
RESUM 
 

Amb l’adopció per part de les Nacions Unides de l’Agenda 21 ha quedat palès que el 
desenvolupament sostenible és un problema de caire global, però sembla que només mesures a nivell 
local podran millorar la situació actual. El transport urbà té un paper molt important pel que fa al 
desenvolupament de les ciutats i, per tant, pel que fa a tot el desenvolupament d’un país; és per aquesta 
raó que és imprescindible fer sostenible el transport urbà. 

Seguint un camí paral·lel la seguretat vial ha esdevingut un motiu de preocupació a tots els 
països desenvolupats i els governs estan cada cop més motivats per intentar solucionar aquest 
problema. 

Per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible i, alhora, millores en la seguretat vial, 
algunes administracions locals, seguint els consells dels diferents governs, han desenvolupat tota una 
sèrie d’iniciatives per millorar la mobilitat urbana, entre les quals figuren les centrades en els 
desplaçaments a l’escola, conegudes com “school travel initiatives” (iniciatives pels desplaçaments 
escolars). 

Aquesta tesina avalua els impactes que la iniciativa, anomenada “Safe Routes To School 
(SRTS)”, coneguda a Catalunya com “Camins Escolars”, té sobre la distribució modal dels alumnes en 
la ruta a l’escola i en el nombre d’accidents que es pateixen en aquesta ruta. També es fa la previsió 
dels possibles efectes de la iniciativa sobre els nivells de trànsit matinals i el possible impacte en la 
congestió  a l’hora punta del matí. 

Per aconseguir aquests objectius s’ha dut a terme una recerca bibliogràfica sobre les iniciatives 
pels desplaçaments escolars desenvolupades a diverses ciutats europees, nord-americanes i, fins i tot, 
de Nova Zelanda. Per altra banda s’ha fet un treball de camp consistent en l’estudi en profunditat del 
cas particular del municipi de Bray, en el que s’ha implementat un programa de “SRTS” o Camí 
Escolar. Aquest municipi es troba al comtat de Wicklow, a l’àrea metropolitana de la ciutat de Dublín, 
capital d’Irlanda. 

El treball de camp inclou: la realització de dues enquestes sobre la mobilitat dels estudiants, 
dutes a terme abans i després de l’aplicació del programa; l’obtenció de dades sobre nivells de trànsit i 
d’accidentalitat entre menors de 16 anys als carrers del municipi, abans i després de l’aplicació del 
programa; i també la investigació de camp consistent en la percepció visual de les condicions del trànsit 
als voltants de les escoles; la identificació i discussió de les millores dutes a terme als carrers del 
municipi; i el diàleg amb les parts involucrades en el programa, com membres de la Oficina de 
Transport de Dublín i de l’Ajuntament de Bray i pares i alumnes de les escoles del municipi. 

Per a l’anàlisi dels resultats obtinguts a Bray s’ha establert un grup de control format per tota 
la població del comtat de Dublín, en el que no s’ha dut a terme cap programa en relació als 
desplaçaments escolars. 

Finalment, per avaluar els impactes del programa SRTS, els resultats obtinguts en el treball de 
camp s’han comparat amb els obtinguts en altres estudis similars desenvolupats al Regne Unit i a 
Dinamarca, i d’aquesta comparació s’han extret les següents conclusions: 

• Primera, tot i que les millores en els carrers són necessàries per reduir la sensació de perill 
entre els estudiants i els pares, les campanyes pedagògiques i publicitàries sobre transport 
sostenible són essencials per aconseguir canvis satisfactoris en l’ús de modes de transport més 
respectuosos amb el medi. En aquest sentit, els programes SRTS ben desenvolupats poden 
aconseguir una reducció de fins el 58% en l’ús del vehicle privat en els desplaçaments a 
l’escola. 

• Segona, els programes SRTS ben desenvolupats milloren la seguretat infantil amb una 
reducció en el nombre d’accidents, per any, del 3%. 

• Tercera, pel que fa als impactes sobre la congestió a l’hora punta de les 9 del matí, es pot 
assegurar que una reducció del 3% del trànsit total és possible si els pares que utilitzen el 
cotxe només per portar els nens a l’escola canvien a l’ús de modes de transport sostenibles. Es 
podrien obtenir resultats molt més positius si tots els desplaçaments que es fan normalment en 
cotxe als matins (fins el 39% del total dels desplaçaments) es fessin en modes sostenibles, 
però per aconseguir-ho és necessari un esforç molt més elevat per part de tots els implicats en 
els transport i desplaçaments a escola. 

 


