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La mobilitat independent dels infants, a debat
a Girona

Foto de família dels participants en la trobada, al pont de Pedra de Girona Foto:
AJUNTAMENT DE GIRONA.



REDACCIÓ - GIRONA

La ciutat de Girona és escenari, des d'ahir mateix i fins dijous, de la primera reunió del
projecte europeu School Chance, que té com a objectiu principal la incorporació de la
mobilitat autònoma i independent dels infants a les polítiques regionals dels territoris que hi
participen. Aquestes jornades, que tenen lloc al Saló de Descans del Teatre Municipal,
serviran per donar el tret de sortida al projecte i per començar a intercanviar punts de vista
sobre la mobilitat dels infants i definir el pla de treball a seguir. Els objectius es divideixen
en quatre àmbits: infraestructures (com han de ser els entorns de les escoles), educació
(quines activitats són les més adequades per a cada nivell escolar), comunicació i promoció
(com poden les noves tecnologies ajudar a involucrar les comunitats escolars). El propòsit és
definir un programa de mobilitat escolar sostenible, segura i accessible per a tots els
membres de la comunitat i per a cada etapa educativa. Hi participen, a més del de Girona,
els ajuntaments de Reggio Emilia (Itàlia), Utrecht (Holanda), Gdansk (Polònia) i Gävle
(Suècia), i l'agència metropolitana Brasov Metropolitan Agency For Sustainable
Development (Romania). L'Austrian Mobility Research FGM_AMOR (Àustria) actuarà com
a soci assessor.

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/6urbanisme/1081892lamobilitatindependentdelsinfantsadebatagirona.html

1/4

