El CAMÍ AMIC és un projecte comunitari
d’educació en valors cívics i mediambientals,
que busca la complicitat i la col·laboració de la gent
dels barris de l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni.
Un compromís ciutadà, amb recolzament municipal,
que promou canvis en les conductes més incíviques
i una millor organització de l’espai públic.
No només vol centrar-se en el disseny d'un possible recorregut per anar a l'escola segur,
fomentant l’autonomia dels nens i nenes, sinó que desitja promoure un ús del carrer
més just i respectuós amb totes les persones; que el carrer, el barri, la ciutat esdevingui
un espai de relació, de col·laboració i d’intercanvi, un espai educatiu i d'enriquiment
personal per a tothom, un espai agradable, de participació, implicació i de treball en
xarxa.

Volem:
•

Remodelar els carrers i les places per què esdevinguin espais de relació, de
col·laboració, d’intercanvi i de trobada. Un espai més saludable, més net, més verd
i menys contaminat. Un espai educatiu, que tothom respecti i faci seu.

•

Crear una xarxa amb els diferents agents socials implicats, per tal d’assolir els
objectius del projecte. Promoure la responsabilitat de tothom davant d’aquests
objectius.

•

Remodelar alguns trams cèntrics de la zona implicada, per prioritzar les persones
sobre els vehicles (tram central: eix Consell de Cent
- Comte Borrell), que connecti les zones verdes i els
diferents equipaments del barri.

•

Fomentar els valors ambientals, amb criteris de
mobilitat urbana més sostenible. I fomentar la
reflexió sobre la seguretat, vinculada a la mobilitat.

•

Conscienciar als nens i nenes, i a les seves famílies,
de la necessària implicació i corresponsabilització,
per tal de gaudir d’un espai millor.

EL PROJECTE L’INTEGREN
LES ENTITATS SEGÜENTS
CEIP Joan Miró i AMPA
CEIP Auró i AMPA
CEIP Llorers i AMPA
CEIP Diputació i AMPA
CEIP Ferran Sunyer i AMPA
IES Maragall i AMPA
IES Ernest Lluch i AMPA
AVV de l'Esquerra de l'Eixample
AVV de Sant Antoni
AVV del Parc de l’Escorxador
SACC Sant Antoni Centre Comercial
Escoltes Sant Ferran
Esplai Totikap
Col·lectiu Joves del barri de Sant
Antoni
Associació Esportiva l´Eixample
Polisportiu Municipal Joan Miró
Polisportiu Aiguajoc
Biblioteca Joan Miró
Centre Cívic Golferichs
Centre Cívic Cotxeres Borrell
Districte de l´Eixample

Amb totes elles s’ha creat l’ASSOCIACIÓ “CAMÍ AMIC”
per a dotar-lo de personalitat jurídica pròpia
i una major autonomia de funcionament.

PRIMERS ÈXITS DEL CAMÍ AMIC
•

Aconseguir la instal·lació dels semàfors per accedir al Parc de l’Escorxador des del
carrer Llançà i, des del carrer Vilamarí, també a la Biblioteca Joan Miró.

•

Semàfor de gir davant de les escoles Auró i Joan Miró.

•

Instal·lació de tanques protectores davant l’escola Els Llorers (Av. de Roma).

•

Remodelació i ampliació de la vorera de la cantonada del carrer d’Entença amb
Diputació, entrada de l’escola Joan Miró.

•

Compromís d’iniciar la reforma del carrer Borrell (Pla d’Actuació Municipal 2004-07).

La incorporació d’entitats al projecte, aquestes primeres millores i el ressò aconseguit,
responen al treball realitzat fins aquest curs 2004-05, dins i fora de les aules. S’ha
potenciat la descoberta i l’anàlisi crític de la problemàtica existent (observació escolar i
familiar, “ocupació” del carrer, jocs compartits,…), la conscienciació i la recollida de
propostes (enquestes, dibuixos,…), i tot això compaginant-ho amb la difusió del
projecte (tríptic, articles, accions al carrer,…), per anar ampliant els recolzaments.

UNA ÀMPLIA REPERCUSSIÓ CIUTADANA
Premis atorgats:
Lliurament dels Premis Acció 21 (desembre de 2003)
Se'ns fa el lliurament del premi Acció 21. Aquest premi està convocat
pel Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. L’objectiu
d’aquests premis és el d’estimular iniciatives d’acció dels diferents
col·lectius ciutadans, que suposin una contribució efectiva a les
transformacions que proposa l’Agenda 21 de la ciutat.
Premi Pacte per la mobilitat (desembre de 2004)
La ciutat de Barcelona ens atorga el premi Pacte per la
Mobilitat, una distinció honorífica que els integrants del
pacte per la Mobilitat concedeixen a una iniciativa de ciutat
que es caracteritza per l’educació en valors sostenibles i el treball per la mobilitat
Jornades:
Presentació del projecte en el Centre de Recursos Barcelona Sostenible
Presentació del projecte en els Plenaris del Projecte Educatiu de Ciutat
Presentació del projecte en les Jornades Camí Escolar, organitzades per l’IMEB
Presentació del Projecte al Centre de Formació del professorat de Segòvia
Presentació del Projecte en el VII Congrés Internacional de Ciutats
Educadores. Una altra ciutat és possible. El futur de la ciutat com a projecte
col·lectiu. El Camí Amic fou una de les experiències admeses entre les que foren
objecte de treball del Congrés i per tant vam formar part del programa oficial del
Congrés.
Articles publicats sobre el Camí Amic:
•
•
•

•
•
•

“Perspectiva escolar”, número 267, setembre 2002
Article: Camí Amic. Una experiència d’educació en valors
“Revista Festa Major. El Cercle d’Or” Festa Major
2003.
“Protagonistes, ja: perspectives de la infància i de
l’adolescència”, Article: Fer del barri un espai acollidor i
educatiu
“Barcelona Educació” Article: Camí Amic
“A tot sacc. Revista de sant Antoni centre
comercial” Article sobre el Camí Amic
“Educar per recuperar el carrer, l’aposta del ‘Camí
Amic’” Sostenible. Revista de la Xarxa de Ciutats i Pobles
Cap a la Sostenibilitat. (Acció 21 / 11)

