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INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA 

L’escola Mare de Déu del Coll està ubicada al districte de Gràcia, barri d’El Coll, al límit mateix del 

barri del Carmel (districte d’Horta-Guinardó), els quals estan separats al llarg del carrer Santuari. 

Per la seva situació, a la part alta del turó del Carmel, la complicada orografia del terreny, i la 

peculiaritat de portes d’entrada i sortida, la nostra Escola és una magnífica candidata per a ser 

protagonista d’un projecte de Camins Escolars. 

Al curs escolar 2012-2013, des de l’Associació de Pares i Mares i d’Alumnes (en endavant 

AMyPA), i amb el beneplàcit de la direcció de l’Escola, es va manifestar la voluntat de sol·licitar a 

l’Ajuntament de Barcelona la posada en marxa d’un projecte de Camins Escolars, per tal 

d’aconseguir els objectius següents: 

 Facilitar la mobilitat autònoma, segura i sostenible dels escolars a partir dels 8 anys. 

 Millorar el coneixement del barri. 

 Millorar la capacitat d'orientació. 

 Identificar les situacions de perill. 

 Triar els recorreguts més segurs i agradables. 

 Formular propostes de millora i participar-ne en l'execució, si s'escau. 

 Incrementar la capacitat d'adaptació a situacions noves. 

 Aprendre comportaments nous adequats a les circumstàncies reals. 

 Assolir hàbits més saludables per a ell o ella i més sostenibles per a la ciutat. 

Es varen fer les primeres reunions amb representants del districte (Tècnica de Barri), així com amb 

representants de l’IMEB, i des d’un bon principi vam obtenir per resposta a la nostra sol·licitud 

que el projecte de Camins hauria de fer-se d’acord i en coordinació de tres escoles més del nostre 

voltant: l’Escola Bressol “Gat Negre” (Gràcia), l’Escola Virolai (Horta-Guinardó), i l’Escola Coves 

d’en Cimany (Horta-Guinardó). 

Mentre es prenia una decisió a l’Ajuntament, respecte si es tirava endavant el projecte de Camins 

Escolars a l’Escola Mare de Déu del Coll, o no, ens van aconsellar d’anar avançant amb les 

enquestes a les famílies. Aquestes enquestes constitueixen l’eina clau per a l’avaluació 

inicial/diagnòstic: ens permeten conèixer l'itinerari actual que cada nen o nena segueix per anar a 

l'escola, el grau d'autonomia amb què ho fan, el mitjà de transport que fan servir, la percepció 

que tenen del recorregut, les dificultats que s'hi troben, la dimensió dels problemes o disfuncions, 

entre d'altres, etc. 

Així doncs, al maig del 2012, l’AMyPA va elaborar les enquestes (veure annex) i plànols(*) que la 

majoria de famílies van omplir amablement i a partir de les quals se n’han tret els resultats i 

conclusions que tot seguit explicarem. 

 

(*) Per tal d’assegurar la correcta explotació de les dades, aquesta tasca s'encarrega normalment a una empresa 

externa, però per la situació econòmica actual, l’Ajuntament no ha ofert aquest suport econòmic. Cal assenyalar que 

tant el treball de camp -imprescindible per conèixer la situació concreta de l’entorn escolar-, l'anàlisi de la informació i 

les propostes de millora que cal realitzar, s’han fet de manera autònoma, per part dels autors d’aquest informe. 

  



 
3 

RESULTATS I CONCLUSIONS 

S’han analitzat 270 enquestes d’alumnes dels cursos de P3, P4, P5, 1er, 2on, 3er, 4art, 5è, 6è, 1er 

ESO, 2on ESO, 3er ESO i 4art ESO, realitzades a finals de maig de 2012. 

On viuen? 

 
- 200 alumnes de l’escola viuen al barri del 

Carmel (74%). 
- 25 alumnes viuen al barri del Coll (14%) 
- 7 alumnes viuen a la Taixonera (9%) 
- 2 alumne viu a Can Baró (1%) 
- 2 alumnes viuen a la Font d’en Fargues (1%) 
- 1 alumne viu a Horta (0.4%) 
- 1 alumne viu a Montcada i Reixac (0.4%) 
- 1 alumne viu a Sant Cugat del Vallès (0.4%) 
 

 

 
 

 

CONCLUSIÓ 1: tot i que l’escola pertany al barri d’El Coll, al districte de Gràcia, la grandíssima 

majoria dels alumnes viuen al barri del Carmel, del districte d’Horta-Guinardó. Després venen 

els alumnes que viuen al Coll (Gràcia) i després els alumnes que viuen a la Taixonera (districte 

d’Horta-Guinardó novament). Per tant, les mesures per a millorar la mobilitat, haurien d’anar 

adreçades inicialment cap els alumnes que viuen al Carmel, el Coll i la Taixonera (97%). 

