
MILLORA DELS ENTORNS ESCOLARS
DEL BARRI DE SAGRADA FAMILIA

Consell de Barri de Sagrada Familia
16 de desembre de 2021

Les escoles demandem millores dels entorns escolars en el barri de

Sagrada Familia.

Les Associacions de Famílies d'Alumnes (mares, pares i tutors) tenen

propostes d’actuacions i volen contrastar-la amb el barri.

Les propostes d’actuació al voltant de les escoles i instituts s'organitzen en

tres temes o eixos de debat:

➔ Entorns saludables

➔ Mobilitat i espai públic

➔ Zones verdes i espais compartits

Les propostes es detallen a continuació pels temes i eixos de debat.

AFAs de les escoles de: Encants, Fructuós Gelabert, Gaia, Ramon Llull,
Sagrada Familia, Tabor, 9 Graons i del IES Sicilia
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ENTORNS SALUDABLES

Contaminació del aire

➔ Reducció trànsit i velocitat

➔ Control dels nivells de contaminació (actualment superiors a nivells OMS)

Contaminació acústica

➔ Reducció trànsit i velocitat

➔ Control dels nivells de soroll (actualment molt elevats)

Amiant

➔ Mapeig els elements constructius (cobertes, baixants, etc.) a l'entorn dels

centres escolars.

➔ Prioritzar a la retirada controlada

➔ Seguiment de salut pública i tests amb regularitat (mostres de superfície, aire i

sòl) en els centres escolars afectats

Obres

➔ Programació de les obres (calendari i horari) tenint en compte l'afectació que

causen en els centres escolars.

Brutícia i neteja

➔ Manteniment i neteja al voltants dels entorns escolar, incloent parcs i espais

verds.
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MOBILITAT I ESPAI PÚBLIC

Xarxa bàsica

➔ Canvis de categoria en entorns escolars: masses vies en xarxa bàsica (--> passar

a secundària).

➔ Pacificació tàctica de Consell de cent fins a Meridiana durant aquest mandat

Velocitat
➔ Limitació de velocitat al voltant dels entorns escolars a 30 km/h.

➔ Mesures per complir la normativa i aconseguir reduir la velocitat a un nivell

segur: radars sancionadors (no pedagògics).

➔ Mesures físiques de reducció de velocitat

Senyalització i semàfors
➔ Senyalització més visible (vertical, pintura en calçada groga a l'estil Protegim

2021).

➔ Senyalització de prohibir aturar vehicles davant escoles, ....

➔ Canvis en la cadència semafòrica (per reduir velocitat i contaminació)

➔ Canvis en la priorització semafòrica envers els vianants (assegurant que puguin

creuar en verd i els vehicles tinguin vermell)

Segregació i protecció de calçades i carrils
➔ Carrils bici amples (amplada similar a carril circulació cotxes)

o Eliminació de carrils bici bidireccionals (perillosos per bicis-patinets i peatons;

no afavoreixen la mobilitat sostenible per a infants).

➔ Carrils bici (com a Meridiana reformada entre Glòries I Mallorca) i zones

peatonals

o Barreres físiques (arbusts) per segregar zones peatonals de calçades i carrils.

➔ I si no, modificació dels traçats que creuen els espais de sortides i esplai de les

escoles.

Places aparcament vehicles
➔ Eliminació / Reducció de places d'aparcament (per afavorir ampliacions de

vorera i/o carrils bici)

Vorera
➔ Ampliació vorera en els entorns escolars (falta d'espai = elevada concentració

infants i famílies, i impossibilitat veïnat passar-hi)

➔ Prohibició d'aparcament (i circulació) en vorera per a motos

➔ Senyalització més visible de prohibició motos en vorera i actuacions Guàrdia

Urbana.
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ZONES VERDES I ESPAIS COMPARTITS

Verd

➔ Presència de verd, natura, a ser possible estructural (no jardineres mòbils)

Ombres

➔ Espais d'ombres als parcs i en els xamfrans pacificats per evitar excés de sol

Jocs infantils

➔ Ampliació zones de joc infantil amb diversitat. Zones de jocs infantils de qualitat

Bancs

➔ Instal·lació de bancs en els entorns escolars (per gent gran, embarassades, ...).

➔ Important presència de bancs sense 'arquitectura hostil' per ajudar a educar els

infants

Fonts i papereres

➔ Fonts accesibles per millor autonomía dels infants i més papereres al voltant de

les escoles
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