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ESTUDI DE MOBILITAT CEIP EL 
CRIST (MELIANA) 
 
C A M I N S  S E G U R S  P E R  A N A R  A  L ’ E S C O L A  

1 INTRODUCCIÓ  

1.1 PER QUÈ UN PROJECTE DE MOBILITAT ESCOLAR? 

Curs rere curs, rebem com AMPA continues queixes al voltant de la dificultat d’accedir a l’escola, sobre tot 
per part de les persones que es desplacen a peu o en bicicleta. L’afluència creixent de pares i mares en cotxe 
a l’escola, els embossos en els accessos sobre tot a l’hora de l’entrada, les voreres estretes, la indisciplina a 
l’hora d’aparcar són causes que afecten a la seguretat dels xiquets i xiquetes de l’escola. 

L’inici imminent de les obres de l’edifici poliesportiu al pàrquing que fa servir l’escola al costat d’infantil sols 
pot agreujar la situació de manera considerable.  

Davant d’aquesta situació, des de l’AMPA del CEIP El Crist, vàrem decidir estudiar la viabilitat de la creació 
de Camins Segurs perquè xiquets i xiquetes accediren a l’escola a peu o en bicicleta de forma segura i es 
minimitzés la quantitat de vehicles que van a l’escola en hores punta. 

A més a més, la pèrdua d’autonomia infantil és un procés generalitzat en les ciutats occidentals què lluny 
d’aturar-se va en augment. Les causes d’aquesta pèrdua d’autonomia són moltes i variades, però una 
d’elles està relacionada amb el disseny urbà dels carrers dels nostres pobles que s’han dissenyat pensant 
més en els cotxes que en les persones, fruit de l’expansió del vehicle motoritzat per tot arreu.  

La nostra escola és una escola de poble però, per trobar-se en un dels extrems del poble, al voltant del 40% 
dels alumnes de primària venen a l’escola en cotxe. Pensem que aquest percentatge podria incrementar-
se en infantil. 

Aquest projecte de mobilitat té com objectiu minimitzar el nombre de vehicles que accedeixen a l’escola 
augmentant l’autonomia dels escolars gràcies a la millora de l’espai urbà del poble.  

Per aconseguir aquest objectiu l’Estudi de mobilitat del CEIP El Crist planteja dues línies d’actuacions molt 
clares. Per un costat actuacions de millora urbana encaminades a solucionar els punts conflictius de les rutes 
seguides identificats durant el procés de treball amb els alumnes i famílies. Per un altre costat, propostes 
d’actuacions lúdiques, educatives i pedagògiques per tal de conscienciar, a poc a poc, a l’equip educatiu, 
pares, mares i alumnes que l’anar a peu ha de ser el principal protagonista de la mobilitat de la nostra escola. 
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2 L’ENTORN DE L’ESCOLA  

El Col·legi Públic El Crist de Meliana és un centre d’educació infantil i primària situat al final del Camí del Calvari 
de Meliana, a l’extrem est del poble.  

 

1. Ubicació del Col·legi Públic El Crist i entrades a infantil i primària. 

L’accés a l’escola es fa per dues entrades. La de primària éstà al carrer Travessera del Calvari. Aquest carrer 
també permet l’accés a l’entrada d’infantil que compta addicionalment amb un accés des del Camí del 
Borriquillo. Aquest punt (l’accés des del Camí del Borriquillo) és també el punt d’eixida per a tots els vehicles 
que entren per Travessera del Calvari. Aquest fet fa que l’entrada de l’escola tinga en hores punta, un flux 
ininterromput de trànsit. El problema s’agreuja amb indisciplina viària  (doble fila) generada, durant l’hora 
d’entrada i sobretot d’eixida de l’escola, pels pares, mares, iaios i iaies que venen a deixar i recollir als fills i 
filles en cotxe.  

Una dificultat addicional és que l’accés des del Camí del Borriquillo és un cul de sac, ja que la direcció única de 
Travessera del Calvari fa que siga necessari pegar la volta per a eixir si s’accedeix des del Camí del Borriquillo.  

 

2. Esquema d’accessos a l’escola  per a vehicles 



ESTUDI DE MOBILITAT CEIP EL CRIST (MELIANA) 
 

 

Página 3 

 

 

Aquesta situació actualment no és massa crítica ja que és compta amb l’aparcament del Poliesportiu Municipal 
que l’Ajuntament de Meliana posa a disposició de l’escola durant els horaris d’entrada e eixida del centre i que 
permet, no sols l’aparcament dels vehicles en la zona d’infantil, sinó també el canvi de sentit. La imminent 
construcció d’un pavelló multiusos en aquest solar ocupat per l’aparcament i el conseqüent tancament 
d’aquest pot convertir l’accés des del Camí del Borriquillo en un problema. 

Atesa la situació del CEIP EL Crist enmig de l’horta, aquests accessos pràcticament no tenen trànsit durant la 
jornada i per tant no estan preparats per la intensitat puntual de cotxes que es produeix cada dia en els horaris 
de l’entrada i l’eixida de l’escola. Com ja s’ha dit, la construcció del pavelló dificultarà més encara aquest fet.  

Per tant, la solució viable a curt termini és la de disminuir la intensitat diària de cotxes que van a l’escola 
introduint alternatives que permeten als nostres xiquets i xiquetes l’accés segur a l’escola cada dia. 
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3  ENQUESTA DE MOBILITAT 

Per a poder organitzar-se de la millor manera possible, durant els mesos de desembre 2016 –gener 2017 es va 
demanar a l’escola el llistat anonimitzat de les adreces dels alumnes per a veure com era la distribució dels 
domicilis. La intenció era la d’establir l’univers de l’enquesta (a quins alumnes se’ls hi anava a passar). 

De les 488 adreces anonimitzades facilitades per l’escola, trobem que hi ha una elevada dispersió  espacial dels 
habitatges dels alumnes. El 7,8 % dels alumnes habiten fora del casc urbà de Meliana (Roca) o en altres 
municipis. Els 450 restants corresponen a xiquets o xiquetes que viuen dins del casc urbà de Meliana i amb una 
gran dispersió dels llocs de residència com s’aprecia al mapa, amb alguns punts de més intensitat. 

