
MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT ESCOLAR A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

La mobilitat i la seguretat dels menors, durant el seu recorregut cap als centres educatius, és una
de les qüestions que preocupen actualment a la comunitat educativa de l’Hospitalet de Llobregat. El
tema s’ha abordat  prioritàriament  des de la  Xarxa Groga,  plataforma en defensa de l’educació
pública, que ha fet un estudi estadístic que recull: 

 El temps en arribar al centre 

 El mitjà de transport empleat

 El fet d’anar acompanyat 

 La sensació de seguretat

 La percepció de l’entorn

 Els motius pels quals no es considera agradable el camí a l’escola/institut

 El com hauria de ser el camí per trobar-lo més agradable

L’informe realitzat  per  la  Xarxa  Groga durant  l’any 2018,  recull  les  impressions i  propostes  de
millora de les AMPA i de les famílies, així com del propi alumnat. Aquest informe (annex a aquesta
moció) proposa la creació de camins escolars segurs a tot el municipi, atenent a la realitat i a les
diferents necessitats, segons centres escolars, barris i districtes. 

Aquests camins escolars segurs, no només han de ser vies correctament senyalitzades d’accés als
centres escolars, sinó que han d’anar acompanyats també  d’uns carrers nets, amples, amb poc
trànsit, amb arbres i zones verdes, etc. En definitiva, un entorn agradable pels nostres infants i
joves, que afavoreixin els desplaçaments a peu, amb bicicleta o amb transport públic.

Aquesta preocupació per recuperar l’ús de l’espai públic i dels carrers, per part de la infantesa, és
resultat de l’observació dels canvis sociològics i urbanístics que han reduït l’autonomia dels nens i
nenes  a  la  via  pública,  degut  a  la  sensació  d’inseguretat  i  barreres  de  trànsit,  entre  d’altres
elements.  

I és que durant els darrers anys estem assistint a la desaparició de la infància dels nostres carrers i
places. Allà on hi havia nens i nenes jugant, ara hi predominen les terrasses del bars. Allà on hi
havia grups de nens i nenes xerrant i anant junts caminant, ara hi ha cotxes amunt i avall fent cua
davant la porta de l’escola. Fruit d’això, els nostres carrers han perdut amabilitat, color, alegria i
seguretat per als nostres infants i aquesta sensació d’inseguretat provoca que la majoria de pares i
mares acompanyin els seus fills i filles, reduint la seva autonomia. Si a tot això li sumem una mala
alimentació i la manca d’activitat física, ens trobem amb el perill  de l’obesitat i el sobrepès, que
constitueixen les principals causes de les malalties cròniques associades. 

Per  tant,  es  tracta  de  fer  arribar  a  l’administració  local  i  al  Ple  municipal  de  l’Hospitalet,  les
demandes i  la  feina de la  Xarxa Groga de l’Hospitalet,  que ha fet  pública  la  seva voluntat  de
treballar col·lectivament per a recuperar els carrers pels nostres infants i joves i fomentar la seva
autonomia, apostant per garantir la seva seguretat als seus desplaçaments. 



Entenent que el nen/a és principalment vianant, la finalitat de les propostes recollides en aquesta
moció serà afavorir la mobilitat sostenible, reduint la contaminació,  promovent l’activitat física dels
nens i nenes i garantint l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. És per totes aquestes
raons que tot i que el camí es digui escolar, beneficiarà a tota la ciutadania.

Les famílies demanen més seguretat al voltant dels centres escolars i  això passa per instal·lar
mesures per reduir la velocitat dels vehicles, augmentar la seguretat dels passos de vianants, més
presència d’agents cívics i eliminar el trànsit a les hores d’entrada i sortida dels alumnes, entre
d’altres.

Els i les infants i joves no troben segur ni agradable el seu camí a l’escola i demanen principalment
uns carrers més nets, sense males olors,  amb voreres amples i millor il·luminació. 

Per reduir els desplaçaments amb vehicle, cal incrementar la freqüència de pas dels autobusos,
millorar la xarxa de carrils bici i donar prioritat als vianants als semàfors.

Per tot això, el Ple municipal de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta dels grups polítics municipals
ICV-EUiA-Pirates, ERC i CUP-Poble Actiu, acorda:

PRIMER.- Facilitar l’accessibilitat  total per a persones amb mobilitat reduïda als trajectes
escolars al municipi, identificant les situacions de perill i detectant els punts conflictius per
poder formular propostes de millora.

SEGON.- Ampliar les voreres per facilitar els desplaçaments a peu, augmentar la xarxa de
carrils  bici  per  facilitar  els  desplaçaments ciclistes  i  instar  a l’administració  competent  a
l’augment de la freqüència de pas del transport públic, per tal de reduir l’ús del vehicle de
motor privat. 

TERCER.- Millorar la senyalització, la neteja i la il·luminació dels trajectes escolars. 

QUART.- Reduir la velocitat del trànsit al voltant dels centres escolars, instal·lant bandes
reductores de velocitat. 

CINQUÈ.- Millorar  la  seguretat  i  visibilitat  dels  passos  de  vianants,  fent-los  elevats,  de
colors, etc.

SISÈ.- Potenciar la presència dels agents cívics al llarg dels trajectes escolars. 

SETÈ.- Tallar puntualment la circulació al voltant dels centres escolars durant els horaris
d’entrada i sortida.

