MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR (AUP - CAV
- POBLE ACTIU) PER LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMA “BUS A PEU” A LES
ESCOLES DE RUBÍ
En el ple del mes de maig ja es va presentar i aprovar una moció de l’AUP on es
demanava que se celebressin activitats en el marc de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura, amb la complicitat del Consell Escolar Municipal. Recordem que
els objectius de celebrar aquesta setmana són:
•

•
•
•
•

Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible
amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la
qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de
gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos
energètics.
Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i
informar-la sobre les seves diferents modalitats.
Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport
públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu
patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport
motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que
generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i
cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.

Paral·lelament, aquest mes de juliol s’ha posat en marxa l’ampliació de l’illa de
vianants als carrers Maximí Forners, García Lorca i Magí Ramèntol. Caldrà veure
l’impacte que això té en la mobilitat del trànsit rodat durant els mesos d’estiu, però
preveiem que a partir del mes de setembre, quan les escoles comencin el curs
escolars, els problemes de mobilitat que actualment existeixen durant el curs a les
hores d’entrada i sortida de l’escola es veuran agreujats. Per aquest motiu, i perquè cal
caminar, mai més ben dit, cap a una mobilitat més sostenible i saludable (la manca
d’activitat física és la quarta causa de mort prematura a escala mundial i una de les
principals causes d’obesitat infantil), l’AUP proposem la implementació del programa
“Bus a Peu” a totes les escoles de Rubí, donant prioritat a les escoles afectades per
l’ampliació de l’illa.
Aquest programa ja s’aplica, i amb força èxit, a diverses ciutats i pobles de Catalunya
com Terrassa, Reus, Sallet i Navarcles, així com a d’altres indrets d’Espanya (Madrid,
Córdoba o Torrelodones), i consisteix en proveir d’un servei d’autobús als infants però
enlloc d’anar amb bus van a peu a l’escola. Al llarg de les rutes establertes hi ha
parades on adults (monitors, pare i mares voluntaris, o alumnes més grans) recullen
els nens i nenes i els porten a l’escola. En pobles com Navarcles fins i tot tenen un
sistema
per
informar
si
el
“bus”
ja
ha
passat
(http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/titol-video/video/5325673/). A més, la
Universitat de Córdoba ha dissenyat una app que, per un cantó ajuda a dissenyar les
rutes més òptimes en funció del lloc de residència dels alumnes i les rutes que
normalment segueixen, i per altra banda serveix per informar als pares de que els
alumnes
han
arribat
a
l’escola
(https://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/96429-emprendedores-

universitarios-lanzan-trazeo-una-herramienta-para-fomentar-la-movilidad-a-pie-de-losescolares).
En conclusió, el programa “Bus a Peu” es pot aplicar utilitzant diverses fórmules, però
en tot cas no es tracta d’inventar res nou, simplement de consultar aquells Ajuntaments
que ja tenen experiència i aplicar la millor fórmula per a la ciutat de Rubí. La
implementació d’aquest programa hauria d’incloure també la senyalització i adequació
de les rutes i informació disponible al web municipal.
Creiem que mesures com les que es proposen en aquesta moció són imprescindibles
per garantir una mobilitat segura, eficient i sostenible, i concretament en el cas de
l’ampliació de l’illa, per garantir-ne l’èxit. Per tot això, proposem al Ple els següents
acords:
1) Instar a l’equip de govern a treballar des de l’inici de curs amb les escoles de
Rubí per implementar el programa “Bus a Peu”, utilitzant les eines disponibles
(enquestes, apps, etc) per poder definir les rutes i el funcionament del programa
juntament amb tota la comunitat educativa. Aquesta podria ser una activitat
emmarcada en la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.
2) Instar a l’equip de govern a prioritzar aquest treball amb les escoles directament
afectades per l’ampliació de l’illa de vianants, és a dir: Regina Carmeli, Montserrat,
Schola i Pau Casals.
3) Instar a l’equip de govern a informar mensualment a la Taula de Mobilitat i Espai
urbà del progrés i resultats d’aquest programa, ja sigui via correu electrònic o bé
reunions específiques.

