
         
 

Benvolgut/da,  

Si tens a les teves mans aquesta carta és perquè algun infant de la ciutat vol que tu siguis un COMERÇ 
AMIC. Això vol dir que confia en tu i proposa que altres infants i famílies també  t'identifiquin com a un 
comerç de proximitat durant el camí que fan per anar cada dia des de casa a l'escola i des de l'escola a 
casa. L’infant considera que, a part de la teva activitat comercial diària, ets un element estructurador i 
significatiu del seu dia a dia i propi de la seva identitat i de la ciutat. 

Què vol dir ser un comerç amic?  Vol dir ser un comerç que l’infant identifica com a proper, un espai 
amb persones que, si precisa ajuda o té alguna necessitat, dificultat o problema durant el trajecte a 
l’escola o en tornar a casa, podrà comptar amb la teva atenció i col·laboració.  

Els Camins Escolars  és un projecte de ciutat que implica repensar el model de mobilitat de les 
persones, i dels infants en particular, al municipi. Amb el projecte es pretén plantejar actuacions 
urbanístiques, socials i educatives per fer que la mobilitat diària i més habitual dels infants sigui el més 
segura, saludable, educativa i acollidora possible.  

En aquest camí diari és necessària la col·laboració de diferents agents de la ciutat i un de molt important 
és EL TEU COMERÇ. Els comerços de la ciutat, per la seva ubicació, per ser un gran nombre i per la 
seva actitud habitualment oberta, han de poder ajudar i vetllar perquè els infants facin els trajectes de 
casa a l'escola i de l'escola a casa amb seguretat.  

Per a poder-te identificar com a COMERÇ AMIC et fem arribar una identificació adhesiva dels “Camins 
Escolars a la ciutat”. Et demanem, si et plau, que col·loquis aquesta identificació en algun lloc ben 
visible de la porta d’entrada del teu establiment. Es tracta de la identificació que dóna a conèixer a la 
ciutat que participes activament en el projecte i per tant, ETS UN AGENT EDUCATIU ACTIU en 
l’itinerari que els infants fan per anar i tornar a escola.  

Què cal fer en cas de què un infant reclami la teva  atenció o et demani auxili?  En primer lloc 
escoltar què t'explica, entendre el que necessita i, en segon terme, o bé avisar telefònicament la família 
de l'infant (l'infant et proporcionarà el número de telèfon) o bé trucar allí on calgui del llistat et 
proporcionem al final de la carta. 

Si en els propers dies veiem l'enganxina identificadora enganxada a l'entrada del teu establiment ho 
farem saber a la comunitat educativa de les escoles i a la ciutat a través de la teva identificació a la 
plana web del projecte i a la premsa local, alhora que ens alegrarem moltíssim que siguis part activa en 
aquest important projecte educatiu de ciutat.  

Vull agrair-te la teva atenció, animar-te a què hi participis i espero poder donar-te la benvinguda al 
projecte.  

Atentament,  

 

Carles Escolà 
Alcalde de Cerdanyola del Vallès. 
Cerdanyola del Vallès, abril de 2017.  



         
 

 

Telèfons d’interès: 

Institució Telèfon de 
contacte 

Adreça Persona de contacte 

Escola Municipal  

La Sínia 

93 586 46 23 Carrer La Sínia, 13.  
CP: 08290. 
Cerdanyola del Vallès 

 

Direcció de l’escola 

Escola 
Serraparera 

93 692 27 42 

 

Carrer Diagonal, 41.  
CP: 08290.  
Cerdanyola del Vallès 

� Ignasi Millán (director) 
�  Maria Cerezo  
     (cap d’estudis ) 
� Vicky Campos (secretaria) 

Escola Xarau 93 962 64 04  

 

Carrer Santa Anna, 65. 
CP:08290.  
Cerdanyola del Vallès 

 

Direcció de l’escola 

Seguretat 
Ciutadana (Policia 
Local) 

93 691 20 00 

092 (Urgències) 

Plaça Sant Medir, s/n,  
CP:08290  
Cerdanyola del Vallès 

 

 