VUITÈ.- En  paral·lel  realitzar  un  estudi  estadístic  amb  una  mostra  representativa  i
significativa de l’alumnat de diferents nivells educatius i dels diferents barris i districtes, amb
la participació dels diferents agents socials del municipi que treballen en l’àmbit educatiu,
com ara la Xarxa Groga, les AMPA/AFA, les associacions vinculades a l’accessibilitat i a la
mobilitat  sostenible,  com ara l’Associació  Sumem i  la  Saboga,  per tal  de corroborar  les
conclusions extretes de l’Estudi sobre la mobilitat escolar a l’Hospitalet de Llobregat 2017-
2018, elaborat per la Xarxa Groga. 

NOVÈ.- Traslladar  aquests  acords a la  Xarxa  Groga de l’Hospitalet  de Llobregat,  a  les
AMPA i  AFA de la  ciutat,  als  centres  educatius,  al  Consell  Educatiu  de  l’Hospitalet  de
Llobregat, a les entitats que treballen temes d’accessibilitat al municipi (associació Sumem,
etc) i mobilitat sostenible (La Saboga, etc), a les associacions de veïns/veïnes, la FAVL’H.



ESTUDI SOBRE MOBILITAT
ESCOLAR A L’HOSPITALET DE

LLOBREGAT. 2017-2018
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INTRODUCCIÓ

Diu Francesco Tonucci  que la millor escola és l’escola pública més propera.

En els darrers anys estem assistint a la desaparició de la infància dels nostres carrers i places. Allà on hi havia
nens i nenes jugant, ara hi predominen les terrasses del bars. Allà on hi havia grups de nens i nenes xerrant i
anant junts caminant, ara hi ha cotxes amunt i avall fent cua davant la porta de l’escola. Fruit d’això, els
nostres carrers han perdut amabilitat, color, alegria i seguretat per als nostres infants i aquesta sensació
d’inseguretat  provoca que la  majoria  de pares  i  mares acompanyin els  seus  fills  i  filles,  reduint  la  seva
autonomia. Si a tot això li sumem una mala alimentació i la manca d’activitat física, ens trobem amb el perill
de l’obesitat i el sobrepès, que constitueixen les principals causes de les malalties cròniques associades. 

A la Xarxa Groga som conscients que hem de recuperar els carrers per als nostres infants i joves i fomentar
que vagin sols o en companyia a l’escola o institut.  Hem d’apostar per afavorir la seva autonomia i garantir-
ne la  seguretat  en els  seus desplaçaments.  Per això cal  saber com es desplacen, quan triguen i  qui  els
acompanya, com perceben el seu camí, què els fa por, i sobretot com el farien més agradable. 

Els camins escolars són itineraris segurs mitjançant la senyalització de les principals rutes d'accés als centres
escolars perquè els nens i nenes puguin anar sols a l'escola, ja sigui a peu o en bicicleta. A l’Hospitalet ja
existeixen  camins  escolars  però  no  s’han  actualitzat,  no  estan  prou  senyalitzats  i  sovint  els  manquen
elements de protecció.  Però no es tracta només de senyalitzar  un camí escolar.  Aquest camí ha d’anar
acompanyat d’uns carrers nets, amples, amb poc trànsit, amb arbres i zones verdes, etc. En definitiva, un
entorn agradable pels nostres infants i joves.

Comencem un projecte que promou l’autonomia i mobilitat infantil. Entenent que el nen/a és principalment
vianant,  aquest  projecte  anirà  en  contra  dels  desplaçaments  realitzats  en  vehicles  de  motor,  fet  que
requereix  un canvi  de mentalitat  en els  adults,  que a la  vegada, es beneficiaran de l’activitat  física i  el
descens de la contaminació tan relacionada actualment amb moltes malalties i dèficit de desenvolupament.
Aquestes millores han de permetre també una millor accessibilitat per aquelles persones que presenten
problemes de mobilitat. És per totes aquestes raons que tot i que el camí es digui escolar, beneficiarà a tota
la ciutadania.

OBJECTIUS DE L’ESTUDI

 Fer la nostra ciutat més amable i segura als ulls del infants per a que els nens i nenes puguin anar a
l'escola sols i amb tranquil·litat.

 Recuperar  l'espai  públic  per  a  les  persones,  un  espai  que  actualment  han  ocupat  els  vehicles,
sobretot els cotxes particulars.

 Millorar l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.

 Reduir la contaminació

 Millorar el coneixement del barri.



 Identificar les situacions de perill i detectar els punts conflictius per poder formular propostes de 
millora i participar-ne en l’execució, si s’escau. 

 Establir les bases per a la definició i implementació de camins escolars segurs a tota la ciutat, amb 
participació de les AMPA, de les escoles, associacions de veïns i veïnes, i la col·laboració de 
botiguers, els comerços amics. 

FITXA TÈCNICA

METODOLOGIA

L’objectiu d’aquest estudi és obtenir el màxim nombre de respostes possibles a fi de tenir una major mostra
d’opinions i si és possible tenir la màxima representativitat de centres possibles a cada barri. 

Per recollir les dades es  va crear un formulari de Google Forms, fet que permetia fer difusió de l’enllaç i
facilitar així la participació. Les respostes quedaven recollides automàticament i de manera anònima en un
Excel que les permet analitzar fàcilment. 

La idea era que el formulari l’omplissin els alumnes o les famílies sempre tenint en compte l’opinió dels seus
fills i filles. 