En colors s’han assenyalat, en el següent plànol, els percentatges de pas de cadascun dels trams 

de la xarxa urbana que envolten a la nostra escola. El carrer més transitat és Santuari, entre 

Passeig Mare de Déu del Coll i carrer de la Manxa. Els següents trams amb més confluència són el 

carrer Ceuta entre Santuari i Font del Coll (entrades d’Infantil i Primària de l’escola); el tram 

d’Hortal d’escales, i el carrer Santuari des de la Manxa fins al final. En color taronja s’assenyalen 

carrers per on el percentatge de pas està entre el 3 i el 4%: Llobregós, Batet, Hortal, i Alguer. 

 

Origen de les famílies 
Carmel 

Coll 

Taixonera 

Can Baró 
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Quin mitjà de transport fan servir per a arribar a l’escola? 

 
- El 94% van a l’escola a peu (95% alumnes 

del Carmel; 97% alumnes d’El Coll; 100% 
alumnes de la Taixonera). 

- El 3% van en autobús urbà 
- L’1% va en cotxe 
- L’1% va en metro 
- L’1% va en moto 
 
 
 
 

 

 
 

 

CONCLUSIÓ 2: Les actuacions per a millorar els camins d’accés a l’escola haurien d’anar 

adreçades preferentment a la millora de l’entorn a peu del Carmel, el Coll i la Taixonera. 

 

 

 

Amb qui vas a l’escola? 

 
- El 54% va a l’escola amb els 

pares/mares (74% alumnes del Carmel; 
46% alumnes d’El Coll; 57% alumnes de 
la Taixonera) 

- El 23% va sol 
- El 17% va a l’escola amb amics 
- El 6% va amb germans 
 
 

 

 
 

 

CONCLUSIÓ 3: les millores a realitzar han d’afavorir que l’alumnat puguin arribar a l’escola 

d’una manera segura per a ells i elles i per a les persones que els hi acompanyen, principalment. 

No és fins a sisè de primària que comença a incrementar-se el percentatge de nois i noies que 

van sols/soles o amb amistats. 

  

Mitjà de transport  

A peu 

Autobús urbà 

Cotxe 

Moto 

54% 
23% 

17% 

6% 

Amb qui vas a l'escola? 

Pares/mares 

Sol/sola 

Amics/amigues 

Germans/germanes 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=caminando+por+la+calle+siluetas&source=images&cd=&cad=rja&docid=s4w1mZrcyR3U1M&tbnid=89e5zPdJWObktM:&ved=0CAUQjRw&url=https://es.123rf.com/photo_6163256_silueta-editable-de-una-pareja-caminando-por-una-calle-con-todos-los-elementos-de-silueta-como-objet.html&ei=YeVFUd_LNeiU0QXw_4GYAQ&bvm=bv.43828540,d.ZWU&psig=AFQjCNFiyDpXlFNfuyjocMsm3fNAI6rEHg&ust=1363621543647023
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Seguretat viària al trajecte fins l’escola? 

 
- El 16% dels/les alumnes consideren que 

hi ha molt poca seguretat viària en el 
seu trajecte de casa a l’escola. 

- El 32% que hi ha poca seguretat viària. 
- El 46% que hi ha bastant seguretat 

viària. 
- El 6% que hi ha molta seguretat viària. 
 

 

 
 

CONCLUSIÓ 4: les millores a fer han d’incrementar la seguretat viària dels diferents trajectes, ja 

que quasi la meitat dels/les alumnes consideren que la seguretat viària no és l’adient. La 

majoria de comentaris referents a aquest aspecte són relatius a la manca d’espai (voreres 

estretes o inexistents) per als vianants (especialment per a mares/pares amb cotxets de nadó), 

amb la consegüent baixada a la calçada. 

 

 

Seguretat ciutadana al trajecte fins l’escola? 

 
- El 8% dels/les alumnes consideren que 

hi ha molt poca seguretat ciutadana en 
el seu trajecte de casa a l’escola. 

- El 26% que hi ha poca seguretat 
ciutadana. 

- El 56% que hi ha bastant seguretat 
ciutadana. 

- El 10% que hi ha molta seguretat 
ciutadana. 

