
Resultats de l’enquesta del Bus a peu  
 

Aquests són els resultats de l’enquesta sobre el projecte del Bus a peu, a la que van 

respondre 76 famílies de l’escola, des de P3 fins a 6è de primària, amb les peticions 

de millora dels recorreguts.  

 

1. De quina zona de la ciutat veniu?  

 

Barris Poble sec % Raval% St Atoni % Sants % 

Percentatge 80,3 6,6 7,9 6,4 

     

2. Us interessa el projecte del Bus a peu?  
 

 Si % No % NS/NC % 

Percentatge 81,6 11,8 6,6 

       

Zones vivenda Entre rades i roser Nou de la rambla-port Lleida-radas Caixafòrum Satàlia 

Camí a l’escola  escales Margarit/nic Camí-NIC/escales primavera Jardins Grec   

Núm. sol. interessades 50% 14,3% 
               

21,4%     9,5% 4,8% 

 

3. Quin curs fan els vostres fills?  

 

Cursos: P3-P4-P5 % 1r/2n/3r % 4t/5è/6è % 

Percentatge nens 25,3 46,0 28,7 

 

4. Com van a l’escola els vostres fills?  
 

 Acompanyats % Sols % 

Percentatge nens 91,94     8,06 

 

Entre els que van acompanyats, la majoria ho fan amb un adult (el 70%), seguit dels 

que van acompanyats d’altres companys (el 18,8%) i amb germans (l’11,3%).  

 

5. Com van a l’escola els vostres fills?  

 

 
Només a 

peu % 
Només transport 

privat % 
Només transport 

públic % 

Combinació d’a peu 
+ transport públic o 

privat % 

Percentatge nens 38,2 7,9 15,8 38,1 

 

 

6. Els principals motius per deixar-los a anar sols a escola són:  

 

☺ L’edat  

☺ Fomentar la seva autonomia i autoestima  

☺ Responsabilitat de la criatura 

 

7. En cas que no vagin sols, què ens ajudaria a prendre aquesta decisió?  

 
☼ Que fossin més grans 

☼ Que puguin fer l’itinerari amb altres nens 

☼ Que s’indiqui que és un camí escolar mitjançant senyalització 

☼ Que es millori la seguretat alhora de creuar els carrers 

 

 



 
2 Comerç 

 
Índex de comerç al detall. Març 2015 

 

 

8. Principals millores sol·licitades per les famílies:  
 

1. Bandes reductores/semàfor per creuar Pg. Exposició (amb Margarit, Blasco de Garai, 

Poeta cabanyes, Roser....). Les cruïlles són perilloses!! Els cotxes van molt ràpid! 

2. Reduir la velocitat dels cotxes en el Passeig de l’Exposició, també zona Carles I.  

3. Mantenir millor el camí de les escales i rampa Satàlia i Pg. Font-trobada, així com el Parc de la 

primavera. Arreglar el camí que puja per l’esquerra de la Satàlia.  

4. Mantenir netes escales laterals piscines municipals de salts 

5. Més llum a les escales de la banda del Marcelino, que a l'hivern és fosc 

6. Més neteja al llarg de la ruta: menys caques gossos i també més papereres!!  

7. Es troba a falta vigilància a les zones “verdes” que s’han de travessar, on no hi ha comerços, 

cases... (també per la banda del Grec). Policia municipal??    

8. Millorar zona Caixafòrum, av. Miramar i c/ Montfart   

9. Millorar pas de zebra o semàfor davant Fundació Joan Miró   

10. Millorar pas de zebra Museu d’etnologia     

11. Millorar cruïlla pg. Montjuïc amb Parc de la primavera     

12. Que els cotxes respectin el pas de vianants del Pg. Miramar 

13. Més senyalització de què passen nens camí de l’escola, especialment en les cruïlles 

14. Els cotxes d’autoescola obstaculitzen i fan que els altres cotxes vagin més ràpid o els avancin 

de forma perillosa.          

15. Bus 55 amb millor horari i fixe       

16. Augmentar freqüència funicular   

17. Per què es va aixecar un mur en la pujada al costat de l’escola Carles I?  

 

 

 

 