En alguns casos, han estat els propis centres que han passat l’enquesta a classe i els alumnes l’han omplert ja
sigui en paper o on-line. Les respostes rebudes en paper s’han traspassat després al formulari.

Cal comentar que hi ha centres on no hi ha AMPA / AFA o bé, per les circumstàncies que sigui, aquesta no té
gaire activitat. En els barris que vam detectar que teníem poques respostes, vam contactar amb els centres
per demanar la seva col·laboració.

Tot i els nostres esforços, en alguns casos no ha estat possible obtenir un nombre de respostes que puguem
considerar com a representatives, com per exemple al barri de Sanfeliu on només s’ha aconseguit obtenir 2
enquestes i per aquest motiu no les hem inclòs en aquest estudi. 

En el cas del barri del Gornal, teníem 7 respostes corresponents a l’Avantis (1) i Xaloc (6). Hem considerat
que les seves respostes no són representatives del barri on s’ubica el centre i doncs els seus resultats eren
totalment oposats a la majoria de respostes obtingudes de qüestionaris de l’altre centre del barri. 

Hem dedicat un apartat apart per mostrar aquestes diferències doncs si que creiem interessant mostrar les
dues realitats que es donen en un mateix barri entre un centre públic i  un altre de l’Opus Dei i com la
presència d’aquest últim condiciona la vida en aquest. 

CRONOLOGIA

Data d’Inici

17/11/2017:  S’envia  un correu electrònic  a  les  AMPA i  AFA dels  centres  educatius  públics  i  concertats
informant de la iniciativa i es convida a participar-hi reenviant l’enllaç al formulari a les famílies. Es fa difusió
de l’enquesta mitjançant missatge de WhatsApp i es publica l’enllaç a les xarxa socials (Facebook i Twitter)
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27/11/2017: S’envia el mateix correu electrònic a les direccions dels centres educatius públics informant de
la iniciativa a fi que si ho creuen convenient passin l’enquesta a classe.

Es fan visites a vàries AMPA per explicar la iniciativa.

Data d’acabament

31/1/2018: Es dóna per finalitzada la recollida de respostes.

RESPOSTES OBTINGUDES

S’han obtingut un total de 1303 respostes de les quals hem considerat 1295 per a la realització de l’estudi.

Barri Respostes %
Bellvitge 40 3,09%
Can Serra 37 2,86%
Centre 413 31,89%
Collblanc 38 2,93%
Gornal 10 0,77%
Granvia Sud 33 2,55%
La Florida 144 11,12%
Pubilla Cases 59 4,56%
Sant Josep 108 8,34%
Santa Eulàlia 377 29,11%
Torrassa 36 2,78%

TOTAL 1295 100%

Les respostes obtingudes, corresponen a 43 dels 72 centres educatius de l’Hospitalet (primària i secundària)
d’11 dels 13 barris, doncs a Les Planes no hi ha cap centre educatiu i les de Sanfeliu no eren significatives.

El nombre de respostes obtingudes per centre  ha estat el següent:

Centre Respostes %
Alpes 1 0,1%
Ausiàs March 87 6,7%
Azorín 2 0,2%
Balaguer 3 0,2%
Bellvitge 29 2,2%
Bernat Desclot 4 0,3%
Bisbe Berenguer 9 0,7%
Busquets i Punset 19 1,5%
Can Vilumara 3 0,2%
Casal dels Àngels 3 0,2%
Charlie Rivel 3 0,2%
Eduard Fontserè 30 2,3%
Ernest Lluch 32 2,5%
Frederic Mistral 33 2,5%
Gornal 10 0,8%
Jaume Balmes 2 0,2%
Joan Maragall 60 4,6%
Joan XXIII 1 0,1%
Josep Mª Folch i Torres 59 4,6%
La Carpa 1 0,1%



La Marina 2 0,2%
Lola Anglada 36 2,8%
Mare de Deu de Bellvitge 4 0,3%
Màrius Torres 3 0,2%
Menéndez Pidal 100 7,7%
Mercè Rodoreda 97 7,5%
Milagros Consarnau 9 0,7%
Montessori 5 0,4%
Paco Candel 188 14,5%
Pare Enric Ossó 2 0,2%
Patufet Sant Jordi 192 14,8%
Pau Casals 1 0,1%
Pau Sans 48 3,7%
Pere Lliscart 9 0,7%
Pompeu Fabra 81 6,3%
Prat de la Manta 26 2,0%
Provençana 12 0,9%
San Jaime 1 0,1%
Sant Jaume de la FEP 30 2,3%
Santa Eulàlia 43 3,3%
Santa Marta 2 0,2%
Santiago Ramón y Cajal 1 0,1%
Tecla Sala 12 0,9%

TOTAL 1295 100%

Som conscients que aquesta no és una mostra estadística fiable doncs hi ha molta disparitat entre el nombre
de respostes obtingudes per cada barri. Hi ha centres que representen un % elevat de respostes del total i
potser no hem aconseguit una mostra prou representativa i significativa dels centres de secundària. Però els
recursos  dels  que  disposa  la  Xarxa  Groga  no  permeten  per  un  estudi  estadístic  d’aquest  tipus,  doncs
implicaria  recollir  enquestes  presencialment  de  tots  els  centres,  comptant  amb  la  col·laboració  de  les
famílies de tots ells, cosa que de vegades no és possible. El que hem pretès és obtenir el màxim nombre de
respostes possibles, intentant això sí, que totes les zones educatives estiguessin representades.
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RESULTATS

Els resultats de cada resposta s’han separat segons el nivell d’estudis; infantil i  primària per una banda i
secundària per l’altra. Ho hem fet així perquè hem vist que les respostes estaven molt condicionades pel
nivell, doncs a primària, per exemple, és normal que els nens i nenes vagin acompanyats a l’escola mentre
que a secundària solen anar-hi sols. 

