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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.

Una vegada, a la falda de la serra de Collserola, en un indret on les 
vistes són tan belles que tothom l’anomena Bellesguard, es va fer 
l’Escola Sant Gregori.

Quan es van construir els nous edificis de Bellesguard, als anys seixanta i setanta, la 
nostra escola estava ben allunyada de la ciutat, enmig de descampats i una muntanya 
pelada, amb alguns ametllers escadussers. Per arribar-hi, els i les alumnes pujaven 
caminant per camins sense asfaltar. 

Just abans dels Jocs Olímpics, la construcció de la ronda de Dalt va fer que la nostra 
escola quedés més ben connectada amb les poblacions veïnes i amb la ciutat. No obstant 
això, la seva perillositat ha significat que, durant molts anys, arribar-hi volia dir agafar el 
cotxe o la llançadora i només els més valents s’atrevien a enfilar l’avinguda del Tibidabo o 
el carrer de Sant Joan de la Salle. 

A poc a poc, Barcelona s’ha anat apropiant de la muntanya de Collserola construint-hi 
noves urbanitzacions, noves edificacions i noves instal·lacions que han transformat el 
nostre paisatge i que han millorat l’accessibilitat a l’escola. Aquests canvis han provocat 
que arribar avui a l’escola sigui més fàcil que mai, per això, cada vegada són més els i les 
alumnes que venen i marxen de l’escola a peu o amb autobús.

El camí escolar espai amic és una iniciativa que busca, justament, fomentar aquesta 
autonomia i vol ajudar els nens i les nenes a ser responsables dels seus desplaçaments 
i a la vegada permetre’ls guanyar confiança i adquirir eines per moure’s civilitzadament 
per la ciutat. Trobar-nos enmig de la muntanya de Collserola ens converteix en una escola 
que està ubicada en un barri poc convencional; no hi ha gaires veïns ni botigues amigues, 
però, en canvi, gaudim del privilegi de tenir unes vistes espectaculars de Barcelona i 
d’habitar un entorn natural molt proper, cosa que fa molt agradable la caminada, sobretot 
de baixada.     

Poder arribar o marxar de l’escola a peu ens permet passejar entre les cases del carrer 
de Bellesguard, jugar una estona als jardins de la Tamarita, aturar-nos a les escales de 
la plaça de la Bonanova, perdre’ns pels carrers que envolten el CosmoCaixa, conèixer 
les mil maneres possibles d’arribar a Sarrià o imaginar com devia ser la ciutat plena de 
tramvies...

El que està clar és que potser val la pena deixar aparcat el cotxe de tant en tant i esbrinar 
si l’autobús que tenim al costat de casa ens serveix per venir a l’escola. O potser, 
simplement, val la pena descobrir el nostre nou camí escolar espai amic.
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