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El projecte d’educació viària que dóna feina a joves
amb síndrome de Down s’amplia a 6 escoles de
Barcelona
» Un total de 12 joves afectats per la Síndrome de Down participaran
enguany en el projecte “Cooperant viari”, que es duu a terme per tercer
any consecutiu en 6 escoles del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
» L’objectiu és millorar la seguretat viària al voltant dels centres escolars i
alhora integrar en el treball a joves amb Síndrome de Down i/o discapacitat
intel·lectual
» Els “Cooperants viaris” observen el comportament dels conductors i
vianants a l’hora d’entrada a classe i recullen informació que posteriorment
s’analitza a les escoles
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» Seguretat viària i integració
Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació Síndrome de Down i la
Fundació Abertis, han firmat un conveni de col·laboració per dur a terme el projecte “Cooperant
Viari”. Aquesta iniciativa té com a objectiu donar feina als joves amb discapacitat intel·lectual i
millorar alhora la mobilitat a l’entorn dels centres escolars.
Mitjançant aquest conveni, fins el mes de juny del 2014, 12 joves d’entre 20 i 25 anys amb
síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals treballaran a l’entorn de 6 centres
escolars del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, realitzant una tasca que els permet adquirir
formació i experiència pràctica amb l’objectiu d’ajudar-los en una futura integració en el món
laboral.
A banda de les tres escoles que ja van participar l’any passat (L’escola Dolors MonserdàSantapau, l’Escola Lys i l’Escola Poeta Foix), enguany s’hi han sumat l’Institut-Escola Costa i
Llobera, l’Escola Mary Ward i l’Escola Madres Concepcionistas, també al districte de SarriàSant Gervasi.

» “Els cooperants viaris”
La tasca de “Cooperant viari” consisteix en observar i recollir informació sobre els hàbits dels
vianants i dels passatgers a les hores d’arribada i de sortida de l’escola, ja sigui a peu o en
vehicle, i posteriorment analitzar aquesta informació juntament amb l’escola i l’alumnat per tal
de fomentar les bones pràctiques de mobilitat.
Les conductes a observar tenen a veure amb aspectes relacionats amb l’educació viària que la
Guàrdia Urbana de Barcelona imparteix a les escoles:
 Si tant els alumnes com els adults que els acompanyen caminen pel carrer i
circulen de manera correcta i segura, parant atenció i respectant els senyals de
trànsit;
 Si fan servir els elements de seguretat dels vehicles, com el cinturó o el casc;
 Si respecten la resta de vianants
 I altres hàbits de mobilitat d’alumnes, pares i acompanyants
El Servei d’Educació per la Mobilitat Segura de la Guàrdia Urbana de Barcelona realitza la
formació i l’acompanyament a través d’accions de coordinació i avaluació del projecte per tal de
treballar conjuntament amb els cooperants, les escoles, l’AMPA, l’alumnat així com les famílies.
Els “Cooperants Viaris” han format part del programa Curs d’Iniciació al Treball de la Fundació
Catalana Síndrome de Down i disposen de contracte laboral. Per a realitzar aquestes tasques
han rebut una formació teòrica i pràctica impartida per la Guàrdia Urbana de Barcelona i per la
mateixa fundació.
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» Balanç dels primers anys de funcionament
L’any 2012 es va dur a terme la primera experiència pilot del projecte “Cooperants viaris”. Fruit
d’aquesta tasca, els cooperants han interioritzat el projecte, han treballat conjuntament amb la
Guàrdia Urbana, han assolit un coneixement de l’entorn que els ha permès detectar i recollir
informació sobre els hàbits de mobilitat dels escolars i han establert un vincle amb l’àmbit
educatiu que els ha fet partícips del treball a realitzar sobre els aspectes preventius de la
mobilitat segura.
Les escoles i el professorat, per la seva banda, han analitzat les conductes segures i les
conductes no segures que es donen a l’entorn del centre escolar, fet que ha permès treballar
nous hàbits de mobilitat segura i han implementat un compromís de bones pràctiques per tal de
millorar la mobilitat a l’entorn dels mateixos.

» Els impulsors
Per tal de donar continuïtat a aquest projecte s’ha realitzat un nou conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació Abertis i la Fundació Catalana Síndrome de Down
mitjançant el Districte de Sarrià-Sant Gervasi, l’Institut Municipal d’Educació (IMEB) i l’Àrea de
Prevenció Seguretat i Mobilitat.
Ajuntament de Barcelona
L’educació viària és una de les prioritats de l’Ajuntament de Barcelona i una de les accions més
importants en matèria de prevenció que la Guàrdia Urbana porta a terme a les escoles de la
ciutat. És també una línia prioritària d’actuació per al govern municipal del districte de SarriàSant Gervasi, amb una elevada concentració de centres escolars.
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Per això, el govern de Barcelona treballa per la millora de la seguretat viària especialment al
voltant dels centres escolars, amb la voluntat de transmetre a l’alumnat i als que es desplacen
pels entorns de les escoles, la importància dels comportaments responsables, la convivència i
el civisme i la necessitat d’incrementar la seguretat en els desplaçaments d’anada i tornada
dels centres.
Aquesta aposta per l’educació viària es veu reforçada amb la creació dels camins escolars, que
ajuden a que els alumnes guanyin en autonomia personal, però gaudint de la màxima seguretat
en aquests entorns.
Fundació Abertis
La Fundació Abertis ha impulsat aquest projecte, conscient de la prioritat que l’Ajuntament
atorga a la seguretat viària de la població escolar. Aquesta és una acció emmarcada en
l’extens Programa de Seguretat Viària que duu a terme la Fundació des de l’any 2003 i que
inclou la promoció d’investigacions, l’organització de jornades científiques, l’educació viària a
les escoles i campanyes de sensibilització.
La Fundació Abertis busca els socis adequats per a cada projecte, sempre en recolzament de
les administracions públiques, les quals gestionen les polítiques de seguretat viària.
La Fundació, que actua en els àmbits social, mediambiental i cultural, és una de les respostes
de la responsabilitat social corporativa d’Abertis, un dels principals grups internacionals de
gestió d’infraestructures de mobilitat i transport.
Fundació Catalana Síndrome de Down
La Fundació Catalana Síndrome de Down té com a missió millorar la qualitat de vida de les
persones amb síndrome de Down o d’altres discapacitats intel·lectuals, fent possible la seva
total inclusió a la societat, i l’assoliment del màxim grau de dignitat, respecte, autodeterminació i
benestar. L’entitat dóna suport a tota la família des del diagnòstic prenatal i naixement del bebè
fins l'edat adulta.

www.bcn.cat/sarria-santgervasi

4