TEMPS EN ARRIBAR AL CENTRE AL MATÍ

PRIMÀRIA 

Un 70% dels alumnes triga menys de 10 minuts en arribar a l’escola.

A Pubilla Cases i Sant Josep, el 85 % dels alumnes tenen l’escola a menys de 10 minuts.

A Granvia Sud és on hi ha un percentatge més gran d’alumnes que triguen més de 10 minuts.
Això és probablement perquè l’únic centre que hi  ha, el Frederic Mistral  acull  moltes  famílies
de Barcelona i de Santa Eulàlia, a l’altre costat de la Granvia.

A Bellvitge sorprèn que e 25% dels desplaçaments siguin de més de 15 minuts.  Creiem que és
probable que sigui  per alumnes que són d’altres poblacions o d’altres barris,  doncs coincideix
amb el percentatge que utilitza el transport públic.



SECUNDÀRIA

Mentre que a primària un 70 % dels alumnes triga menys de 10 minuts, a secundària aquest percentatge
baixa al 50%.

Al barri del Centre, és on hi ha un percentatge d’alumnes (80%)  més elevat que triguen més de
10  minuts.  Això  és  degut  a  que  els  instituts  estan  molt  allunyats  dels  barris  de  Sant  Josep  i
Sanfeliu que estan a la mateixa zona educativa.
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MITJÀ DE TRANSPORT AL MATÍ

PRIMÀRIA

Al Gornal, és on menys es triga en arribar al centre però també on més s’utilitzen els vehicles a
motor. Ens temem que la reducció de temps respecte a altres barris és degut a aquest ús.

L’elevat ús del  transport públic a Bellvitge és degut segurament als desplaçaments d’alumnes
d’altres poblacions o barris. 

A  l’Hospitalet  el  83%  dels  alumnes  van  caminant,  sent  els  barris  de  la  zona  nord  on  els
percentatge és més elevat, per sobre del 90%.

Un 9% utilitza el cotxe, sent els barris de Granvia Sud i Gornal on més s’utilitza.



SECUNDÀRIA

El  percentatge  d’ús  del  cotxe  baixa  fins  al  3%  i  la  majoria  d’alumnes  van  caminant  o  en
transport  públic.  Aquestes  dades  posen  de  manifest  que  són  perfectament  factibles  altres
hàbits  de  desplaçaments  i  que  no  són  necessaris  turismes  i  motocicletes  excepte  de  forma
puntual.

L’ús  de  la  bicicleta  és  pràcticament  nul.  Caldria  revisar  els  carrils  bicis  que  porten  cap  als
centres de secundària.
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ACOMPANYANTS AL MATÍ

PRIMÀRIA

La  majoria  dels  alumnes  van  acompanyats  dels  seus  pares  i  mares  o  dels  avis  i  àvies.  En
tractar-se d’alumnes de primària molts pocs van sols excepte a la Florida i Pubilla Cases. Això
crida l’atenció, i creiem que pot ser degut a la tipologia de família, que per qüestions laborals
no por acompanyar als seus fills a l’escola.



SECUNDÀRIA

A secundària la majoria d’alumnes van sols o acompanyats d’amics/gues o germans/es (97%).
Els que van amb els pares i mares són segurament els que van amb cotxe.
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TEMPS EN TORNAR A CASA A LA TARDA

PRIMÀRIA

Les respostes en general són molts semblants a les del matí, tot i que el temps s’allarga potser
per la tranquil·litat de tornar sense preses. 

SECUNDÀRIA

Les respostes en general són molts semblants a les del matí, tot i que el temps s’allarga potser
per la tranquil·litat de tornar sense preses. 

MITJÀ DE TRANSPORT A LA TARDA

PRIMÀRIA

El percentatge d’alumnes que tornen caminant augmenta respecte al matí i disminueix l’ús del
cotxe, passant del 9% al 5%.

SECUNDÀRIA

Els percentatges són molt similars al matí doncs en aquest cas l’ús del cotxe és residual.

ACOMPANYANTS A LA TARDA

PRIMÀRIA

Els percentatges són molt similars al matí.

SECUNDÀRIA

Els percentatges són molt similars al matí.



SENSACIÓ DE SEGURETAT

PRIMÀRIA

La nota mitjana de la ciutat (2,69) ens fa veure que els nens i nenes no perceben com a segur el
seu camí a l’escola.

El barri del Gornal és amb diferència on els alumnes de primària perceben com a més insegur el
seu  trajecte  a  l’escola  i  un  90% el  valora  com a  poc  o  molt  poc  segur.  En  canvi  el  barri  més
segur és Bellvitge.

PUNTUACIÓ GLOBALPER TRAMS

SECUNDÀRIA

La  nota  mitjana  de  la  ciutat  (2,34)  es  lleugerament  millor  que  la  donada  pels  alumnes  de
primària. 

