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Bona tarda a tothom: 
El meu nom és Meritxell Joan i sóc la directora de l’Escola Pau Vila. 
 
Avui és un moment especialment important per a les escoles i per a tots els veïns i 
veïnes. Facilitar que els nostres nens i nenes puguin no només arribar sense 
entrebancs a les seves escoles, sinó també bellugar-se pel seu barri amb seguretat i 
tranquil·litat, és una eina que facilita la seva socialització entre els membres de la 
comunitat on viuen. 
 
El projecte de Camí Escolar ha fet un llarg recorregut fins  arribar al dia d'avui. 
Ja l'any 2001  a l'escola Pau Vila el projecte estava en marxa. Les antigues directores 
tant de Pau Vila, Imma Estruch, com de l'Escola Bressol Bellmunt, Belen Ayucar  
havien anat posant les primeres bases del camí actual. El treball s’ha anat 
completant al llarg dels anys amb la Comissió de Camí Escolar de Font de la Guatlla 
on hi trobem:  l’Escola Muntanyeta, L’Escola Magòria, L’Institut  XXena Olimpíada, 
l’Escola de Música Jam Session, L’Esplai Turons i El Centre Cívic Font de la Guatlla. 
 
Aquest últims cursos, el projecte va agafar una nova embranzida: recolzat per 
l'associació de Veïns, i amb l’empenta de les escoles i centres educatius i culturals del 
barri, l'IMEB   i el Districte que  s'hi ha implicat plenament,  hem aconseguit entre 
tots arribar avui. 
 
Dues són les lliçons que podem transmetre als nostres nens i nenes: la importància 
del treball conjunt i el del diàleg;  i que  quan vius en una comunitat,  les millores 
col·lectives ajuden a la millora de la qualitat de vida individual. 
 
Us donem les gràcies a tots i totes per la vostra feina, per preocupar-se per l'excés 
de cotxes a l'entrada de l'escola, per agafar consciència que les escoles han de ser 
espais de fàcil accés, per la tasca de les AMPES conscienciant a les botigues 
amigues, assistint a les reunions i fent arribar les seves demandes, la  col·laboració 
en la participació activa en la confecció de l'aranya. 
Gràcies al Districte per recollir i fer possible que avui puguem gaudir d’aquesta festa. 
 
No penseu però, que ho deixarem aquí. El projecte del Camí no s’atura, ara hem de 
recollir la torxa per anar millorant la part que pertoca a La Marina i el Polvorí. Així 
que seguirem en contacte  amb la il·lusió de continuar fent camí. 
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