TOTAL ADRECES 488  INFANTIL PRIMARIA 
 TOTAL N % N % 
Nucli urbà de Meliana 450 92,21% 162 33,20% 288 59,02% 

Roca 13 2,66% 2 0,41% 11 2,25% 

Altres localitats* 25 5,12% 7 1,43% 18 3,69% 

TOTALS 488  171  317  

*Alboraia, Almassera, Bonrepos i Miranbell, Cases de Bàrcena, Foios, Rafelbunyol, Tavernes Blanques, València, Vinalesa 

D’aquesta manera, uns dels criteris va ser que s’anava a considerar les enquestes als alumnes que tenien la 
possibilitat d’anar a peu, es a dir els que habiten al nucli urbà de Meliana i no depenen de l’autobús o d’altres 
mitjans de transport per arribar a l’escola.  

Per altra banda, comparant les densitats de població al nucli urbà dels alumnes d’infantil i de primària es va 
veure que pràcticament la distribució era similar. Addicionalment, l’ús del vehicle motoritzat és major entre les 
famílies d’infantil que entre les de primària.  

3. Esquema d’accessos a l’escola  per a vehicles 
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Per tant, es va considerar que més enllà de la dificultat de mobilitat inherent als mes menuts i del que podia 
aportar conèixer els hàbits de mobilitat de més famílies, considerar primària, o infantil o tots dos cicles no 
anava a aportar grans diferències pel que fa als itineraris seguits i les dificultats trobades en el camí.  

Com l’objectiu perseguit és el de minimitzar l’accés en cotxe a l’escola, i tenint en compte els recursos humans 
disponibles, es va decidir fer l’enquesta de mobilitat sols als alumnes de primària. A més a més, el coneixement 
del mapa del poble forma part de l’itinerari formatiu en Socials de tots els cursos de primària i per tant permet 
treballar-ho a les aules, conscienciant així als alumnes en primera persona.  

3.1 L’ENQUESTA 
Gràcies a la participació del professorat de l’escola es va repartir l’enquesta (que es pot trobar a l’annexe) entre 
els alumnes de primària bé per a treballar-la a classe o bé a casa amb la família en els alumnes de primer cicle. 
En aquells cursos en ja s’havia treballat el contingut de “La localitat” al àrea de Socials es va vincular amb el 
que els alumnes ja coneixien de Meliana 

Durant aquest curs escolar (2016-2017) hi havia matriculats –en el moment de l’estudi- 488 alumnes, dels quals 
317 eren de primària. L’enquesta que, gràcies a la participació de l’equip docent es va facilitar als xiquets la 
varen contestar un total de 204 alumnes, el que representa un 64,34 % del total. 

En el següent quadre es pot veure l’univers i la mostra obtinguda per a cada curs: 

 UNIVERS MOSTRA % 
RESPOSTA 

1 PRIMARIA 66 45 68,2% 

2 PRIMARIA 64 55 85,9% 

3 PRIMARIA 58 24 41,4% 

4 PRIMARIA 44 13 29,5% 

5 PRIMARIA 45 34 75,6% 

6 PRIMARIA 39 33 84,6% 

 316 204 64,3 % 
 

L’enquesta que es va passar als alumnes tenia dues parts. La primera era l’enquesta de mobilitat on es 
preguntaven els hàbits d’entrada i sortida de l’escola (com vens, qui t’acompanya, quan tardes, com t’agradaria 
venir, què milloraries...). La segona part consistia en un mapa de l’àmbit urbà de l’escola on els alumnes havien 
d’assenyalar l’itinerari que feien de casa a l’escola. 

L’enquesta s’adjunta al final d’aquest document, juntament al mapa que es va donar als alumnes i famílies per 
marcar l’itinerari de casa a l’escola.  

3.2 RESULTATS DE L’ENQUESTA 
Han contestat l’enquesta 97 xics i 106 xiques, un total de 204 enquestes completades correctament. Això 
representa el 64,3% dels alumnes de primària i un 42 % de tot l’alumnat de l’escola. 
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Si analitzem el repartiment modal d’accés a l’escola es pot veure com gairebé la meitat de l’alumnat accedeix 
a l’escola a peu (el 49 % pel matí i el 51% per la vesprada), seguida a poca distància per l’accés en cotxe (42 % 
de matí i un 39 % per la vesprada). Es a dir s’observa que hi ha un lleu creixement probablement degut al fet 
de que als matins els pares deixen els fills a l’escola de camí cap al treball. 

  

Casa-escola Escola-casa 

Si analitzem el temps de recorregut de casa a l’escola s’observa com, degut a la  situació de l’escola en un dels 
extrems del poble, hi ha una elevada dispersió. La mitjana de temps de desplaçament a l’escola (per a tots els 
modes de transport) és de 11,5 minuts. Per als alumnes que accedeixen a l’escola a peu, la mitjana és de 10,32 
minuts, mentre que per als alumnes que venen en cotxe, aquest temps de desplaçament de casa a l’escola puja 
fins al 12,11 minuts. Un 16% dels alumnes tarden més de 15 minuts en arribar a l’escola. 

 

Si s’analitza amb qui vénen els alumnes a l’escola, s’observa que en un altíssim percentatge són, el pare o la 
mare, amb prop d’un 70%  dels casos, els encarregats d’acompanyar els alumnes a l’escola, mentre que els 
iaios, amb un 8% dels casos ocupen la segona opció junt als xiquets i xiquetes que vénen amb amics. Les 



ESTUDI DE MOBILITAT CEIP EL CRIST (MELIANA) 
 

 

Página 7 

 

 

cuidadores (sobretot la monitora de l’autobús de Roca) és la tercera manera més utilitzada d’accedir a l’escola. 
Sols els 4% dels alumnes ja venen sols al centre (un 15,4% si contem els que venen sols, amb germans o amics). 

Amb qui vens a l’escola? Matí Vesprada 
Sol 9 4,1% 8 3,7% 
Mare/pare 152 68,5% 154 70,3% 
Cuidadora/cangur 10 4,5% 9 4,1% 
Germà/germana 9 4,1% 14 6,4% 
Iao/Iaia 18 8,1% 19 8,7% 
Amics 16 7,2% 9 4,1% 
Veïns 3 1,4% 2 0,9% 
Altres familiars 5 2,3% 4 1,8% 

 

Per la vesprada el paper del pares i mares puja un parell de punts així com els dels iaios. El tornar sol, amb 
germans o amics representa el 14,2 % del total. 

