
 

MOCIÓ DE CRIDA PREMIANENCA – ALTERNATIVA MUNICIPALISTA PER 

A LA CREACIÓ D’ENTORNS SEGURS I SALUDABLES ALS CENTRES 

DOCENTS. 

Els infants ja han començat el nou curs escolar, encara no sabem com 

serà aquest nou curs, perquè això dependrà del transcurs i evolució de la 

pandèmia. 

Molt probablement no serà una tornada com altres anys, si no que les escoles i els espais, la 

manera de relacionar-se i el funcionament diari dins dels centres s´hauran d’adaptar per 

garantir les condicions  necessàries per evitar el contagi del virus. 

Caldrà doncs adaptar- se als nous requeriments en un context en que es requereix mantenir 

una major distancia física i en el que s´ha posat de relleu també l´impacte de la mobilitat en la 

qualitat de l´aire i en definitiva la nostra salut. En el cas de l’accés als centres educatius, ja 

abans de la COVID-19 eren necessàries actuacions de millora de l´entorn per donar seguretat, 

afavorir els desplaçaments en mobilitat a activa, a peu i  en bicicleta, i millorar així la qualitat 

de l´aire que afecta mes greument als infants. 

Es en aquest nou context on es mes evident la urgència i la necessitat, per part de 

l’administració, que en els entorns escolars es facin actuacions que garanteixin la seguretat i 

la distancia física al mateix temps que s´incentiven els desplaçaments a peu i en bicicleta i es 

redueixin els impactes dels desplaçaments motoritzats .  

Si no hi ha carrers segurs i agradables per anar caminant, en patinet o bicicleta, el camí es fa 

mes llarg i perillós, de manera que molts pares o familiars que acompanyen decideixen anar 

en cotxe. 

Els carrers estan dissenyats amb carrils de circulació i espais per aparcar-los,  en canvi no hi ha 

espais segurs i adequats on aparcar ‘hi bicicletes i patinets, que son els vehicles de mobilitat 

activa que permetin a les famílies arribar a l´escola fent activitat física i sense contaminar. 

L´entorn mes immediat a l´escola es l´espai on es troben i esperen totes les famílies a l´hora 

d´entrar i sortir. Sovint aquests espai es petit perquè hi càpiga tothom ( al nostre municipi les 

escoles segons la zona on es troben, tenen característiques molt diferents). En les 

circumstàncies actuals i la necessitat de mantenir distancies , la necessitat d´espai per a les 

persones davant les entrades dels centres escolars encara serà major. 

A mes a mes, també es habitual que alguns pares que fan el trajecte amb cotxe, s´esperin amb 

el cotxe engegat, aparquin sobre les voreres, i passos de vianants, reduint encara mes l´espai 

i provocant situacions d´inseguretat. 

Això pot comportar que augmenti els nivells de contaminació, justament en els moments de 

mes concentració d´infants i familiars, amb tots els efectes nocius que això comporta. 

Durant les  hores de funcionament de l´escola, encara que els alumnes siguin dins del recinte, 

l’afectació de la contaminació provocada pel transit motoritzat te un efecte negatiu en la salut 



tant dels mestres com dels alumnes, també influeix en la capacitat d´aprenentatge i 

concentració d´aquests últims. 

Sembla que en la situació actual caldrà augmentar la ventilació de les aules o fins i tot fer mes 

activitats als espais de l´exterior dels centres, per tal de disminuir les probabilitats de contagi 

i per tant la incidència de la contaminació de l´espai exterior immediat encara serà mes gran. 

 Es evident que la casuística serà variable depenent de la ubicació del centre educatiu, i per 

tant les actuacions podran passar per actuacions diferents, des de l’ampliació de voreres, 

passant per conversions en zona de vianants de carrers, fins i tot es podria pensar en la creació 

de superilles (si l´espai ho permet) 

Tot això també podrà anar acompanyat a establir carrers escolars i afavorir la mobilitat 

sostenible per anar al col·legi, la qual cosa generarà un efecte positiu en l’educació dels mes 

joves. Aprendran a tenir mes autonomia i a realitzar desplaçaments en mitjans mes saludable. 

Es tracta doncs de generar entorns escolars segurs i agradables en la línia de recuperació de 

l´espai públic per a les persones. 

Crear espais mes habitables, pensant sobretot en els col·lectius mes vulnerables com poden 

ser els infants. Un entorn segur inclou no sols la seguretat viaria, sinó el dret a respirar un aire 

mes net i sense contaminació acústica, una acció mes contra l’emergència climàtica. Donem 

també  especial importància a vegetar carrers i els patis de les escoles amb arbratge i plantes 

que proporcionin ombra i frescor, sens dubte milloren la qualitat de l´aire i també redueixen 

el soroll. 

A  mes de recuperar espai públic per a les persones, ajudarà que els infants tinguin un espai 

mes segur, però també serà un lloc de trobada mes agradable per els familiars que els 

acompanyen. 

Treballem per aconseguir un poble en el que els carrers i places siguin llocs de trobada i de 

joc, amb l´aire mes net, espais verds i transit pacificat. Al nostre poble tenim un gran problema 

alhora de prendre decisions per pacificar carrers, però no podem retardar-ho mes, ara es el 

moment de repensar i adequar el camí a l´escola i l´entorn mes proper dels centres educatius, 

per garantir la salut, la seguretat i la qualitat de vida d´infants, famílies i dels veïns i veïnes. 

 

Per tot l´exposat el Grup municipal de Crida Premianenca, proposa al ple els següents 

acords: 

Primer.-  La  creació d´un espai de treball transparent i de participació durant el curs que 

inclogui les AMPA-AFAs i col·lectius i associacions interessades que tingui per objectiu els 

entorns dels centres educatius així com es la plataforma de camins escolars. 

Segon.- El desenvolupament d´actuacions de transformació des de l´urbanisme tàctic 

(eixamplament de voreres, millora seguretat cruïlles, superilles etc.) 

       -La creació d´una xarxa d´eixos pacificats a tot el poble. 



       -L’habilitació d´espais segurs per aparcar bicicletes i patinets. 

       - Actuacions de gestió de talls viaris: tancament de transís rodat -a excepció d’accés de 

veïns i vehicles de serveis si fos necessari- dels entorns immediats dels centres escolars, des 

de mitja hora abans, fins mitja hora després de l´horari d´obertura de les escoles. 

Tercer.- Establir una línia de treball continua d´actuacions des d’Educació amb campanyes 

informatives a les escoles i famílies sobre la necessitat de reduir l’ús del transport motoritzat 

i especialment en l´entorn escolar. 

Quart.- Que aquestes mesures es duguin a terme en al conjunt del nostre municipi i no de 

forma aïllada. 

 

Premià de Mar, 6 d’octubre de 2020 

Andreu Mumbrú Fuxet, portaveu de Crida Premianenca – Alternativa Municipalista  