 
 

 

 
 

CONCLUSIÓ 5: la percepció sobre la seguretat ciutadana és bona tot i que els/les alumnes 

parlen de casos d’incivisme, “botellón” i gossos en alguns punts dels trajectes. 

Molt poca 

Poca Bastant 

Molta 

Seguretat viària? 

Molt poca 

Poca 

Bastant 

Molta 

Seguretat ciutadana? 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=seguridad+escuelas+viaria&source=images&cd=&cad=rja&docid=j6SAH-Zh_7cXbM&tbnid=qEG3loVNg9gYQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.circulaseguro.com/tag/ninos/record/30&ei=F-ZFUZG2MMqp0QXAlIDoCA&bvm=bv.43828540,d.ZWU&psig=AFQjCNFeKflJadZ1aCYsAunEUCWEHADIZA&ust=1363621739982980
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Trajecte agradable fins l’escola? 

 
- El 18% dels/les alumnes consideren que el 

trajecte fins l’escola és molt poc 
agradable. 

- El 24% que és poc agradable. 
- El 45% que és bastant agradable. 
- El 13% que és molt agradable. 
 
 

 

 
 

CONCLUSIÓ 6: els trajectes semblen ser prou agradables de fer, tot i que a moltes enquestes es 

manifesta una veritable necessitat de millorar la neteja, l’eliminació de residus de gossos i de 

l’incivisme de molts ciutadans/ciutadanes. 

 

 

COMENTARIS EXPRESSATS PER L’ALUMNAT I LES FAMÍLIES 

A banda de la informació directa obtinguda a partir de les respostes a les preguntes de les 

enquestes, una part important de l’alumnat i les famílies varen escriure alguns problemes que es 

troben de forma habitual en el trajecte a l’escola. Els comentaris més repetits i demandats per la 

gent varen ser els següents: 

1. Voreres estretes i perilloses + embussos de trànsit a les entrades i sortides (C/Ceuta, 

C/Tirso, C/Font del Coll) 

2. Brutícia al carrer (excrements i orins de gos), especialment C/Santuari 

3. Semàfors perillosos (C/Santuari amb església i amb Ps. Mare de Déu del Coll) 

4. Manca de semàfors (C/Llobregós amb C/Fastenrath) 

5. Cruïlles perilloses (Llobregós/Ps. Mare de Déu del Coll, Hortal/Batet, Santuari/Ps. Mare de 

Déu del Coll) 

6. Motos en vorera (C/Santuari alçada C/Mare de Déu Pilar) 

7. Manca de pas de vianants (C/Santuari a continuació d’escales Hortal) 

8. Obres (quan es van passar les enquestes els carrers Hortal i Batet estaven en obres). 

Altres comentaris recollits: voreres estretes C/Santuari i C/Llobregós; cotxes aparcats en tot el 

costat senar del Passeig Mare de Déu del Coll; manca de seguretat ciutadana, i de guàrdia urbana; 

manca de barrera de seguretat a la porta de Santuari de l’Escola; excés de velocitat als carrers al 

voltant de l’escola; manca de senyalització de zona escolar, etc. 

  

Molt poc 
18% 

Poc 
24% Bastant 

45% 

Molt 
13% 

Trajecte agradable? 
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IMATGES DELS PUNTS CONFLICTIUS 

L’Escola Mare de Déu del Coll té tres entrades per on entra i surt l’alumnat cada dia. S’ha 

distribuït de forma més o menys quantitativa per tal d’evitar les acumulacions de gent a les hores 

punta (9 del matí i 5 de la tarda). 

Les portes són: 

1. C/Santuari: la utilitzen P3 i els quatre cursos de l’ESO. 

2. C/Tirso: la utilitzen P4, P5, 1er, 4art, 5è, i 6è de primària. 

3. C/Font del Coll: la utilitzen 2on i 3er de primària. 

 

1. Entrada/Sortida Santuari 
 

 
 

2. Entrada/Sortida Tirso 
 

 
 

3. Entrada/Sortida Font del Coll 
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A continuació adjuntem les imatges d’alguns dels punts conflictius (“negres”) de l’entorn de 

l’Escola Mare de Déu del Coll i en alguns dels trajectes que fan servir les nostres famílies per anar 

o tornar de l’escola: 

Embussos de trànsit, voreres estretes i vianants a la 
calçada (C/Ceuta entre C/Santuari i C/Tirso) 

 

 
 

Embussos de trànsit, voreres estretes i vianants a la 
calçada (C/Ceuta entre C/Santuari i C/Tirso) 

 

 

Manca de senyalització “Zona Escolar”. Circulació 
d’autocars escolars, autobusos urbans, particulars... 