Si es passa a analitzar les respostes de percepció s’observa com, en general, els alumnes valoren 
positivament el recorregut que fan de casa a l’escola. Els quatre factores més anomenats per descriure el 
recorregut dels alumnes d’infantil són: Curt (21%), divertit (17%), llarg (15%), segur (14,5%) i agradable 
(12%). Resulta significatiu que adjectius oposats com llarg i curt apareguen tan igualats causat sense cap 
dubte per la alta dispersió de la distancia a l’escola que hi ha al centre 

 

Quan es pregunta als alumnes com els agradaria venir a l’escola, la preferència dels modes de transport 
sostenibles estan molt equilibrats amb el cotxe, sense cap dubte degut a la sensació d’allunyament de l’escola. 
La bicicleta és el mode de transport preferit per accedir a l’escola (34%) mentre que l’anar a peu és la 
segona opció (22%). El cotxe, amb un 21,5% és el tercer mode de transport més desitjat molt per baix del 
repartiment modal registrat (entre el 39 y el 42%) . El patinet ocupa la quarta posició amb una demanda 
desitjada del 15,2 %. Tant el patinet com la bicicleta tenen una presencia com a forma de transport desitjada 
molt per damunt del  repartiment modal registrat (al voltant del 5% i el 2% respectivament). 
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Després s’ha preguntat específicament si als alumnes els agradaria venir a l’escola en bicicleta. Un 69 % ha 
respòs que si mentre que un 31% ha dit que no. 

El 89% dels alumnes del Crist tenen bicicleta i tant sols un 11% diuen que no en tenen. Hi ha un 6% dels 
alumnes que els agradaria venir a l’escola en bicicleta i no en tenen. 

Per acabar l’enquesta es preguntava quins avantatges i quins inconvenients té per als alumnes anar a 
l’escola a peu. Destaquen per sobre de totes les opcions anar parlant i poder anar amb els amics (en un 24,4 
% cadascuna). Segueix estar en forma (18,3%), la tranquil·litat (11,7%) amb la comoditat i que els agrada 
caminar (al voltant del 10%). 

  

  

 

El 21,6% dels alumnes diu no tenir cap inconvenient per venir a peu a l’escola, mentre que un 27,7% diu que el 
principal inconvenient és que la motxilla pesa molt. En tercer inconvenient és la percepció de que el camí és llarg 
(19,4%), seguit molt de prop per la negativa dels pares a deixar-los anar sols i la percepció que el camí és perilllós 
(11,6% i 10% respectivament). 

Per acabar l’enquesta, i junt amb el mapa on els alumnes havien de pintar l’itinerari d’accés a l’escola, es va 
deixar un espai per a que escrigueren els seus comentaris, que reproduïm a continuació organitzats pel lloc al 
qual es refereixen o pel tipus de incidència de què es tracta: 
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ENTRADA ESCOLA 

- Que hi haja menys trànsit. 
- Tallar l’accés a l’escola per a vehicles. 
- Un entrada millor a l’escola es fa molta cua pels matins.  
- El fum dels cotxes quan fan cua i molesta perquè passen molta estona parats. 
- Que els cotxes aparquen i no passen per la porta 
- Millorar el carrer Travessera del Calvari  
- No es respecten línies grogues perímetre El Crist.  
- Un entrada millor a l’escola es fa molta cua pels matins.  
- Posar limitadors de velocitat a l’entrada del poble ja que els cotxes agafen molta velocitat fins el pas 

de vianants del poliesportiu o si no posar un semàfor en aquest pas de vianants 
 

TUBS SOBRE LA SÈQUIA 

- Millorar la part del recorregut que transcorre pels tubs i travessa l'horta 
- Millorar el camí pels tubs de la sèquia. 
- Fer una vorera damunt de la sèquia per unir la C/ Cortes Valencianes amb l’escola. 
- Que en els tubs hi haguera un camí perquè algú es pot caure 
- Canviar la sèquia per un carril bici i un aparcament de  bicis 
- La zona dels tubs es massa estreta. 
- Millorar el camí pels tubs de la sèquia. 

 
 

CARRER DELS FURS 

- C/Furs és un desastre per tindre doble sentit de circulació. 
-  Millorar la zona de l’horta al carrer dels Furs  
- Intersecció sense visibilitat en C/la Generalitat.  
- Intersecció sense visibilitat en C/Tribunal de les Aigües.  
- Intersecció sense visibilitat 9 d'octubre-furs travessant el solar  
- Punt sense visibilitat C/9 d'octubre-Els furs  
- Pas de vianants en C/Furs I C/ 9 d'Octubre per camí de l'horta.  
- Pas de vianants des de Via Augusta Fins C/ Furs.  
- Pas de vianants de C/Via Augusta a Furs i un altre en C/Furs a la altura de Tribunal de les Aigües  
- Pas de vianants en c/furs i c/9 d'octubre pel camí de l'horta 

 
CARRER ARAGÓ 

- Carrer bici més arreglat 
- El carril bici del Carrer Aragó és molt estret i la vorera molt xicoteta. El carrer Aragó per a vianants 

amb espai suficient per a bicicletes i vianants. 
- Al C/d'Aragó posaren el carril bici però no varen pensar en els que anem a peu. 
- Pas de vianants al carrer d'Aragó a l’altura Corts Valencianes-Inmaculada  
- Pas de vianants no habilitat a la prolongació de C/Corts Valencianes 
- Millorar pas de vianants que uneix Immaculada amb Corts Valencianes (vianants creuen per davant o 

per darrere, mai pel pas) 
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VIES DEL TREN 

- El pas a nivell del metro  
- El pas a nivell del metro 
- El pas de les vies del tren. 
- El que milloraria és el pas a nivell, soterrar les vies del tren 
- Que es poguera creuar la via del metro per un túnel soterrani i així el camí seria més segur 

 
GENERAL 

- Cotxes mal aparcats prop del Mediterrani. 
- Més respecte als vianants per part dels cotxes  

 
VORERES 

- Voreres estretes o amb obstacles en C/Palleter y Avinguda Joanot Martorell i a les interseccions de C/ 
d'Aragó amb C/ Mestre Serrano, C/ Providència i C/Immaculada.  

