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Aparcament de bicicletes
Com ja sabeu  en tornar de les vacances de Nadal 
ens hem trobat una novetat al davant de l'institut: un 
aparcament de bicicletes! 

Volíem  saber  alguna  cosa  més  sobre  el  nou 
aparcament de bicicletes i hem decidit preguntar-li a 
l'Angels  Rodríguez,  professora  del  centre,  coses 
sobre aquest tema:

1. Com va sorgir la idea?

  -Vam veure  que  un  professor  aparcava  la  seva 
bicicleta  en  un senyal de  circulació  i  algun alumne 
també.

2. Quanta gent estava a favor de la proposta?

  -Vam fer  un sondeig  i  van sortir  entre  12 i  14 
alumnes.

3.Quant va tardar en aprovar-se?

  -Va  tardar  poc  perquè  no  van  sorgir  gaires 
inconvenients.

4. Qui se'n va encarregar?

  -De les gestions se'n va encarregar la direcció del 
centre.

5.Per què es va col·locar allà?

  -És un bon lloc perquè es troba davant de la porta 
d'entrada a l'institut i queda més a prop.

6.Quin va ser el proces?

  1- Exposar la  idea al consell escolar explicant tots 
els  avantatges  que  té aquest  mitjà de  transport: 
econòmic, no contaminant, sa per la salut personal  i 
molt adient per trajectes curts.

  2- Tothom hi va estar d'acord

  

3- La direcció del centre es va comprometre a mirar 
el  marc  legal,  la  normativa  dels  aparcaments  de 
bicicletes en llocs públics, el cost econòmic i qui se'n 
faria càrrec

4- Fetes aquestes consultes ja tenim l'aparcament de 
bicicletes  a  l'institut  amb  la  col·laboració  de 
l'Ajuntament de Lliçà.
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Tot i que la majoria d'alumnes opten més per venir a 
l'institut en cotxe o en autobús, tenir un aparcament 
per bicicletes és una bona idea per provar uns altres 
mitjans de transport. 

Així que animem als nostres companys de l'institut, 
tant alumnes com professors, a venir al centre d'una 
manera  molt  menys  contaminant  i  molt  més 
divertida. Agafa la teva bicicleta  i  vés a passar-t'ho 
bé.

A més l'aparcament està molt ben situat i com que 
es  troba molt  a  prop  de  la  porta,  els  alumnes  o 
professors poden tenir la seva bicicleta ben aparcada 
i controlada.

A nosaltres ens sembla una bona idea perquè seria 
una forma molt sana de fer exercici i venir a l'escola 
d'una manera molt menys contaminant, i també una 
manera de passar-s'ho bé anant a l' institut.