 

 
 

Doble sentit C/Ceuta. Embussos i perill constant per 
vianants 

 

 
 

Vorera estreta i cruïlla perillosa C/Font del Coll 
 

 
 

Vorera estreta i cruïlla perillosa entrada a escola per 
C/Font del Coll 
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Manca de pas de vianants Santuari / Hortal 
 

 
 

Cruïlla perillosa Santuari / Ps. Mare de Déu del Coll 
 

 
 

Motos en vorera C/Santuari 
 
 

 
 

Cruïlla perillosa, voreres estretes, motos en vorera, 
manca de senyalització Santuari-pujada al Coves 

 

 
 
 

Cruïlla perillosa, voreres estretes, motos en vorera, manca 
de senyalització Santuari-pujada al Coves 

 
 

 
 
 

Manca de semàfor, pas de vianants i senyalització zona 
escolar, cruïlla perillosa (manca de visibilitat) 

Hortal / Batet 
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Motos i cotxes en vorera C/Hortal 

 
 

Motos i cotxes en vorera C/Hortal amb senyal de 
prohibició present 

 

 
 

 

Brutícia a l’entorn de l’escola 

 
 

 

Excrements i orins de gossos 

 
 

 
Cruïlla perillosa Llobregós / Fastenrath 

 

 
 

Cruïlla perillosa Llobregós / Passeig Mare de Déu del Coll 
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PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

Vist els resultats de les enquestes sobre mobilitat i seguretat en els trajectes a l’Escola Mare de 

Déu del Coll, fem a l’Ajuntament de Barcelona les següents propostes d’actuació i millora de 

l’entorn: 

1. Eixamplament de voreres al carrer Ceuta i Tirso, en el tram de doble sentit comprés entre 

Santuari-Tirso-Font del Coll, i instal·lació de semàfor regulador del trànsit per tal d’evitar 

embussos de trànsit i sortida de vianants a la calçada. Per regulació semafòrica es podria 

donar pas altern de pujada i de baixada pel carrer Tirso de forma que no s’ajuntessin 

vehicles en sentit contrari a la part més estreta de la cruïlla amb carrer Ceuta i Camí de 

Can Móra. 

 

2. Senyalització “Camí Escolar” o “Zona Escolar” als carrers Santuari, Tirso i Font del Coll. 

Aquesta senyalització ha de ser visible per a tots els vehicles que s’aproximin a la nostra 

escola, independentment d’on vinguin. 

 

3. Millora de l’accessibilitat i seguretat a les portes de la nostra escola. Proposem que 

s’estudiï com incrementar l’accessibilitat a les portes de Tirso i, especialment, de Font del 

Coll. Ja hem tingut casos de caigudes i relliscades amb greus conseqüències en les escales 

i fort pendent de la vorera de Font del Coll. 

 

4. Instal·lació de semàfors i pas de vianants: carrer Santuari amb Hortal (pas de vianants); 

Batet amb Hortal (pas de vianants molt necessari i vital al no haver-hi visibilitat de cap 

tipus, àdhuc caldria un mirall parabòlic); Llobregós amb Fastenrath (semàfor molt 

necessari també), etc. 

 

5. Pacificar el trànsit (zona 30) al carrer Santuari. Els vehicles i motos solen anar a massa 

velocitat pel tram comprés entre el passeig de Mare de Déu del Coll i Mare de Déu del 

Pilar. 

 

6. Increment de la neteja. Incentivació de l’ús del pipican. Campanyes de sensibilització a 

favor del civisme i la convivència pacífica al nostre barri. 

 

Aquestes propostes queden pendents de discutir i precisar amb una futura comissió de 

Camins Escolars on l’Ajuntament estigui present, conjuntament amb l’AMyPA, escoles de 

la zona, Guàrdia Urbana, departaments d’urbanisme, i d’altres actors socials. 

 

NOTA: Des del districte d’Horta-Guinardó se’ns ha comunicat (a mitjans de febrer 2013) que per 

aquest curs no es farà cap projecte de camins escolars per manca de pressupost. Sí que es podran 

fer, però, petites actuacions de millora de la mobilitat i seguretat a l’espai urbà. Des del districte 

de Gràcia tampoc no tenim notificació que s’hagi aprovat el projecte de Camins Escolars per a 

l’Escola Mare de Déu del Coll. 
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ANNEX 

Circular informativa passada a les famílies: 
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Enquesta i plànol: 
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