
CAMÍ ESCOLAR ”CEIP. COSSETÀNIA” 

Vilanova i la Geltrú, 10 de desembre 2016 

Reunits en Junta Directiva de l’Associació de Mares i Pares de l’escola Cossetània per 

analitzar els punts de risc i/o defectes en l’itinerari freqüent realitzat per famílies i 

alumnat del centre, tenint en compte criteris de seguretat, accessibilitat, 

sostenibilitat, comoditat, il·luminació i civisme, i considerant especialment el 

caràcter formatiu d’aquest trajecte, s’acorda presentar la següent relació de punts 

de millora a l’OAC per tal que siguin degudament atesos per l’administració. 

 

 

Firma representant de l’AMPA                                            Firma representant escola 

Nom i cognoms                                                                   Nom i cognoms 

Càrrec                                                                                 Càrrec 

 

I. QÜESTIONS GENERALS DE CAMINS ESCOLARS 

El camí escolar és una part imprescindible d'un projecte de ciutat més sostenible i amable 

amb totes les persones, que aspira a un canvi en l'ordre de prioritats en l'ús de l'espai públic, 

en benefici del vianant. 

 

Els aspectes comuns de tota la xarxa de camins escolars són: 

 

1. Limitació de la velocitat a 30km/h en un radi de 500 metres dels centres educatius. 

2. Senyalística específica de camí escolar, acompanyada d'una campanya de sensibilització als 

centres escolars i a tota la ciutadania. 

3. Passos de vianants en l'entorn dels centres educatius amb plataforma elevada, de manera 

que hagin de ser els automòbils els que canviïn de nivell i no els vianants. 

4. Il·luminació suficient i adequada. 

5. Garantir un espai suficient d'accés pels vianants, còmode i segur, a l'entrada i sortida dels 

centres educatius. 

6. Accés regulat per a bicicletes i patinets mitjançant carril bici a tots els centres educatius. 

7. Afavorir la coordinació dels horaris del transport públic amb els horaris d'entrada i sortida 

als centres educatius. 
 
METODOLOGIA D’INTERVENCIÓ: 
 

 Senyalística pròpia de Camí Escolar. Senyalització horitzontal als paviments de 

voreres i asfalt. Senyalització vertical “personalitzada” a encreuaments i vies. 

 Campanya de difusió i sensibilització a les Escoles i la ciutadania. 



II. QÜESTIONS ESPECÍFIQUES DEL CAMÍ DEL COSSETÀNIA 
 
La situació de l’Escola Cossetània,  
 
Identificació dels camins del Cossetània 
Es detecten cinc (5) itineraris principals d’accés a l’Escola Cossetània des dels 
diferents barris de la ciutat (veure figura).  
 

 
 
- CE 1: Camí Escolar de la Ronda Ibérica , pot venir des de la Rambla Pep 
Ventura, i allà enllaçar amb els CE's del Ginesta i continuar cap a l’escola Ítaca. Es 
tractaria d’un CE mixta (vianants i bicicletes). Seria la continuació natural del carril 
bici entre la rotonda de l’Arboç i el C/Zamenhof. És un camí que actualment discorre 
paral·lel a la Ronda Ibèrica i no disposa de cap tanca de separació entre el camí i el 
vial. Per tant la nostra proposta seria: 

 Adequar el paviment  
 Posar vorada o tanca de separació entre el camí i el vial de la Ronda Ibérica 
 Senyalitzar bé el carril bici. 

 
- CE 2: Camí Escolar del Parc de la Torre d'Enveja, aquest té diferents variants: 
el mig del parc (CE 2.1) o per la vorera del c/ Torre d’Enveja(CE 2.2). Es tractaria d’un 
CE mixte (vianants i bicicletes). 
 

- CE 2.1: Actualment existeix un camí des de la Torre d’Enveja fins el C/ Dr. 

Zamenhof) al que també es pot arribar des de la rotonda del l’Arboç. Es tracta 

d’un pas brut perquè hi ha molts excrements de gossos i deixalles al voltant 

del bancs. La nostra proposta és netejar-lo i senyalitzar-lo per a que sigui un 

trajecte segur. 

- CE 2.2:es un camí natural de vianants des del C/ Josep Coroleu fins al c/ Dr. 
Zamenhof. Proposem que es senyalitzi com a trajecte de camí escolar. 
 

 
 



- CE 3: del Torrent de Sant Joan o “Caminet Groc”, aquest connecta amb els 
barris de mar i s'enllaça amb els camins escolars de les escoles Canigó i Volerany. Es 
tractaria d’un CE mixta (vianants i bicicletes). 
Caldria senyalitzar-lo bé i millorar-lo ja que en molts dels seus punts, no es respecta 
la prioritat de pas de vianants i ciclistes amb velocitats elevades de pas. 
 
- CE 4: del C/ Dr. Zamenhof. Enllaç del camí escolar cap a la zona sud (migjorn) - 
sud-oest (garbí) de la ciutat. Es una zona amb un alt índex de mobilitat (IMD) amb 
freqüents saturacions ens hores punta d'entrada dels Instituts, escoles, llars d'infants 
i trajectes d'anada i/o tornada al treball amb perillositat associada que això 
comporta. La velocitat en alguns trams és molt elevada. L'estat de manteniment del 
Camí Escolar és molt deficitari ja que aquesta via en el seu planejament no 
contemplava la legalització del Barri del Fondo Somella, Els Sis Camins, ni la nova 
implantació de diverses escoles i instituts. 
 
