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Què som
Catalunya Camina és una associació fundada l'any 1992, que treballa per
millorar les condicions de mobilitat i reforçar la seguretat dels vianants.
Té com a objectius promoure:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la defensa dels drets dels vianants a la ciutat;
la utilització del màxim espai urbà, voreres, zones per a vianants, places i
zones verdes per als vianants;
la millora de la qualitat de vida vial i la defensa dels drets dels vianants, en
particular de la gent gran, dels nens i dels disminuïts;
l'ús de la bicicleta i la creació de carrils-bici suficients per a la ciutat.
la millora i l'ús dels transports públics per la comunicació.
un ambient saludable lliure de fums i sorolls.
publicacions sobre temes d'interès amb relació als fins de l'Associació.
estudis i investigacions sobre matèries relacionades amb els fins de
l'Associació.
la divulgació de la consecució d'aquests fins organitzant simposiums,
jornades, congressos i d'altres activitats.
Representació dels associats davant d'altres organitzacions i institucions.

Forma part dels signants del Pacte per la Mobilitat, del Consell Municipal del
Medi Ambient a la Ciutat de Barcelona i del Comprimís ciutadà per la
Sostenibilitat on aporta coneixements i experiència per debatre i posar en comú
els diferents aspectes de la mobilitat a la ciutat.
Els àmbits temàtics d'actuació de l'associació són, entre d'altres, els següents:
ecologia urbana, contaminació acústica, contaminació atmosfèrica. reducció de
l’ús del cotxe, transport en bicicleta, mobilitat urbana, salut humana, educació
ambiental, elaboració de material escolar, publicacions especialitzades, etc.
Catalunya Camina: Associació per als drets de vianant, seu central de
l’associació, col·labora activament amb les següents filials:
o Barcelona Camina
o Badalona Camina
o Sant Boi Camina
o Olot Camina
o Manresa Camina
o Vilanova i la Geltrú Camina
o Terrassa Camina

L'àmbit geogràfic d'actuació de l'Associació CATALUNYA CAMINA és regional
i per tant, seu central de les entitats catalanes per vianants. BARCELONA
CAMINA és d’àmbit local, i està centrada en actuacions a l’àrea metropolitana
de Barcelona, comptant amb els mateixos objectius que l’associació matriu.

On ens pots trobar?
Diputació 211 entresòl
08011 Barcelona
Telèfon: 93 301 37 78
Fax: 93 301 39 86
E-mail: catalunyacamina@catalunyacamina es
Web: www.catalunyacamina.org

Què fem?
Catalunya Camina ha organitzat campanyes de sensibilització per què es
respectin els itineraris dels vianants, en diferents Ajuntament de Catalunya,
mitjançant informes de denúncia fotogràfics, per reclamar-ne mesures
correctores. Algunes poblacions són poc sensibles a la mobilitat feta a peu, i
deixen que el vehicle envaeixi l'espai del vianant.
Catalunya Camina ha realitzat, juntament amb el diari La Vanguardia, la
campanya de denuncia per la millora del temps del verd dels semàfors per a
vianants a la ciutat de Barcelona per tal de garantir el pas de totes les
persones.
Catalunya Camina ha fet una campanya de recomanacions de senyalització i
millores de l'itinerari amb motiu de les obres de la ciutat en voreres o façanes
d'edificis.
Catalunya Camina promou millores tècniques i desenvolupa recomanacions i
propostes sobre la mobilitat del camí escolar. L'Auditoria del Camí Escolar, que
ha estat un èxit de participació i de voluntat de millores per part del consistori.
Ha elaborat o participat a la adequació als municipis de:
Súria (1998), Moià (1999), Granollers (2000), S. Feliu (2003), Zafra (2005),
Maresme (2005).A les escoles: Thau (2003), Puigmal (2004), Virolai,
Montserrat i Estonac (2005), Escola Maristes de Girona (2005) Masnou (2005),
CEIP Montserrat (2006), Daina- Isard (2007), Teià i Banyoles(2007-08).
Catalunya Camina ha col·laborat a diversos plans de vianants a l’Eixample
(2003), Sans Montjuic (2003), Ciutat Vella (2004), Nou Barris (2005) i Roda de
Barà (2003).
Catalunya Camina ha participat a les IX jornades de portes obertes
organitzades per l’Ajuntament de Barcelona, Així com a les Setmanes de la
Mobilitat Sostenible i Segura dels anys 2002 al 2008.
Catalunya Camina col·labora amb la Federació Europea d'Associacions de
Vianants (FEPA); un dels membres de la junta de és vicepresident europeu. La
col·laboració actual consisteix en la preparació del projecte d'auditories per a la
millora dels itineraris dels vianants a diferents ciutats d'Europa (projecte
Pedestrian Polity Auditi. PEDRAP).
Catalunya Camina, amb el membre de la junta de Catalunya Camina, Ole
Thorson, a la reunió d’ IFP a Zurich ha estat escollit President de l’IFP
(International Federation of Pedestrians) També s’ha integrat al grup
organitzador dels Congressos Mundials de Vianants - Walk-21.
Organitzador del congres internacional pel caminar Barcelona walk21
l’any 2008.
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Catalunya Camina col·labora en diversos mitjans de comunicació,
associacions de veïns i entitats diverses per difondre comunicats, articles i
ponències de divulgació i informació a la ciutadania per aconseguir una millor
seguretat, respecte i civisme entre els usuaris dels diferents modes de
transport.
Catalunya Camina forma part de:

Federació Europea de vianants

CONSELL CATALÀ DE
LA MOBILITAT
PACTE PER LA MOBILITAT DE:
MOLLET
SABADELL
BARBERÀ DEL VALLÈS
TERRASSA

Accions empreses i documents elaborats
Cap un nou concepte de mobilitat. Propostes concretes als programes marc de
les eleccions Municipals Barcelona, maig 2003.
Avantprojecte de llei de mobilitat de Catalunya
“Abans de tot, les persones” Manifest de vianants i ciclistes per una ciutat més
humana
Carta europea dels drets dels vianants (2004)
Carta de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad.
Estudis als Camins Escolars als municipis de:
•
•
•
•
•
•
•

Súria (1998): Estudi de millora, proposta d’una xarxa de camins escolars
Granollers (2000): Proposta d’una xarxa de camins escolars
Zafra (2004): “Nova cultura de la mobilitat, ciutats cap a la sostenibilitat”
Estudi per a la realització d’una metodologia de camí escolar a la comarca
del Maresme (2005)
Els camins escolars del Masnou (2005)
Camins escolars al municipi de Teià (2007)
Camins escolars al municipi d’Arenys de Mar (2008)

Estudis als Camins Escolars per a les escoles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moià (1999): “Proposta d’ordenació viària a l’entorn de l’escola pública
J. Orriols i Roca”
Thau (2003): “Estudi per a la millora de l’accés a la escola Thau”
Puigmal (2004): “El camí al pati de l’escola Puigmal”
Virolai
Estonnach (2005):“Informe de millora d’accés al Col·legi l’Estonnach i l’IES
Jaume Balmes”
CEIP L’Arenal de Llevant (2005): “Informe de millora d’accés”
CEIP Dolors Monserdà-Santapau (2006): “Una altra manera d’anar a
l’escola es possible”
“Informe del Camí Escolar del Trasllat de l’Escola Pública CEIP Montserrat”
Sant Just Desvern (2005-06)
Camí escolar Masnou (2005)
Camí escolar a la escola Maristes(2005)
Camí Estudi de millora de l’escola Daina Isard d’Olesa de Montserrat (2007)

Nova cultura de la mobilitat. Ciutats cap a la sostenibilitat.
La ciutat de les persones (2002)
Walk Amposta(2002)

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2002-2008
Pla de mobilitat per als vianants de Vilanova i la Geltrú (2002)
Presentacions:
1997: “El camí escolar”
2002: “Dimarts 17, dia del vianant”
2004: La mobilitat "a peu" els "10" drets bàsics del vianant
2007: Escola Sert: línies estratègiques per a la planificació de la mobilitat en
bicicleta sota les directrius de la llei 9/2003.
2008: Presentació del Congrés Walk21 al Parlament de Catalunya
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Projecte educatiu ciutat:
• Promoció de caminades urbanes i itineraris a peu (2003):
L’Associació des de l’any 2003 fins al corrent (2008) realitza passejades
culturals guiades, amb un calendari anual amb recorreguts per indrets
d’interès de la ciutat i rodalies amb periodicitat quinzenal.
•

Edició d’un llibre de passejades per Barcelona amb 35 recorreguts per
indrets d’interès cultural de la ciutat (2008).

