
Quin és el punt d’arribada?
Estem fent camí i ens queda encara molt  
per recórrer.

Repensem la ciutat per tal que els infants 
tinguin un espai públic més educatiu i 
comunitari i on hi puguin viure millor  afavorint 
la seva autonomia. 

Si penses una ciutat pels nens, serà una ciutat 
millor per tota la societat. Volem defensar que 
la infància tingui la possibilitat de viure la seva 
experiència lliurement i de forma autònoma 
en el seu temps lliure per créixer.

Pregunta al teu centre i/o AMPA  
per les comissions de seguiment.

Maig de 2017

Horta – Guinardó
Font d’en Fargues
Escola Heura
Escola Torrent de Can Carabassa

Saps què?
Vius en un barri excepcional, 
tranquil i amb un entorn 
immillorable i ple de verd.   
On ja tens el teu camí escolar!

El projecte de camí escolar espai amic  
és una estratègia educativa,  
transversal i participativa amb un  
gran potencial transformador  
i de millora de l’entorn.

Quin és el punt de sortida del nostre camí?
Aquest camí no ha estat fàcil, però la implicació  i constància de la comunitat 
educativa (centres escolars, AMPA, entitats, comerciants...) i la voluntat de les 
administracions l’ha fet possible. I ens fa molta il·lusió!

El nostre barri és un espai privilegiat per estar proper a la muntanya però 
amb altres deficiències. El projecte ha permès que tots plegats unim esforços 
aconseguint que el nostre barri, sigui un espai més segur pels nostres fills i filles 
i per la comunitat en general. 

Font d’en Fargues és una barriada  
en plena muntanya.

Després de la guerra civil moltes de les torretes 
es van transformar en escoles, llars d’infants, 
casals ... formant un sòlid teixit associatiu:

Casal Font d’en Fargues
Escola Heura
Escola municipal de música Can Fargues
Escola Torrent de Can Carabassa
Escola SAFA Horta
Escola Font d’en Fargues
Escola Arc Iris
Escola Pit-Roig
Escola Àngels Garriga
Institut Ferran Tallada
Rei (educació especial)
Escola bressol municipal Cargol
Escola bressol municipal Tres Turons
El Petit Princep Balu
Princess Margaret School
Fundació POUM
Entrada Parc del Guinardó
Mirador de la Mitja Lluna
Cases dels Periodistes
Casa de Joan Salvat-Papasseit
Torre Maria, casa d’Antoni Rovira i Virgili www.barcelona.cat/camiescolar
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