 
- CE 5: de l'Avinguda de la Collada ( aquest hauria d'arribar com a mínim a la 
Plaça Sis Camins, per poder-lo enllaçar amb els CE's del Margalló i donar servei a les 
famílies que viuen als barris del Fons Somella i de la Collada).Té diferents variants:  

 CE5.1- Avda Rocacrespa 
 CE5.2- Avda Torre del Vallés  
 CE5.3- Ronda Ibérica- Fons Somella 

  



III. FOTOGRAFIES 

CE 1. Ronda Ibérica. Tram més conflictiu i modificable. 

 

 Camí de sorra i empedregat. Podria ser 

un bon tram de carril bici que donés 

continuïtat a la Ronda Ibérica. 

 

 

 

 

 Continuació del camí de sorra pel lateral 

del Parc Torre d’Enveja. Falta de calçada 

de seguretat entre carretera i camí.  

 

 

 

 

 

 

Camí de sorra no adequat pel trànsit de 

bicicletes. Empedregat i sovint amb 

vidres. 

 

 

 

 

Tram de Ronda Ibérica sense calçada. 

 

 



 

 

 

Pas de vianants amb carril bici de 

continuïtat sense senyalitzar. Falta de 

semàfor o senyalització adequada. 

 

 

 

 

Rotonda a la BV- 2115 direcció L’Arboç. 

Entrada sud principal a la ciutat, i via 

principal al camí a CEIP Cossetània. 

 

 

 

  



CE 2 del Centre a l’Escola (amb diverses variants). 

   C/ Aigua. Proposta de senyalització Camí Escolar. 

   C/ Picapedrers. Via principal als CAMINS ESCOLARS. 



 Senyalització modificable a Camins Escolars. 

Cruïlla Tarragona- Pare Garí sense senyalització. 

  

 

 

 

Cruïlla Jutjats. Sense senyalització adequada. 

 

 

 

 



 

 Mateixa cruïlla Jutjats. Vehicles amb velocitat. 

 

 

 

 

 

 Cruïlla Torre d’Enveja- Bailén sense senyalització. 

 

 

 

 

 

 Camí lateral del Parc Torre d’Enveja: zona happy! 

Convenient senyalització adequada de Camí Escolar. 

 

 

 

 

 Pas de vianants Parc-Zamenhof sense senyalització. Calen 

bandes sonores per disminuir la velocitat del vehicles. 

 

 

 



 Cruïlla ronda Ibèrica: aglomeració de famílies i 

alumnes en un espai molt petit de la vorera per 

espera de canvi (semàfor simultani) 

 

 

 

 

 

 Cruïlla Dr. Zamenhof amb ronda Ibèrica. Carril 

bici inacabat a l'arribar a l'altre vorera. Tram de 

vianants poc absorbent per la quantitat de 

persones que hi transita. 

 

 

 

 

 

 Les bicicletes han d'esperar el canvi de semàfor 

a la calçada per on giren els cotxes. 

Cruïlla ronda Ibèrica amb Dr. Zamenhof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El semàfor que es situa a la cruïlla damunt dels vianants està 

subjecte amb dues brides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruïlla ronda Ibèrica amb Dr. Zamenhof: carretera 

molt ample; els passos de vianants sense elevar no 

conviden als conductor a rebaixar la velocitat. 

Desapareix carril bici al arribar a la vorera, les 

bicicletes han d'esperar el canvi de semàfor a peu 

de carretera per on giren els cotxes. 

Carril bici estret sense separació amb la carretera. 

 

  

Mateixa cruïlla amb carril bici no continuat. 



  

Ciclistes (famílies) esperant el semàfor a la cruïlla. 

 

 

Carril bici d'una sola direcció sense cap separació amb la calçada i el trànsit de cotxes. 

Aquest carril bici és utilitzat per moltes famílies de l'escola Cossetània i l'alumnat de l'IES 

Dolors Mallafré. Foto presa davant porta d'entrada Escola Cossetània. 

 



Pas de vianants a la sortida del CEIP. 

Actualment pintat com a pas de vianants però 

sense una entrada i sortida adequada. A la foto 

es pot veure també la poca amplada del carril 

bici sense marge entre la vorera i el carrer 

Doctor Zamenhof. Calen unes bandes sonores 

per disminuir la velocitat dels vehicles. 

 

 

CE 3  Torrent de Sant Joan “Caminet Groc” 

 

Itinerari amb possible continuïtat fins al la Ronda Ibèrica a la seva capçada per enllaçar 

amb el CE1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Alta velocitat, poc respecte envers els usuaris no motoritzats i alta perillositat 

associada  

  



CE 4  C/ Dr. Zamenhof 

Vianants que arriben a peu. Ampliació en la senyalització horitzontal i vertical 

de “Camí Escolar”. 

  .  

  

A les fotografies es pot observar la manca de senyalització del pas d'escolars.  

Cotxes i furgonetes poden aparcar amb massa proximitat al pas de vianants 

entorpint la visibilitat. 

 

 
 



 

 

El ferm elevat del carrer en aquest tram està força malmès.  

 

 

 

Pas peatonal amb poca visibilitat per l'aparcament de cotxes i motos en zones 

no senyalitzades.  

 

 

 

 

 

 



Al final del trajecte del carrer Zamenhof (rotonda C-246) trobem una zona 

eminentment happy. El circuit d'Adarró: 

 

 
 

Cal adecuar-lo, adecuar-lo i fer-ne publicitat al ésser un camí amb recorregut 

per camins tradicionals. 

  



 

CE 5 Fons Somella- La Collada 

CE5.1: Avda Rocacrespa / de la Collada 

 

Plaça Sis Camins. Possible zona happy. Cal senyalització i habilitar un espai 

per a carril bici amb seguretat. 

 

C/ de l’Agricultura. Possible carril bici. Cal senyalització de camí escolar. 

  



CE5.3: Ronda Ibérica – Fons Somella 

  

Cal senyalització de camí escolar, aprofitar el carril bici al costat de la C-31 

 

 