•

Col·laborar en l’aportació de idees de diagnòstic i propostes d’accions per
promoure els desplaçaments i itineraris a peu (2003).

Informe sobre la prolongación de la Rambla Samà (Autor:Ole Thorson, Dr.
Enginyer de Camins)
Informe de les condicions de mobilitat al sector antic institut frenopàtic de Les
Corts (2004)
Informe de les condicions dels vianants al trambesòs (2004)
Informe de les condicions dels vianants a les rondes del Centre (2004)
Informe de les condicions dels vianants a la barceloneta (2004)
Informe de les condicions dels vianants al poble sec (2004)
Mobilitat a peu Europa (2004)
Pla de circuits de vianants al municipi de Barcelona (2005)
Recomanació de localitzacions per a la instal·lació d’aparells de regulació del
temps de verd dels vianants (CRONO-SEMÀFOR) en les en les interseccions
de la ciutat de barcelona.(2005)
Propuesta de Programa de Actuación Municipal en Barcelona

Presentació al Premi Ones Mediterrània (2004): Proyecto de participación
ciudadana para la elaboración de un Plan de Área Ambiental en el municipio de
Tona
Presentació al Premi Ones Mediterrània (2005) “A l’escola vaig a peu”.
Presentació a Premis mobilitat sostenible i segura (2006): “A peu per la ciutat,
el mitjà més sostenible”
Concurs fotogràfic "A peu per la meva ciutat": que actualment es troba a la
seva 7ª edició l’any 2008

Enllaços
7

Prevenció d'Accidents de Trànsit
Promoció del transport públic
http://www.laptp.org/

Setmana de la Mobilitat Sostenible

Federació Europea de vianants

Plataforma usuaris de Renfe

La millor web municipal, també sobre vianants, la tenim a Barcelona:
http://www.bcn.es/apeu
La web del medi ambient http://www.gencat.es/mediamb/index.htm

una web anglesa en defensa dels vianants: livingstreets.org.uk
web europea sobre la setmana de mobilitat sostenible
Un mapa de les Illes de vianants a Barcelona
http://www.bcn.es/infotransit/catala/cilles.htm
La Farinera http://members.nbci.com/farinera/ un col·lectiu en defensa de la
bicicleta
Txukis. Plataforma d'usuaris de RENFE que vol vetllar per la qualitat, seguretat
i atenció als usuaris de l'Alt i Baix Penedès i l'Anoia
Acció ecologista http://www.pangea.org/acciecol/
Sant Cugat del Vallès i el civisme: http://www.santcugat.net/civisme
Mobilitat http://www.move-forum.net : pàgina on es poden trobar dades
comparatives dels últims anys i el flux de tràfic a les poblacions
Web d'altres països
Go for Green és una organització canadenca que treballa per la salut i
l'ecosistema des de Canadà
Ertico http://www.ertico.com. una web belga de mobilitat
Fundación colombiana de peatones: http://www.geocities.com/paton0209
De ciclistes, que és com qui diu anar a peu però amb rodes
Els amics de la Bici i les propostes per millorar la ciutat:
http://www.amicsdelabici.org/a_propos.htm

Els defensors d'anar en bicicleta a Girona estan agrupats a :
Mou-te en bici http://www.moutenbici.org
Unes associacions semblants a la resta de l'estat
A pie. Una associació lluitadora dels vianants de Madrid.
http://personal.telefonica.terra.es/web/apiemadrid
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Associa't!
DADES PERSONALS
Cognoms i nom
N.I.F.
Adreça
núm.

pis

Població

D.P.

Telèfon

E-mail

FORMES DE PAGAMENT DE LA QUOTA ÚNICA ANUAL DE 20 EU.
A) Ingrés al compte corrent número 2100/3291-94-2200117296 de "la
Caixa" , oficina de Rambla Catalunya, 35, 08007 Barcelona.
B) Domiciliació bancària al mateix número de compte.

AUTORITZACIÓ
Banc o Caixa:
Oficina núm.:
Codi Compte Client:

Prego carregueu al compte indicat, els rebuts anuals de 20 Euros que us
presentarà l'Associació pels Drets del Vianant, Barcelona Camina.
,a

de

del

Signatura del titular:
(Ompliu, imprimiu i remeteu aquest full al número de fax: 93 301 39 86 ó a
l'adreça: Diputació 211 entresòl 08011 Barcelona)
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