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1. Taller manteniment bàsic bicicletes (Veure document adjunt)  

2. Carril Bici Parc Enveja-Rda Ibèrica 

Se sol•licita informació a l'ajuntament sobre l'execució de la proposta, guanaydora dels darrers 

pressupostos participatius. S'està enllestint el projecte i es durà a terme abans que finalitzi el 

2018.  

3. Via verda zona nord-oest* 

Proposta de traçat alternatiu a la contrucció del carril bici fins al Camping Vilanova Park per tal 

de fer-lo passar per diversos centres educatius i enxarxar barris.  

Creació de grup de treball obert amb membres de diversos centres educatius de la zona nord-

oest i veïnat de la Collada - Sis Camins  

(adjunt projecte).  

4. Celebració 2on aniversari, projecció documental+debat 

El documental presenta diversos activistes i pensadors que lluiten per 

aconseguir ciutats més sostenibles. En acabar s'obrirà un debat sobre la 

bicicleta com a palanca de canvi social, i la mobilitat amb perspectiva de 

gènere. Serà aquest divendres 26 a les 17.30h a la Biblioteca Armand 

Cardona.  

 

5. MAPA VNG  

Plànol de la ciutat que inclou totes les peticions de millora que les escoles van registrar ara farà 

dos anys als seus dossiers de camins escolars, i que servirà com a eina de seguiment per 

conèixer quins avenços s'han fet en aquest temps. Les escoles i AMPA/AFA sereu contactades 

individualment per tal de conèixer com està la situació, mantenir el mapa actualitzat, i tenir clar 

quines considereu que són les prioritats per millorar la seguretat i la sostenibilitat en els 

accessos als vostres centres.  

El visor cartogràfic «Camins Escolars VNG Ciutat Educadora», va ser elaborat a partir de la 

informació dels dossiers de camins escolars de 10 centres, que al curs 2016-2017 van 

identificar les problemàtiques als seus principals itineraris i accessos. El visor posiciona 

geogràficament els punts conflictius dels camins escolars i permet a l'usuari l'accés senzill  i la 

consulta de les 136 propostes d'actuació i  imatges, a més té l'opció per visualitzar només les 

propostes resoltes, els centres amb dossiers o sense i estadístiques dinàmiques en funció de la 

informació visualitzada. https://jennymunozn.carto.com/builder/7ab123d0-6948-402a-8962-

62a931073d4e/embed  

6. WEB Plataforma Camins Escolars - Ciutat Educadora 

Podreu trobar qui som, què fem, un recull de premsa i documents útils, com ara els dossiers de 

les escoles, normatives i dossiers tècnics.  

https://sites.google.com/view/plataformacaminsescolarsvng/inici  

Des de la Comissió Camins Escolars Cossetània agraïm la col·laboració de totes les que 

participen en una mobilitat segura, amable, sostenible i educadora a la ciutat. 

Cordialment, 

Equip de la Comissió CECE Cossetània 

Vilanova i la Geltrú, 21 d’octubre de 2018 

https://jennymunozn.carto.com/builder/7ab123d0-6948-402a-8962-62a931073d4e/embed
https://jennymunozn.carto.com/builder/7ab123d0-6948-402a-8962-62a931073d4e/embed
https://sites.google.com/view/plataformacaminsescolarsvng/inici