A Bellvitge, contràriament del que passava a primària es considera el barri més insegur. Creiem
que deu ser  per  la  situació  dels  instituts  i  que  molts  alumnes  que  venen  del  Gornal,  han  de
creuar la via fent el seu trajecte més llarg i insegur.

PUNTUACIÓ GLOBAL

PER TRAMS
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PERCEPCIÓ DE L’ENTORN

PRIMÀRIA

La nota mitja de la ciutat ens diu que els nens i nenes de primària no consideren agradable el
seu camí a l’escola.

Torna  a  ser  el  barri  del  Gornal  on  la  percepció  és  més  dolenta  i  un  70%  de  l’alumnat  el
considera poc o totalment desagradable.

A l’altre extrem se situen Bellvitge i Pubilla Casas , però cap barri aconsegueix l’aprovat

PUNTUACIÓ GLOBAL

PER TRAMS



SECUNDÀRIA

A secundària  la  puntuació  dels  barris  és  lleugerament  millor  que a  primària  i  en  general  els
alumnes consideren el seu camí agradable o bastant agradable.

El barri amb millor puntuació és La Florida

PUNTUACIÓ GLOBAL

PER TRAMS
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MOTIUS PELS QUALS NO CONSIDERES AGRADABLE EL CAMÍ A L’ESCOLA/INSTITUT

Hem unificat  els  motius expressats,  buscant sinònims i  simplificant respostes a fi  d’obtenir  un llistat  de
paraules i expressions comunes que poguéssim mostrar fàcilment de manera gràfica. El resultat és un núvol
de paraules que reflexa clarament els  motius  pels  quals  els  nens i  nenes de la  nostra ciutat  no troben
agradable el camí a la seva escola o institut. Com més gran és la paraula més vegades ha aparegut entre els
motius.



COM CREUS QUE HAURIA DE SER EL CAMÍ PER A TROBAR-LO MÉS AGRADABLE?

En aquest apartat hem extret les propostes formulades per a cada barri i que són comunes a tota la ciutat. 

 Més presència de policia local a les hores d’entrada i sortida.

 Augmentar la freqüència de pas dels autobusos.

 Tallar la circulació al carrer de l’escola o institut durant les entrades i sortides.

 Ampliar les voreres.

 Millorar la il·luminació.

 Millorar la seguretat i visibilitat dels passos de vianants: passos elevats, pintar-los de colors, major
il·luminació, ...

 Millorar  la  neteja  dels  carrers  (excrements,  bosses  d’escombraries,  contenidors  bruts  i
pudents,...)

 Millorar la senyalització de zona escolar.

 Instal·lar mesures per reduir la velocitat i  el  trànsit en general  als carrers del  voltant dels
centres.

 Augmentar el temps dels semàfors per a vianants.

 Allunyar els contenidors d’escombraries de les proximitats dels centres.

 Major control dels cotxes mal aparcats, sovint sobre les voreres.

 Posar més carrils bici.

CONCLUSIONS

El  nombre  de  desplaçaments  en  vehicle  és  molt  superior  al  dessitjat:  Tot  i  que  hi  ha  un
percentatge elevat de desplaçaments que es fan a peu, si  mirem les xifres,  ens adonem que dels
2600  desplaçaments  que  recull  l’enquesta  entre  matí  i  tarda,  199  ho  fan  en  cotxe  o  moto .  Si
multipliquem aquesta xifra pel nombre de dies amb activitat escolar ens adonem de la magnitut, i
més tenint en compte que l’enquesta només reflecteix una ínfima part de la població escolar i que
no inclou escoles bressol, batxillerat, mòduls, ...

Les  famílies  demanen  més  seguretat  al  voltant  dels  centres  escolars  i  això  passa  per  instal·lar
mesures  per  reduir  la  velocitat  dels  vehicles,  augmentar  la  seguretat  dels  passos  de  vianants  i
eliminar el trànsit  a les hores d’entrada i sortida dels alumnes.

Els infants i joves no troben segur ni agradable el seu camí a l’escola i demanen principalment  uns
carrers més nets, sense males olors,  amb voreres amples i millor il·luminació. 
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Per reduir  els  desplaçaments amb vehicle ,  cal  incrementar  la  freqüència de pas  dels  autobusos,
millorar la xarxa de carrils bicis i donar prioritat als vianants en els semàfors.

Cal fer un bon estudi de la procedència dels alumnes, mitjançant enquestes als pares i mares i representants
de les escoles, proposar els possibles recorreguts i un cop acordats, en aquests recorreguts cal pacificar el
trànsit, ampliar voreres i senyalitzar, per tal que s'identifiquin visualment de forma clara, així com buscar la
col·laboració dels comerços de la zona, per donar suport i seguretat als infants que utilitzin el camí.



ANNEX I. EL CAS DEL BARRI DEL GORNAL

Al barri del Gornal hi ha 4 centres educatius amb dues realitats molt diferents. Per una banda tenim l’escola 
pública Gornal i per l’altra els 3 centres vinculats a l’Opus Dei Avantis, Xaloc i Pineda.

En analitzar les respostes d’aquests centres ens hem adonat que són molt diferents tot i estar situats molt 
propers. Som conscients que el nombre de respostes obtingudes són poques però creiem que les diferències
són molts significatives i per això les hem tractat en un apartat especial.