- Voreres estretes Via Augusta-Furs 
- Millorar el tros C/Via Augusta cap el carrer Calvari la vorera es molt estreta i perillosa  
- Vorera estreta a la intersecció Av. Constitució amb c/Catalunya i c/Blasco Ibáñez.  
- La intersecció del carrer Sant Pere al carrer del Calvari. 
- Que les voreres siguen més grans pel Carrer Calvari. 
- Les voreres de l’avinguda (C/Pintor Sorolla i C/ Sant Pere) i C/ Calvari massa estretes.  
- Voreres massa estretes en C/ Calvari. 
- Millorar les voreres, posar rampes a les vorades. 
- Voreres estretes al C/d'Aragò.  
- Entre los passos de vianants elevats i les voreres queda un buit molt perillós. 
- El C/Calvari més ample i gran 
- Les voreres 
- Les voreres i els passos 
- Voreres estretes i els cotxes passen massa ràpid. Si un xiquet ensopega cauria a la carretera per la 

poca amplària de la vorera 
- Voreres en molt mal estat en alguns trams 
- Les voreres del poble massa estretes.  
- Voreres estretes C/ la Misericòrdia 

 
PUNTS D’INDISCIPLINA VIÀRIA 

- Punt d'indisciplina viària: intersecció carrer del  Calvari i Carrer Via Augusta  
- Punt d’indisciplina viària en C/d'Aragó a la altura de C/ Mestre Serrano.  
- Punt d’indisciplina viaria C/Pintor Sorolla. Fer les voreres del poble més amples. 
- Punt de indisciplina viaria en el Pàrquing del col·le.  
- Punt d’indisciplina viària en la intersecció de l’Avinguda amb C/d'Aragò.  
- No es respecta el stop C/d'Aragò en la intersecció amb l’Avinguda  
- La intersecció de C/d'Aragó i C/Calvari és un punt d’ indisciplina viaria 
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ALTRES PUNTS SENSE VISIBILITAT 

- Punt de no visibilitat al final del carrer Sol amb la redona de c/Horta per mal aparcament dels cotxes 
- Punt de no visibilitat al final del carrer Sol amb la redona de c/Horta 
- Un comí més curt. Punt de no visibilitat al final del carrer Sol amb la redona de c/ Horta 
- Interseccions sense visibilitat: Carrer Lledoner amb Jaume Roig i amb C/ Lucas Ferrer.  

 
NETEJA DEL CARRERS 

- Neteja dels carrers, hi han caques de gos al costat de l’escola 
- Neteja dels carrers, hi han caques de gos 
- Neteja de les voreres del carrer del Calvari i rodalies de l’escola, estan plenes de caues de gos 
- Neteja dels carrers, hi han caques de gos al costat de l’escola 
- Massa caques que gos 
- Cagades de gossos en la vorera del col·legi 
- Que els gossos no deixen les seues necessitats per la vorera 

 
De l’anàlisi d’aquests comentaris s’identifiquen punts sobre els que convindria actuar, així com punts amb 
voreres estretes i punts d’indisciplina viària entre altres propostes de millora. 
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4 RUTES D’ACCÉS A L’ESCOLA 

Desprès de recopilar els plànols es varen cartografiar tots els habitatges dels alumnes enquestats en un mapa. 
Aquest primer anàlisi ens va mostrar dos característiques que s’han confirmat amb les enquestes: 

- L’escola del CEIP El Crist és una escola amb una gran dispersió d’habitatges. Gairebé el 10% dels 
alumnes viu fora del nucli urbà de Meliana. 

- Els alumnes que viuen al nucli urbà de Meliana viuen en un radi de fins a 1 km en direcció oest 
respecte a l’escola.  

 

4. Distribució dels habitatges per distància a l’escola 

El 40% dels alumnes viu en un radi de 600 metres de l’escola mentre que el 60% restant viu en un radi d’entre 
600 i 1000 metres. Aquesta distribució corrobora els resultats dels temps de desplaçament de casa a l’escola 
(38% més de 10 minuts) així como el repartiment modal per al desplaçament (sols un 50% va a peu a l’escola). 
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4.1 Identificació de les rutes 
Després de recopilar els plànols amb els itineraris d’accés a l’escola que els alumnes van pintar, aquests es van 
cartografiar de tal manera que amb gruixos diferenciats segons el número d’alumnes que caminen per cada 
tram de carrer, poguéssim identificar clarament les rutes principals d’accés a l’escola. 

El resultat finalment va ser prou clar encara que és important remarcar que dins del radi de 500 metres, tots 
els trams de carrer són caminats per algun alumne. Això ens demostra que tot i haver identificat rutes 
principals, pràcticament tota la zona est del poble forma part del camí que els alumnes fan cap a l’escola. 

De l’anàlisi realitzat, s’ha identificat tres rutes fonamentals per als que venen a peu. A més a més un 25% dels 
alumnes sempre venen en cotxe o en bus. Considerant que sols el 7,8 % dels alumnes viuen en un altre nucli 
urbà (Roca o un altre municipi) i per tant han d’agafar necessàriament un mitja de transport motoritzat, la resta 
(un 17,2%  o 54 alumnes -vehicles en primària i si extrapolem per a tota l’escola 85 alumnes-vehicles)  han triat 
aquesta vindre en cotxe a l’escola front a altres modalitats.  

Entre les causes que les famílies han fet constar a l’enquesta per aquesta elecció es troba fonamentalment el 
fet d’arribar al lloc de treball el més aviat possible després de deixar els fills a l’escola, l’anar amb fills menuts 
o que els més grans vagen massa carregats amb les motxilles des de l’altra banda del poble. 

 

 

Les tres grans rutes identificades per a l’accés a peu a l’escola són: 

1. Carrer Calvari: Des de Santa Maria a l’escola. Per arribar a l’escola el 15% dels alumnes arranca de Santa 
Maria fins arribar al 44% al carrer del Calvari. Això suposa uns  88 alumnes (sols de primària) i els seus 
respectius acompanyants.  

2. Carrer Glòries Valencianes i sèquia: Des de la zona sud del poble a l’escola. En aquesta ruta hi ha una gran 
dispersió en el lloc d’origen, però en arribar al final, el 15% dels alumnes, que representa uns 42 alumnes i 
els seus acompanyants es desplacen per damunt dels tubs de la sèquia per arribar a l’escola. 
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3. Carrer Els Furs: Des de la zona nord del poble pel carrer els Furs o Generalitat a l’escola.  En aquesta ruta 
també hi ha una gran variabilitat en el lloc d’origen, però el 14% dels alumnes, que representa uns 35 
alumnes i els seus acompanyants travessen pel Carreró de Calet per arribar a l’escola. En aquest cas 
probablement el nombre de transeünts serà més gran ja que gran part dels cotxes que porten o esperen 
als seus fills de primària aparquen al Carrer dels Furs. 

