Escola Nabí de Vallvidrera. Dia sense cotxes a Barcelona.

El passat 22 de setembre, l'escola Nabí de Vallvidrera es va sumar al Dia Sense Cotxes a Barcelona,
dins la Setmana de la Mobilitat Sostenible i dins el programa d'Escoles + Sostenibles del qual en
forma part.
Per preparar aquell dia, es va explicar a l’alumnat dels diferents cursos la importància del
compromís amb el medi ambient que tots i totes hem de tenir. També es va parlar de com l'escola
l'exercita de manera activa i en té cura mitjançant l'Aula Natura situada dins el bosc de Collserola,
el coneixement de l'hort de Can Pujades - cooperativa veïnal o el manteniment vegetal i floral dels
patis del col·legi, en el qual hi participen els infants i les seves famílies. Així, se'ls va animar a que el
dia 22 arribessin i marxessin de l'escola a peu.
Des de fa bastants anys mantenim actiu el Camí Escolar que va des del centre de Vallvidrera fins al
col·legi i aquest és d'ús habitual per part de quasi tots els alumnes que viuen a la part més alta de
Vallvidrera, propera al centre, i a la vora de l'escola. Però Vallvidrera és un barri de muntanya, la
qual cosa significa que hi ha famílies de l'escola que no viuen a prop i que, si haguessin d'anar a
peu des dels seus respectius emplaçaments, tindrien un llarg camí i utilitzen el cotxe com a mitjà
de transport escolar. Per això, per aquell Dia Sense Cotxes, es va esperonar a l’alumnat i a les
famílies que des d'aquests punts en què es necessita el vehicle per accedir a l'escola que ho fessin
fins al Baixador de Vallvidrera on es pot aparcar sense molestar (la part baixa de la muntanya,
l'escola és dalt) i que la resta de la pujada al col·legi la fessin a peu. Així, vam organitzar una pujada
matinal col·lectiva des d'allà fins dalt del Camí dels Reis Catòlics, on és l'escola, pel Camí dels
Nesprers, que és un camí forestal que circula pel mig del bosc del Parc Natural de Collserola; amb
la consegüent baixada en grup pel mateix indret a la tarda. D'aquesta manera, vam aprofitar
l'avinentesa per activar el pla que perseguim des de fa un temps de perllongar el Camí Escolar que
ja existeix per a la part alta de Vallvidrera, a la part de sota, que neix en el Baixador de Vallvidrera
o el barri de Mas Sauró, i convertir-lo en un altre accés també habitual per arribar a l'Escola o
tornar a peu.
Amb tot, va ser una jornada bonica pel compromís que van demostrar l’alumnat i també per
l'excursió pel bosc que alguns d'ells van fer per anar i tornar a i des de l'escola per un camí que ja
apuntava els primers indicis de la tardor.