Centre Resopstes % 
respecte el total

Gornal 10 0,8%

Xaloc 5 0,4%

Gornal: Totes les respostes corresponen al cicle superior de primària (5è i 6è)

Xaloc:  3 respostes de secundària, 1 de  cicle superior (5è i 6è)  i un altra d’inicial (1er i 2on)

TEMPS EN ARRIBAR AL CENTRE AL MATÍ

Mentre a l’escola Gornal el 80% triga menys de 10 minuts en arribar al centre, al Xaloc és tot el contrari, un
80% triga més de 10 minuts, i d’aquests, un 60% en triga més de 15.
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MITJÀ DE TRANSPORT AL MATÍ

En aquesta comparativa encara s’aprecia més la diferència entre els dos centres. Així, mentre al Gornal un
60% arriba caminant a l’escola, al Xaloc aquest percentatge baixa fins al 20% i és el cotxe, amb un 80% el
mitjà de transport més utilitzat. Aquest ús del cotxe coincideix amb els temps de desplaçament superior als
10 minuts i és degut a que la majoria d’alumnes d’aquest centre són de fora del barri o de la ciutat.

ACOMPANYANTS AL MATÍ

Mentre que els percentatges són similars doncs en tots dos casos són els pares i mares els acompanyants,
està clar que en el cas del Xaloc és degut a que els acompanyen amb el cotxe. Mentre que la resta d’instituts
els nens i nenes de secundària van majoritàriament sols, en aquest cas van acompanyats pel fet d’anar en
vehicle.



SENSACIÓ DE SEGURETAT

De nou, les opinions i sensacions són totalment oposades. Mentre tots els alumnes del Xaloc troben el seu
camí Molt o bastant segur, només un 10% del Gornal el troben segur.

La sensació de seguretat obté la puntuació més favorable de tota la ciutat en el cas del Xaloc i la menys
favorable en el cas del Gornal.
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PERCEPCIÓ DE L’ENTORN

Es repeteixen les mateixes conclusions que en el cas anterior. L’entorn del Xaloc és considerat en totes les
respostes com a molt o bastant agradable, mentre que al Gornal aquest percentatge és només del 10% i en
un 70% el consideren poc agradable o totalment desagradable.

MOTIUS PELS QUALS NO TROBES AGRADABLE EL CAMÍ

L’únic motiu indicat a les respostes del Xaloc ha estat “Les caravanes del matí.” Sorprèn que sigui aquest el 
motiu, precisament quan les caravanes són provocades pels pares i mares del propi centre.



ANNEX II.  RESULTATS PER CENTRE EDUCATIU

Mostrem només els resultats dels centres amb més de 5 respostes.

TEMPS EN ARRIBAR AL CENTRE AL MATÍ

MITJÀ DE TRANSPORT AL MATÍ

ACOMPANYANTS AL MATÍ

TEMPS EN ARRIBAR AL CENTRE A LA TARDA

MITJÀ DE TRANSPORT A LA TARDA

ACOMPANYANTS A LA TARDA

SENSACIÓ DE SEGURETAT

PERCEPCIÓ DE L’ENTORN
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MOTIUS PELS QUALS NO TROBES AGRADABLE EL CAMÍ

BELLVITGE

BELLVITGE

 Caques de gos, brutícia.

 He de creuar diverses carreteres.

 El pont no és massa agradable.

 La meva mare es veu obligada a donar tota la volta a BELLVITGE per deixar-me a la porta.

 Visc a Gornal i he de passar la via del tren per un pont.

JAUME BALMES

 Hi ha un pont i un descampat.

LA MARINA

 Poca freqüència de pas dels autobusos.

 Molts cotxes

 Les vies del tren dificulten el pas i allarguen el recorregut de l’autobús.

 Presència de naus industrials.

MARE DE DEU DE BELLVITGE

 Hi ha bars, i per terra burilles i caques de gossos.

PARE ENRIC OSSÓ

 Rajoles del terra trencades que quan plou t'esquitxes.

CAN SERRA

LOLA ANGLADA

 Molts cotxes.

 Brutícia.



 Excrements de gossos.

CENTRE

AUSIÀS MARCH

 Entrada  i  sortida  de  vehicles  al  carreró  que  va  a  l’escola,  tot  i  que  hi  ha  senyalització  que  ho
prohibeix.

 Just davant de l’entrada, a la pujada hi ha un pas de vianants que sovint els cotxes no respecten.

 No sempre hi ha presència de guàrdia urbana.

 És lleig el camí per sota del tren.

 Hi ha molts encreuaments, molts cotxes amb cruïlles complicades, i  pocs itineraris entre parcs o
similar.

 L'accés al col·legi és fosc i poc integrat; no tens la sensació d'anar a la escola.

 Molts cotxes.

 Semàfor d'Avinguda. Josep Tarradellas perillós

 Voreres estretes que obliguen a caminar per la carretera.

 Hem de travessar molts carrers (creuaments perillosos)

BUSQUETS I PUNSET

 Voreres estretes.

 Poques zones verdes.

 De camí cap a casa hi ha una zona amb cable penjant on a els nens és poden fer mal.

 Els gossos del parc Can Boixeres.

 Hi ha un centre on de vegades la gent d'allà beu i dorm a la plaça i fins i tot fan les seves necessitats.

 Brutícia.

 Excrements.

 Cotxes que no respecten els passos de vianants.
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CAN VILUMARA

 Molts cotxes.

MERCÈ RODOREDA

 Manca il·luminació, sobretot a l’hivern. Fanals que no il·luminen les voreres

 Solitari.

 Brutícia.

 Poques zones verdes, arbres, ...

