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Per una mobilitat segura a les escoles de la ciutat
Aquest matí, s’han presentat els camins escolars de l’Escola Montseny,
un projecte pilot que té per objectiu que els nens i nenes tinguin un
itinerari segur per anar a l’escola. Aquesta presentació ha anat a càrrec de
l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, la regidora d’Educació, Alícia
Domínguez i el regidor de Mobilitat, Joan Daví.
Es tracta d’una iniciativa que va sorgir del Consell Municipal d’Infants i que va
servir per poder analitzar quins eren els itineraris més segurs per anar als
centres educatius de la ciutat. En un primer moment es va engegar aquest
projecte amb l’Escola Princesa Sofia i ara es reforça amb els nous camins
escolars de l’Escola Montseny, a les portes de l’inici del curs 2012-2013.
L’Ajuntament de Mollet ha portat a terme un treball transversal des de les àrees
d’Educació, Mobilitat i Seguretat Viària per tal de definir el millor itinerari perquè
els nens i nenes puguin anar a l’escola amb la màxima seguretat possible. La
primera fase s’ha portat a terme a l’Escola Montseny tot i que es preveu que
s’amplïi a d’altres centres educatius de la ciutat.
En aquesta primera actuació s’ha indicat com a camí escolar un total de vuit
passos de vianants de l’entorn de l’Escola Montseny que, segons ha explicat
l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, s’anirà complementant amb d’altres
indicatius horitzontals i verticals que reforçaran la seguretat viària de l’entorn de
l’escola. Així mateix, l’alcalde ha assegurat que “seguirem treballant
conjuntament amb les direccions de les escoles per tal d’informar a pares i
nens sobre quin és el camí més segur per anar a escola”.
Finalment, Josep Monràs ha destacat que aquesta iniciativa reflecteix “el nostre
compromís amb una educació de qualitat i amb tots aquells aspectes que són
de la nostra competència com és la mobilitat dins la ciutat de Mollet”.
(adjuntem fotografies i indicatiu de camí escolar)
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