Tant des de la zona nord com des de la zona sud es fan diverses aproximacions a l’escola que acaben no sols a 
la ruta 2 o 3 sinó també al carrer del Calvari, com es pot veure en la que hem nomenada “Subruta centre del 
poble” en la que pràcticament tots els carrers des del carrer Indústria al carrer d’Aragó tenen pas de vianants. 

 

5. Principals rutes d'accés al CEIP el Crist 

Tots el alumnes que accedeixen a l’escola accedeixen per alguna d’aquestes tres rutes. Si anem sumant el 
percentatge d’alumnes que venen per cadascun dels carrers veiem com hi ha un punt que és vital per 
accedir a l’escola: el carrer Travessera del Calvari. Cada dia entre les 8:45 i les 9 del matí, vora 300 escolars 
(llevat dels que tenen germans per infantil i entren per allí) amb els seus acompanyants i gairebé un 
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centenar de cotxes que van passant constantment (el 42% que es desplaça en cotxe pels matins) “conviuen” 
en un espai de 100 m2. 

Al quadre es representen el percentatge d’alumnes que marxen a peu pels diferents carrers del poble amb 
un trànsit no menyspreable: 

Percentatge d'alumnes que transiten els diferents carrers 

CARRER Nº 
enquestes 

% de 
trànsit CARRER Nº 

enquestes 
% de 

trànsit 
Calvari 89 43,6% San Joan 10 4,9% 
Sant Pere 51 25,0% Sant Antoni 9 4,4% 
Pintor Sorolla 34 16,7% Rei En Jaume 6 2,9% 
Corts Valencianes 34 16,7% Dr. Marañón 5 2,5% 
Santa Maria 31 15,2% Túnel 5 2,5% 
Tubs 30 14,7% Doctor Ferrer 5 2,5% 
Carreró de Calet 28 13,7% Horta 4 2,0% 
Sol 24 11,8% Blasco Ibáñez 4 2,0% 
Aragó 23 11,3% Ramón y Cajal 4 2,0% 
Furs 22 10,8% Ausiàs March 4 2,0% 
Generalitat 17 8,3% Providència 4 2,0% 
Inmaculada 16 7,8% Cid Campeador 4 2,0% 
Santa Teresa 16 7,8% Lluis Vives 3 1,5% 
Via Augusta 15 7,4% Lledoner 2 1,0% 
Mestre Serrano 12 5,9% Colón 2 1,0% 
Plaça Major 11 5,4% Juli Benlloch 2 1,0% 
9 d'octubre 10 4,9%    
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5 PROPOSTES DE MILLORA 

A partir dels problemes detectats a les enquestes, es proposen accions per a la millora de l’entorn urbà  que 
permeta un accés a l’escola en millor condicions. Les propostes s’han organitzat segons les rutes detectades: 

- R1 – Ruta 1: Santa Maria –Pintor Sorolla – San Pere- Calvari.  (RUTA vermella). 
- R2 – Ruta 2:  Estació metro/Aragó–Glòries Valencianes – Tubs. (RUTA blava). 
- R3 – Ruta 3: Via Augusta –Furs – Carreró de Calet. (RUTA verda). 
- Altres actuacions (en groc)  

 

En el mapa es fan constar les diverses propostes: 

 

6. Punts de millora en les rutes segons colors:  Ruta Vermella – Ruta  Blava – Ruta Verda 
Groc: punts fora de les rutes  

 

 

5.1 Fitxes de propostes de millora 
Les propostes es presenten en format de fitxa, el que facilita la seva lectura i interpretació. S’identifica el lloc 
de la proposta, la problemàtica i es descriu breument la millora proposada, així com una aproximació a la 
dificultat d’implantació, cost i prioritat. 
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RUTA 1  R1-1 

Encreuament carrer Calvari amb Via Augusta i Carrer Aragó Problemàtica: Indisciplina viària 

Descripció de la situació actual 

Es produeix un punt d’indisciplina viària a la intersecció carrer del Calvari amb el Carrer via Augusta ja que els 
cotxes van massa ràpid i no respecten el pas de vianants 

 

Proposta de millora 

Instal·lar sistemes de control de la velocitat o avisos de pas de vianants. Un altra possibilitat es la 
instal·lació d’un semàfor àmbar amb pas de vianants i avisos per advertir als vehicles de la presencia 
d’un camí escolar  

Dificultat: Baixa Cost: Mig Prioritat: Alta 
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RUTA 1  R1-2 
Carrer del Calvari  Problemàtica: Voreres estretes  

Descripció de la situació actual 

El Carrer del Calvari és la ruta de màxima afluència cap a l’escola. Al 
voltant del 44% dels alumnes de primària passen per allí cada matí 
amb els seus acompanyants (prop de 140 xiquets i xiquetes amb els 
seus acompanyants) i molts dels d’infantil. El gros d’aquesta afluència 
de gent discorre  per una vorera limitada per una tanca protectora de 
la circulació i el muret de la tanca del camp veí. A més a més la vorera 
es fa estreta per la presència de contenidors de fem.  

Proposta de millora 

La solució a mig-llarg termini seria 
eliminar el cordó d’aparcament i fer la 
vorera nord més ampla. Com les obres de 
la nova escola es d’esperar que canvien la 
urbanització de l’entorn del Crist, a curt 
termini es proposa facilitar que els 
vianants passen també per l’altra vorera i 
poder distribuir el pas entre totes dues. 
Per a facilitar-ho caldria: 

 

 

Eliminar una plaça d’aparcament en el cantó del 
carreró de Calet i donar continuïtat als vianants 
que van per la vorera nord per a creuar cap a 
l’escola posant-hi un pas de vianants, sense 
haver d’arribar fins al pas del Poliesportiu.  

Retallar el cantó del camp de davant del 
poliesportiu i obrir l’angle mes gran d’entrada al 
carrer de l’escola que actualment es massa 
tancat. 

Dificultat: Baixa Cost: Mig Prioritat: Alta 
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RUTA 1  R1-3 

Pintor Sorolla-San Pere-La Font Problemàtica: Voreres estretes 

Descripció de la situació actual 

L’estretament de les voreres en l’encreuament del carrer de la Font amb al carrer San Pere juntament 
amb el semàfor que hi ha al final del carrer de la Font, genera un punt d’aglomeració de xiquets i 
acompanyants a les hores d’entrada e eixida en els cantons del carrer de la Font. Per allí passen 
aproximadament el 25% dels alumnes junt als seus acompanyants (al voltant de 80 alumnes de 
primària). Es tracta de un punt amb voreres molt estretes i amb bastant trànsit rodat i en diverses 
direccions el que contribueix a crear la sensació de inseguretat. 