 Molts cotxes.

 Solars abandonats.

 Transport públic molt car.

 Excrements.

PATUFET SANT JORDI

 Rotonda entre Avinguda Carrilet i Rambla Marina: Molt perillosa, sovint els cotxes se salten algun
semàfor.

 Rotonda entre Avinguda Carrilet i Rambla Marina: No dóna temps a creuar-la al ritme dels nens.

 Molts cotxes.

 Soroll.

 Brutícia.

 Poques zones verdes, arbres, …

 Excrements.

 Voreres estretes .

 Manca de semàfors.

 Cotxes que no respecten els passos de vianants.

 Poca il·luminació

 Obres, neteges, etc. que és fan mentre passen el nens cap a l'escola. 

 Motos circulant per els voreres.



 Rambla Just Oliveres envaïda pels bars

 Pudor.

 Pocs arbres i els que hi havia els han talat.

 Vorera molt, molt estreta: Avinguda Carrilet entre els carrers de Roca i Humbert i Passatge Milans.

 Hi ha poca seguretat a la zona industrial, justament a la sortida del col·legi. Massa cotxes en doble
fila, poca visibilitat a l'hora de creuar i els cotxes que circulen ho fan a gran velocitat i sense visibilitat
per al vianant.

 Voreres en mal estat

TECLA SALA

 Voreres estretes.

 Carrer Barcelona: Excés de velocitat. Molt trànsit, especialment d’autobusos.

 Excrements.

 Manca parada autobús.

 Poques zones verdes.

 Plaça de Montserrat: Bruta de restes de begudes alcohòliques. Creuar des d’aquesta plaça cap a
Josep Maria de Segarra és perillós perquè  els cotxes no respecten els passos de vianants

ALPS

 Excrements

COLLBLANC

ERNEST LLUCH

 Voreres estretes (Occident molt estretes)

 Brutícia

 Excrements

 Obres
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 Contaminació

 Molts cotxes

 Poca presència guàrdia urbana

 Pudor

 Tripijocs, traficants i lladres de carteres, persones incíviques, borratxos

 Soroll

 Poc senyalitzat

 Molts bars

 Molt vandalisme en una part del trajecte

MÀRIUS TORRES

 Camí Escolar sense senyalitzar. 

 Brutícia.

 Poca presència guàrdia urbana

CHARLIE RIVEL

 Voreres estretes

 Brutícia

GORNAL

GORNAL

 Senyalització deficient.

 Lleig.

 Excrements.

 Brutícia.



GRANVIA SUD

FREDERIC MISTRAL

 Cal Creuar la Gran Via, hi ha molt de trànsit.

 No és agradable perquè cal passar per la Ciutat de la Justícia on estan els calabossos. No dóna molta
seguretat.

 Cotxes no respecte pas de vianants

 S’ha de creuar molts carrers

 Excrements

 Creuem per la ciutat judicial, quan hi ha casos conflictius està molt ple de gent i periodistes però
també vam aprofitar per explicar el tema que ocupa.

LA FLORIDA

SAN JAIME

 Brutícia.

 Incivisme.

 Inseguretat.

PERE LLISCART

 Brutícia.

 Incivisme.

 Manca de senyalització.

 Mobiliari urbà en mal estat.

 Voreres estretes que obliguen a anar en fila índia i que uneixen els camins escolars del Pere Lliscart
amb el Margarida Xirgu són caòtiques.

 Excés de velocitat.

EDUARD FONTSERÈ

 Excés de velocitat.

 Brutícia.

 Pudor.
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 Soledat.

 Foscor.

 Excrements.

MENÉNDEZ PIDAL

 Hi ha moltes queixes d’un bar proper (cantonada) on hi ha baralles, brutícia, persones begudes, ...

 Brutícia.

 Creuaments perillosos.

 Excrements.

 Pudor.

 Lleig.

 Molt Llarg.

 Senyalització deficient.

 Fosc.

 Tabac.

 Gossos perillosos.

 Manca policia.

 Inseguretat.

 Poc manteniment carrers.

PUBILLA CASES

JOSEP Mª FOLCH I TORRES

 Manquen zones verdes.

 Brutícia.

 Lleig.

 Persones conflictives.

 Excrements.

 Voreres estretes.



 Creuaments perillosos.

 Tabac.

 Pujada

SANT JOSEP

JOAN MARAGALL

 A Enric Prat de la Riba amb Rodes no hi ha semàfor i els cotxes van molt ràpid i mai s’aturen.

 Carrer d’entrada a l’escola amb molt trànsit.

 Cotxes i motos aparcats a la vorera de l’escola.

 Brutícia.

 Excrements.

 Voreres estretes.

 Excés de velocitat.

 Semàfors poc visibles.

 No hi ha cap seguretat als carrers d'accés ni cap gual. Molt malament i molt perillós, en el tram del
carrer Josep Tarradellas passen tot tipus de vehicles a més de 60 km hora i no hi ha ni tan sols un
“badén”.

PAU SANS

 Brutícia.

 Circulació de cotxes al passatge Miner durant les entrades i sortides.

 Voreres estretes.

 Força trànsit.

 Obres.

 Fum.

 Molts cotxes.

 Excrements.

 Soroll.

 Poca presència policial.
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 Tabac.

 Manquen zones verdes.

 Manquen carrers de vianants

 Manca color a la ciutat i al mobiliari urbà.

