
VINE EN BICI
A L’ESCOLA! 



Què es un bicibús? 

Un bicibús és un grup d'infants i/o
joves que es mouen en bicicleta cap a
l'escola acompanyats de persones
adultes i protegits per la guàrdia
urbana.



Promoure l’activitat física i un estil de vida saludable
Millorar l’autonomia i la relació amb l’entorn dels infants i les famílies
Fer visible la necessitat de més carrils bici segurs per als infants
Reduir el trànsit del vehicle privat i, per tant, la contaminació atmosfèrica i el
soroll
Promoure la mobilitat sostenible mitjançant l'ús col.lectiu de la bicicleta per
anar a l'escola

Quins son els objectius?



Què reivindica?

Es demana una xarxa de carrils bici al districte que permeti accedir amb
seguretat a les escoles
És denúncia que les obres de prolongació del carril bici a la Via Augusta van
amb retard
Connectar mitjançant el carril bici l'eix que va desde la plaça John F. Kennedy
fins a Pedralbes (pel Passeig St. Gervasi i la Bonanova)



Qui l'organitza?
El Bicibús de Sarrià és un projecte impulsat per diverses escoles del barri conjuntament
amb el moviment Bicibús Barcelona. 

Amb el suport de l’Associació de Veïns de
Sarrià, la plataforma Bici Augusta, Bikevidrera,
Sarrià Respira i la Xarxa Agenda Sarrià 2030

De moment participem l'Orlandai, Costa i Llobera, Tàber, Frederic Mistral-Tècnic
Eulàlia, Sant Ignasi, Reial Monestir de Santa Isabel, les escoles bressol L'Oreneta i
Petits Paupí i la nostra escola, Dolors Monserdà-Santapau. 

I esperem que moltes altres escoles s’hi afegeixin properament!!



qui pot participar?
Qualsevol alumne de l'escola, acompanyat d'un familiar adult , en el cas d'infantil fins a
4rt de primària o sense cap tutor si son de 5è i 6è de primària.

En qualsevol cas, el grup sempre anirà acompanyat de mares, pares o professorat
voluntari, a més a més de la guàrdia urbana, que també ens acompanyarà almenys
inicialment.



Recorregut i horaris 
Es sortirà cada divendres a les 8.20h del matí des
de plaça Molina i passarem per Via Augusta fins el
carrer del Rosari. Des d’allà ens endinsarem pel
barri de Sarrià i pujarem per Major de Sarrià fins a
arribar a la nostra escola entrant pel Passeig de
Santa Eulàlia.

L’hora d’arribada prevista a l’escola serà entre les
8.50 i les 8.55 h.

Us podeu afegir al Bicibús en qualsevol moment del
recorregut!

SORTIDA 8:20
PLAÇA MOLINA

Ascensor parada FGC

PARADA 1: 8:25
Via Augusta amb C/Calvet

PARADA 2: 8:30
C/Rosari amb C/Àngel Guimerà

PARADA 3: 8:35
Plaça Josep Obiols

PARADA 4: 8:38
Major de Sarrià amb
Pedró de la Creu

ARRIBADA 8:50-8:55
ESCOLA DOLORS MONSERDÀ-SANTAPAU

PARADA 4: 8:43
Plaça de Sarrià



Recorregut 



Inscripció i més informació
Heu d’inscriure i autoritzar els
vostres fills en aquesta
aplicació web:
https://app.bicibus.cat/
Els majors d’edat no cal que
facin la inscripció.

Per a més informació i per si ens
voleu ajudar a acompanyar el
bicibús algun divendres escriviu
a mobilitat@familiesdms.cat 

Necessitem més mares, pares i
professorat voluntari. Animeu-
vos a participar!

Inscriu-te aq
uí! 

mailto:mobilitat@familiesdms.cat


Bicibús Sarrià-Sant Gervasi
Cada divendres a partir del 4 de març

T'hi apuntes?