Proposta de millora 

Ampliar la vorera procedent del carrer del Calvari amb 
una orella, per a crear un espai segur de espera a que el 
semàfor es pose verd. Incloure tanca de protecció al 
cantó. 

Ampliar el pas de vianants del semàfor del carrer la Font 
per a donar continuïtat al itinerari dels vianants. 

En una segona fase, es podría ampliar la vorera del 
carrer San Pere ja que hi ha prou d’espai per als vehicles estacionats 
en bateria. En tot cas, es mes urgent arreglar la unió de l’inici del 
carrer del Calvari amb el carrer la Font, on voreres estretes i vorades 
a distint nivell dificulten la marxa.  

 

Dificultat: Baixa  Cost: Mig Prioritat: Alta 
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RUTA 2  R2-1 

Millora de la zona del tubs Problemàtica: Pas vianants 
inexistent  

Descripció de la situació actual 

Aproximadament el 15% dels alumnes passa pels tubs camí de l’escola (aprox. 73 alumnes amb els seus 
acompanyants circulen per damunt cada dia) 
EL diferents desnivell de les boques de la sèquia així com la proximitat de les sequioles obertes fan perillós el 
desplaçament per als mes menuts, sobre tot pensant que puguen desplaçar-se sols 
La senda per al costat de la sèquia és massa estreta com per poder anar al costat d’un menut  

 

  
Proposta de millora 

- Opció 1: En quant s’expropien els camps dels que forma part fer un pista per a vianants i 
bicicletes. 

- Opció 2: Habilitar alguna solució temporal 
com una passarel·la de fusta 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Dificultat: Alta Cost: Alt Prioritat: Alta 
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RUTA 2  R2-2 
Carrer Aragó Problemàtica: Pas vianants inexistent 

Descripció de la situació actual 
Aproximadament el 11% dels alumnes passa pel carrer d’Aragó i, amb els que van sumant-se des del carrer del Sol i el centre del 
poble, arriba al 15% a l’avinguda Glòries Valencianes (aprox. 73 alumnes amb els seus acompanyants) 
Aquest carrer que té un volum de trànsit elevat i a una velocitat mitja-alta, es caracteritza per la inexistència d’espais adequats per 
als vianants : 

- A la banda dreta (mirant al nord) el carril bici ha fet desaparèixer la vorera per als vianants. 
- Per la part esquerra, les voreres si es poden dir així, són molt estretes, desnivellades i irregulars fet que les converteix en 

perilloses al trobar-se tot just al costat de la calçada 
- A més a més, quan els carrers procedents del centre del poble (Mestres Serrano, Cervantes, Providència i Immaculada) es 

creuen amb el carrer d’Aragó, desapareix la continuïtat per als vianants. No hi ha cap pas de vianants que permeti creuar 
cap a l’escola 

 

  
Proposta de millora.  

- Proveir un espai segur per als vianants: Instal·lar senyalètica adequada al inici del carril en el 
encreuament amb el camí de la Garrigosa que indique als ciclistes que, en horari de entrada –eixida 
de l’escola, tenen preferència els escolars per a l’us del carril. Proveir una alternativa als ciclistes en 
direcció a València.  
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RUTA 2   
Carrer Aragó  R2-2 (continuació) 

- Garantir la continuïtat dels itineraris de vianants procedents del centre del poble implantant passos  
de vianants al carrer d’Aragó a l’altura de Mestre Serrano, Providència i Inmaculada, tenint en compte que 
són els carrers que tenen més densitats de circulació de vianants cap a l’escola (5,9%, 2,0%  i 7,8% 
respectivament).  

 
A més a més un pas de vianants a l’altura del carrer de la Inmaculada dóna solució al punt  remarcat en 
moltes enquestes i és un clar exemple de camí planificat vs camí desitjat. Segons les enquestes, el pas de 
vianants actuals no dona continuïtat al pas de vianants motiu per el qual, els vianants creuen per l’itinerari 
més curt, abans o després del pas, en qualsevol cas fora del pas de vianants existent. 

 

 

Dificultat: Baixa Cost: Baix Prioritat: Alta 
 

Camí planificat 

Camí desitjat 
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RUTA 3  R3-1 

Carrer dels Furs Problemàtica: Pas vianants inexistent 

Descripció de la situació actual 

Aproximadament el 14% dels alumnes passa pel Carreró de Calet procedent del carrer dels Furs (uns 68 
alumnes amb els seus acompanyants).  
Gran part d’ells procedeixen de la zona nord i  travessen el tros de camp que hi ha entre el carrer Generalitat 
Valenciana i el carrer el Furs.  
Quan aquest carrer es creua amb el carrer dels Furs, desapareix la continuïtat per als vianants. No hi ha cap pas 
de vianants que permeti creuar cap a l’escola ni cap vorera per la que continuar. 
 

  

Proposta de millora 

Garantir la continuïtat del itinerari de vianants implantant un pas de vianants al carrer dels Furs 

 

Dificultat: Baixa Cost: Baix Prioritat: Alta 
 



ESTUDI DE MOBILITAT CEIP EL CRIST (MELIANA) 
 

 

Página 24 

 

 

RUTA 3  R3-2 

C/Via Augusta Problemàtica: Voreres estretes i 
discontinuïtat 

Descripció de la situació actual 

Des de la part nord és desplaça pel carrer via Augusta 
un 7,5% dels alumnes, molts d’ells procedents des del 
nord-oest del poble via el carrer Santa Teresa. En 
arribar a l’encreuament amb el carrer dels Furs, ruta 
natural, mes curta i que evita l’aglomeració del carrer 
del Calvari, no hi ha continuïtat per a creuar. A més a 
més la vorera es estreta.  

Proposta de millora 

Donar continuïtat al pas de vianants 
que venen des de el carrer via Augusta 
per accedir al carrer dels Furs 
mitjançant un pas de vianants. 

 

 

Instal·lar senyalètica adequada al inici del carril en el 
encreuament amb el camí d’Albuixech que indique als 
ciclistes que, en horari de entrada –eixida de l’escola, 
tenen preferència els escolars per a l’us del carril.  

