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SEGUIMENT DE LES PROPOSTES APROVADES A LA   

 4a ASSEMBLEA MUNICIPAL OBERTA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

NOM DE LA PROPOSTA:  

CAMINS ESCOLARS: PROMOVEM ESPAIS PÚBLICS PER A INFANTS I JOVES 

PERSONA/ ENTITAT QUE VA PRESENTAR LA PROPOSTA: 

DIVERES AMPA – PLATAFORMA CAMINS ESCOLATS CIUTAT EDUCADORA 

DEPARTAMENT MUNICIPAL RESPONSABLE: INFÀNCIA 

ESTAT DE LA PROPOSTA:  

Aquesta proposta ha estat aprovada i s’ha creat un grup de treball sobre Camins escolars.  

Després de l’aprovació a l’Assemblea Municipal Oberta del passat 26 de novembre de 2016 de la 
proposta sobre camins escolars – ciutat educadora, es va realitzar una primera reunió el dia 29 de 
novembre on van participar l’alcaldessa Neus Lloveras, i els regidors Blanca Albà i Joan Martorell. 
Es va acordar conformar una comissió de treball mixta, amb participació de personal tècnic i 
polític de l’ajuntament i membres de la plataforma, per tal de dissenyar i fer seguiment dels 
treballs dels camins escolars – ciutat educadora.  
 
La primera reunió de la comissió de treball es va realitzar el dia 13 de desembre i hi van participar 
els regidors Blanca Albà i Joan Giribert, la persona referent d’Infància de l’Ajuntament i 5 
membres de la plataforma. En ella es va designar la Blanca Albà com a referent política de les 
reunions, i es va acordar que també es comptaria amb participació tècnica de les diferents 
regidories implicades, en concret personal tècnic de projectes, obres i mobilitat.  
 
L’Ajuntament proposa treballar en 2 sentits: a mig termini (mesos), i en temes immediats i 
urgents.   Les accions però, estaran condicionades pel pressupost municipal disponible i per les 
subvencions que l’Ajuntament pot rebre. 
 
La segona reunió es va celebrar el 25 de gener i des de la Plataforma es van exposar diferents 
punts greus de seguretat que afecten a l’entorn de les escoles i es va sol·licitar una priorització de 
les mateixes. S’explicaren també experiències d’altres municipis.  A la reunió es va acordar que la 
Plataforma faria arribar a l’Ajuntament la informació concreta de les problemàtiques a cada 
escola de Vilanova per així poder prioritzar i valorar quines accions es podrien executar. La 
propera  reunió es celebrarà el 15 de març de 2017. 
 
S’arribà a diversos acords com establir les necessitats més urgents a la propera reunió o que 
l’Ajuntament torni a sol·licitar la subvenció de Camins Escolars a la Diputació. Aquesta subvenció 
permetria dissenyar el projecte sobre Camins Escolars.  
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