasco Val de l’Escola Canigó 

 

Creiem en una mobilitat sostenible com el camí per millorar la qualitat de 

vida de la nostra comunitat, i reduir la contaminació visual, ambiental i 

acústica. Apostem per la intermodalitat: cada mitjà de transport ha de 

jugar un paper complementari, i no han de ser tractats com a competència 

entre si. 

 

Els alumnes i les alumnes de les escoles de Vilanova i la Geltrú ens 

manifestem amb aquest suggeriments: 

 

• Si vius a prop de l'escola o de la feina caminant podràs arribar sense 

contaminar. 

 Vilanoví o vilanovina, una mica més matina!. 

 

• Si l'escola o la feina està una mica més lluny, amb la bici podràs 

arribar sense contaminar. 

Vilanoví o vilanovina, la teva salut i la de la nostra vila estan a la 

teva mà!. 

  MANIFEST ESCOLAR 2013-2014  
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Llegit per Ana Calderón Pérez de l’Escola Pia 

 

• Si de Vilanova surts per estudiar o treballar un mitjà de transport 

públic podràs utilitzar. 

Vilanoví o vilanovina, es decisió teva no meva!  

 

• Si estudieu o treballeu al mateix lloc, compartir cotxe no estaria 

malament per no contaminar. 

Vilanoví o vilanovina, si ho pots fer molts embussos evitaràs, i a la 

natura ajudaràs. 

• Si estimem Vilanova, el carril bici podem utilitzar per anar a la feina o 

de passeig, o simplement per gaudir de la ciutat. 

Vilanoví o vilanovina, gaudeix de la bici a  la nostra ciutat!  

 

Llegit per Marçal Pérez Guinovart de l’Escola Arjau 

 

• Si vas al centre Vilanova, sense estres pels seus carrers passejaràs, 

amb tranquil·litat els nens deixaràs perquè pots aprofitar-te de la 

zona de pacificació del trànsit. 

Vilanoví o vilanovina, gaudeix del centre de la nostra vila!  

 

• Si qualitat de vida vols, hi han dos mitjans que a diari hauries 

d'utilitzar: un és la bicicleta i l'altre és caminar. 

Vilanoví o vilanovina, una estona en bici i una altre caminant!  

 

• Aquest mitjans hem de potenciar a la nostra ciutat, aprofitant que 

no hi han gaires barreres arquitectòniques. 

Vilanoví o vilanovina, agafa la bici, el patinet o camina!  

 

Llegit per Ariana Albericci Calle de l’Escola Canigó 
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• Si condueixes respectant les normes de segureta, sense envair les 

aceres, rampes ni aparcaments de minusvàlids ets més sostenible i 

sociable.  

Vilanoví o vilanovina, tot es començar!  

• Aquesta forma d'actuar és pel be de cadascun de nosaltres i per que 

en un futur, d'una ciutat neta els nostres fills puguin gaudir.  

Vilanoví o vilanovina, l'hàbit hem de canviar, només és qüestió de 

voluntat!  

 

Les escoles de Vilanova expressen la nostra inquietud amb aquest 

Manifest. Amb aquest acte volem incentivar als ciutadans de la nostra vila 

a emprendre una transició cap a una mobilitat sostenible a la ciutat, per 

una ciutat més neta, més silenciosa, més racional i més humana. Gràcies 

per la vostra col·laboració. 

 

Llegit per Jan Carrion Martens 

 

 

 

Reserves: 

 

Si un dels nens o nenes està malalt o no pot venir un dels altres llegirà la 

seva part: 

 

 

Pau Velasco Val llegiria el paràgraf de  Marçal Pérez Guinovart 

 

Ana Calderón Pérez llegiria el paràgraf de Ariana Albericci Calle 

 

Marçal Pérez Guinovart llegiria el paràgraf de Jan Carrion Martens 

 

Ariana Albericci Calle llegiria el paràgraf de Ana Calderón Pérez 

 

Jan Carrion Martens llegiria el paràgraf de  Pau Velasco Val 



 
 
   
  Servei d’Educació Ambiental 
                                                                                                        Vilanova i la Geltrú   
Regidoria de Medi Ambient                                                              

 

 


