
   
 

 

 

 
 

 

 

Benvolgut comerciant, 

Benvolguda comerciant, 
 

Ens posem de nou en contacte amb vosaltres per agrair-vos que hagueu acceptat 

formar part del projecte Camí Escolar, espai amic, esdevenint una botiga amiga del 

projecte. 
 

Els i les alumnes de les escoles Patufet i Reina Violant i del Col·legi Sant Josep van 

seleccionar-vos com a possible botiga amiga del Camí Escolar de Vila de Gràcia. Us 

agraïm que hagueu acceptat formar part d’aquesta iniciativa i esdevenir un punt de 

referència per als nens i per a les nenes del barri. 
 

Us recordem que el Camí Escolar és una iniciativa que té per objecte promoure i 

facilitar que els nens i les nenes vagin a l’escola i/o d’altres equipaments a peu, de 

manera autònoma i segura, és a dir, sense l’acompanyament de les persones adultes 

en aquests desplaçaments. 
 

Aquesta autonomia personal que desitgem pels nostres fills i filles serà molt més 

senzilla d’aprendre si els oferim el nostre ajut. No tenim cap dubte que cadascú de 

nosaltres pot, des del seu lloc i la seva responsabilitat, contribuir en la construcció 

d’una ciutat més humana, on la millora de la convivència a carrers i places sigui una 

realitat. 
 

Per tot això, el vostre comerç serà un punt de referència important per als nens i per a 

les nenes del vostre barri. 
 

Durant les properes setmanes us serà lliurat un material informatiu i un distintiu que 

us identificarà com a botiga amiga del projecte. 
 

Aprofitem també per convidar-vos a la inauguració del Camí Escolar de la Vila de 

Gràcia, que tindrà lloc el proper 20 de març. Aquell dia a les 10 del matí, els i les 

alumnes de les escoles Patufet, Reina Violant i Col·legi Sant Josep sortiran en cercavila 

dels seus respectius centres i arribaran simultàniament a la Plaça de la Virreina a les 

10.45h. Si el vostre comerç coincideix amb algun dels itineraris, els nens i les nenes 

aprofitaran per parar davant de la vostra botiga i celebrar que sou una botiga amiga. A 

partir de les 11.00 tindran lloc una sèrie de parlaments i una actuació d’animació 

infantil a la Plaça.  
 

Rebeu una cordial salutació. 
Barcelona,  març de 2015 

 
 
 

 

 

ESCOLA REINA VIOLANT 

 