Dificultat: Baixa Cost: Baix Prioritat: Alta 
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TOTES LES RUTES  R0-1 

Travessera del Calvari (entrada escola)  Problemática: Falta 
d’espai i inseguretat 

Descripció de la situació actual 

La porta de l’escola és un lloc de trobada i d’espera que ha de tenir les dimensions adequades. Al nostre cas 
és produeix una acumulació d’alumnes i famílies en horaris d’entrada –eixida (aprox 300+acompanyants) a 
més a més de la circulació constant de vehicles en hores punta (aprox 100) en un àrea prou xicoteta. 
Les retencions a l’hora de l’entrada per l’eixida dels alumnes que venen en cotxe dels seus  vehicles, davant la 
porta de l’escola perillós per a ciclistes i vianants. Es produeix malestar per la contaminació sonora i les 
emissions contaminants per les retencions. A més a més, les voreres són estretes i els contenidors dificulten 
el pas. Els cotxes mal estacionats dificulten el pas i fan maniobres perilloses per als xiquets (punt indisciplina) 

 

 

 

Proposta de millora 

- Desplaçar els contenidors a l’antiga caseta del gos de l’escola 
- Minimitzar l’afluència de vehicles a l’hora d’entrada-eixida mitjançant alternatives de transport . 
- Analitzar el tancament del carrer en hores de entrada eixida  
- Amonestacions i multes per l’aparcament en llocs prohibits 
- En cas d’habilitar-se el pas pels tubs, incorporar un pas de vianants des de la eixida dels tubs fins a la 

vorera de l’escola per a donar continuïtat als 
vianants. Aquesta actuació no seria necessària 
si es tanca el carrer al trànsit. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dificultat: Baixa Cost: Baix  Prioritat: Alta 

Pas vianants 
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RUTA Centre del poble  R0-2 

Pas a nivell estació del metro Problemàtica: Disseny urbà 

Descripció de la situació actual 

Els alumnes que viuen al l’altra banda de la via del tren, l’han de 
creuar necessàriament per arribar a l’escola. Si viuen cap a la 
cooperativa el camí natural potser el túnel, però també poden 
anar pel centre del poble. Els que viuen l’oest de Ramon i Cajal 
creuen per el pas a nivell del carrer Juli Benlloch amb tota 
seguretat.  
 

Proposta de millora 

Soterrament de les vies del tren o construcció d’un pas soterrani per a vianants. 

 

Dificultat: Alta Cost: Alt Prioritat: Mitjana 
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Amb aquestes actuacions, que s’han obtés de les mancances detectades a l’enquesta, es milloraria l’entorn 
més pròxim a l’escola, però faltaria per definir la ruta per als alumnes que viuen en la part sud-oest del poble, 
que per altra banda, per viure més lluny, són els que amb més freqüència poden anar a l’escola en cotxe.  

Encara que la dispersió d’habitatges es gran, la ruta dels del metro per Jaume Roig-Lledoner-Plaça Major-
Mestre Serrano-Sol sembla, a més de la més freqüentada, la mes adient per a una ruta escolar, ja que si des de 
la Plaça Major continuem per San Joan la continuació per Pintor Sorolla te més trànsit i unes voreres molt 
estretes amb difícil solució urbanística.  

 

Encara que a les enquestes no s’ha remarcat cap mancança en aquesta ruta, fent un recorregut atent hem 
trobat algunes millores que podrien fer-se en ella.  
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RUTA 2  R2-3 

Plaça Major Problemàtica: Discontinuïtat 

Descripció de la situació actual 

El 5,4 % d’alumnes que van per aquesta plaça troba una discontinuïtat quan intenten creuar des de la 
Plaça al carrer Mestre Serrano. La pràctica habitual es fer el camí més curt sense passar pel pas de 
vianants que es troba al carrer Colón. L’accés a aquest pas de vianants a més a més es troba dificultat 
per un senyal de trànsit, una bústia i un arbre. 

 

Proposta de millora 

Ampliar la zona del pas de vianants de forma que es cobra tota la cantonada. D’aquesta manera 
s’assegura la continuïtat als vianants que vulguin desplaçar-se des de la zona sense trànsit de la plaça 
als carrers Mestre Serrano i Sant Pere, tots dos sense trànsit rodat . 

 

Dificultat: Baixa Cost: Baix Prioritat: Alta 
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RUTA 2  R2-4 

Carrer la Inmaculada Problemàtica: Voreres estretes 

Descripció de la situació actual 

El 7,8 % d’alumnes (uns 40 alumnes del total de l’escola amb els seus acompanyants) que passen pel 
carrer de la Inmaculada es troba amb un carrer amb unes voreres estretes que no permeten el pas 
còmode de les persones de camí cap a l’escola.  

 

Proposta de millora 

Ampliar les voreres de 
la part sud del carrer 
per a permetre un pas 
còmode dels vianants i 
si és necessari eliminar 
l’aparcament en cordó 
de la part més estreta 
del carrer passant-ho a 
la zona més ampla. 

 

Dificultat: Baixa Cost: Mig Prioritat: Alta 
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A mode de resum s’annexa a continuació una taula amb les 11 propostes de millora i l’explicació de la 
valoració de dificultat, cost i prioritat. 

 

Punt Problemàtica Proposta Dificultat Cost Prioritat 
R 1-1 Indisciplina viària Instal·lació semàfor Baixa Baix Alta 
R 1-2 Voreres estretes Nou pas de vianants i retallada cantó camp Baixa Baix Alta 
R 1-3 Voreres estretes Crear orelles i ampliació pas de vianants Baixa Baix Alta 
R 2-1 Discontinuïtat Nou disseny Alta Alt Alta 
R 2-2 Discontinuïtat Senyalèctica i nous passos de vianants Baixa Baix Alta 
R 3-1 Discontinuïtat Nou pas de vianants Baixa Baix Alta 
R 3-2 Voreres estretes i discontinuïtat Nou pas de vianants Baixa Baix Alta 
R 0-1 Inseguretat Vàries Baixa Baix Alta 
R 0-2 Disseny urbà Nou disseny urbà Alta Alt Mitjana 
R 2-3 Discontinuïtat Ampliació pas de vianants Baixa Baix Alta 
R 2-4 Voreres estretes Ampliació voreres Baixa Mig Alta 

 

5.1.1 Dificultat: 

• Baixa: Passos de vianants o orelles. Projectes tècnics senzills 
• Mitjana: Projectes urbans o de carril bici que poden implicar canvis de seccions 
• Alt: projectes complexos que impliquen canvis en varis àmbits (disseny, enllumenat, traçat...) 

5.1.2 Cost: 

• Baix: Pintura o senyalització. No implica obra 
• Mig: Obres menors. Orelles, passos de vianants elevats o voreres 
• Alt: Obres de millora del disseny urbà  

5.1.3 Prioritat: 

• Alta: Actuacions en les rutes identificades i propostes de millora que impliquen una millora de 
la visibilitat i de la seguretat viària. 

• Mitjana: Alguns projectes de millora del disseny urbà que degut a la necessitat d’estructurar 
correctament el projecte (Participació, concurs d’idees, altres administracions) no són 
executables a curt termini 

 

5.2 Senyalització 
Fent cas als companys de l’AMPA del col·legi Lòpez-Rosat de València, responsables junt a altres AMPA del 
barri de Patraix del projecte Colecamins que ha aconseguit millorar de manera visible la mobilitat d’aquest 
barri,  som del parer que un adequat disseny urbà minimitza la necessitat de senyalització, sobretot vertical, el 
que afavoreix el paisatge urbà i en molts casos l’accessibilitat. 

En aquest projecte es planteja la senyalització vertical i horitzontal específica de Rutes escolars en els tres 
itineraris seleccionats i que son els que s’indiquen a continuació. En aquestes rutes es sol·licitarà a l’Ajuntament 
la senyalització d’aquests itineraris. 
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En la resta de punts on es proposa una millora urbana tant sols s’implantarà la senyalització normativa 
necessària. 

 

Exemples de senyalització horitzontal per marcar camins escolars. Aquesta tipologia de senyalètica (sobretot la de l’esquerra 
tipus rajol) la trobem interessant perquè és clara, té un baix manteniment i ocupa poc espai. 
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6 PROPOSTES EDUCATIVES 

Naturalment, per a millorar l’autonomia infantil i incorporar alternatives al cotxe per a l’accés s l’escola no 
hi ha prou amb millorar voreres o incloure passos de vianants. És necessari realitzar activitats educatives 
que ajuden a reforçar i construir el missatge que es vol transmetre.  

En aquest sentit, per millorar l’autonomia infantil cal proposar alternatives reals per accedir a l’escola. Al 
CEIP el Crist aquestes propostes han d’incloure aquestes característiques: 

- Permetre l’accés a l’escola caminant des de les diferents zones del poble 

- Que es desenvolupen en seguretat per als xiquets i xiquetes 

- Permetre que els pares i mares que treballen puguen arribar als seus llocs de treball sense retards 
suplementaris 

Aquestes alternatives s’han de treballar conjuntament amb els alumnes, pares, mares i equip educatiu. Es 
per això que en el present capítol es descriuen o s’enumeren les activitats que, des de l’AMPA de l’escola 
es proposen per a poder posar en marxa el projecte i donar-li continuïtat. 

6.1 El “Peubus o Busipeu...” 
Un Pedibus és un autobús humà, format per un grup de nens i nenes en moviment, acompanyats de dos adults 
–l’un al davant i l’altre al darrere–, amb un origen i un final de trajecte, parades, horari i un recorregut 
prèviament establert. 

Les principals avantatges d’un Pedibus són: 

- Socialització i seguretat. És un viatge compartit, amb els beneficis afegits de  fer exercici físic 
regularment i de fer-ho acompanyat per amics i companys d’escola. A més a més, els infants són part 
d’un grup gran i visible vigilat per adults i acompanyat amb tota seguretat. 

- Respecte pel medi ambient. Cada recorregut fet a peu redueix la concentració de trànsit al voltant de 
l’escola, la qual cosa ajuda a reduir la contaminació i a millorar el medi ambient en benefici de tothom. 

- Educació viària. Ajuda els infants a adquirir habilitats com a vianants i responsabilitat als ser ells els 
responsables del seu desplaçament i comportament. 

- Conciliació: Permet deixar els xiquets i xiquetes en un punt de la ruta i poder així arribar més d’hora a 
la feina. 

La principal restricció a la posada en marxa d’un Pedibus és l’existència de persones voluntàries que cada dia 
puguen fer el recorregut acompanyant als xiquets i xiquetes. Des de l’AMPA es faran reunions amb els pares i 
mares de l’escola per explicar el projecte i plantejar diverses opcions segons la resposta que es tinga.  

- Opció 1. Fer una borsa de pares-mares voluntaris. 
La borsa de voluntaris deu ser sostenible i repartida i no deu convertir-se en una càrrega per a 
les persones que formen part d’ella. Es poden plantejar alternatives com la obligatorietat de 
participar com voluntari algun adult de la família (setmanalment, quinzenalment,...) per a 
poder fer ús del Pedibus o 

- Opció 2. Organització de grups de proximitat 
En aquest cas les famílies que viuen pròximes s’organitzen per acompanyar per torns els fills i 
filles de tots. Cada grup es responsable de la seva organització i poden trobar-se en diferents 
grups que recorreguen la mateixa ruta.  
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- Opció 3: Voluntaris d’altres entitats 
Parlar amb altres entitats del poble (jubilats, etc.) que  vulguen participar i puguen assolir el 
paper de acompanyants. Parlar amb l’Ajuntament per veure la viabilitat d’aquesta opció. 

Així mateix, existeixen aplicacions que poden facilitar la gestió dels grups i les rutes, així como la comunicació 
amb i entre les famílies implicades. Una d’elles es trazeo (http://trazeo.es) sobre la que s’ha demanat 
informació. 

D’ací fins a l’inici del curs 2017-2018 es faran accions de sensibilització del projecte i de la problemàtica que 
pot suposar el tancament del pàrquing adjacent a infantil el curs vinent: publicacions al bloc de l’AMPA, difusió 
al Crist en un Clic, reunió amb les famílies, reunions  amb els mestres per a introduir la sensibilització a les 
classes el curs vinent i reunions a l’Ajuntament de Meliana. 

6.2 Setmana Europea de la mobilitat  
La setmana Europea de la mobilitat es celebra aquest any del 16 al 22 de setembre de 2017. S’aprofitaria 
aquesta setmana per fer la prova pilot del Pedibus i eixir amb els xiquets per identificar, reconèixer i debatre 
sobre els punts de millora identificats en l’enquesta de l’estudi de mobilitat. 

  

http://trazeo.es/
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8 ANEXES 





Bus
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