SANTA EULÀLIA

AZORÍN

 Circulació de cotxes en zona de prioritat invertida.

 Hi ha parts del camí amb poques botigues i no massa gent.

BISBE BERENGUER

 Cotxes no respecten el pas de vianants davant l’institut.

 Algunes persones estan fumant droga al carrer.

 Excés de trànsit.

 Pudor.

 Voreres estretes.

CASAL DELS ÀNGELS

 Cotxes no respecten el pas de vianants.

MILAGROS CONSARNAU

 Falta un parc com el de Can Buixeres per jugar.

 Molts cotxes.

 Molts encreuaments.

 Voreres estretes per on no passa una cadira de rodes.

PACO CANDEL

 Brutícia. 

 Manquen zones verdes.



 Poca freqüència de pas autobús.

 Gris.

 Bus ple i trànsit dens.

 Pocs espais verds.

POMPEU FABRA

 Gossos perillosos deslligats al costat de l’escola.

 Pipi can al costat de l’escola.

 Carrer Àngel Guimerà: Cotxes mal aparcats a la vorera. Els ocupes del carrer (casa nombre 80), tiren
totes les escombraries fora per buscar coses al contenidor, fins i tot es posen a desballestar neveres
a cops de martell, impedint que puguem passar els altres amb seguretat. També se'ls veu amb molts
tripijocs, passen droga entre els cotxes.

 Carrer Àngel Guimerà (entre Aprestadora i Avinguda Carrilet) ho podrien fer tot el carrer igual, que
el tram (entre Santa Eulàlia i  Avinguda Carrilet).  Es veu molt més clar el  carrer,  més net,  sense
obstacles de cotxes (que només serveixen perquè passin droga entre ells, o deixin els seus gossos
defecar sense recollir, tenir totes les escombraries fora dels contenidors, inseguretat, ..... .

 Voreres estretes.

 Brutícia.

 Molts cotxes.

 Excrements.

 Pudor.

 Obres del metro. Tanca en mal estat. Entrada i sortida de camions.

 Dos semàfors, un d'ells enganxat a una rotonda (Amadeu Torner amb Narcís Monturiol) carrer de
doble sentit on molts cotxes a gran velocitat se salten el semàfor en nombroses ocasions. 

 Carrer Badalona: Pas de vianants sense visibilitat.

 Carretera de Santa Eulàlia / Castelao: Els vehicles que pugen per Castelao no respecten semàfor
intermitent.

 Justa Goicoechea amb Santa Eulàlia: Els cotxes que surten no es fixen amb els vianants.

 Carrer Gasòmetre: Cotxes aparcats a la vorera. Després ens trobem dos passos de vianants sense
semàfor, que quan hi ha caravana d'un dels costats en l'altre sentit, es perd la visibilitat, per tant és
molt perillós creuar. 
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 Carrer  Gasòmetre,  després  d’Avinguda Carrilet  vorera  molt  estreta  i  ocupada  per  vehicles.  S’ha
d’anar per la carretera. 

 Poca il·luminació.

 Excés de velocitat

 Massa circulació de cotxes davant de l’escola

PRAT DE LA MANTA

 Excrements.

 Els cotxes no respecten els passos de vianants.

 Voreres estretes.

 Obres freqüents al carrer.

 Carrer Castelao / Natzaret: Cotxes no respecten semàfor intermitent.

 Solars abandonats.

 Brutícia.

 Moltes carreteres, difícil anar amb bici.

 Manca de policia.

 Avinguda Granvia / Castelao: Cotxes no respecten semàfor intermitent.

PROVENÇANA

 Brutícia.

 Pudor.

 Molts cotxes.

SANTA EULÀLIA

 Cotxes mal aparcats.

 Hi ha indigents dormint al carrer i em fa por.

 Molts cotxes.

 Brutícia.

 Per la gent que hi ha al carrer.



TORRASSA

MONTESSORI

 Brutícia.

 Voreres estretes.

 Carrers en mal estat.

 Obres interminables.

 Cotxes mal aparcats.

SANT JAUME DE LA FEP

 Brutícia.

 Excrements.

 Obres a Rambla Catalana.

 Excés de velocitat.

 Gent conflictiva.

 Pudor.

 Molts cotxes.

 A l'hivern fosc.

SANTIAGO RAMÓN I CAJAL

 Voreres estretes.

 Excrements.

 Sacs de runa.
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PROPOSTES PER A MILLORAR EL CAMÍ

En aquest apartat hem resumit  les  demandes particulars de cada barri i de cada centre que hem recollit a
l’enquesta i també les que ens han fet arribar les AMPA i AFA. 

BELLVITGE

BELLVITGE

 El major problema són les vies de Renfe que separen els barris de Bellvitge i Gornal. S’haurien de
soterrar.

 Instal·lar un semàfor a l’Avinguda Amèrica, a l’alçada d’un dels ponts que travessa la via, enfront del
Centre Cultural, doncs és el lloc natural de pas i és per on creuen la majoria de persones.

 Més presència de policia local a les hores d’entrada i sortida.

 Més plantes especialment amb flors.

LA MARINA

 Augmentar la freqüència dels autobusos.

 Soterrar la via del tren

CAN SERRA

LOLA ANGLADA

 La cruïlla d’Isabel la Catòlica amb Av. Electricitat, per una banda, i amb el carrer de Sant Rafael, per
l’altra banda, és un dels punts més freqüentats d’arribada a l’escola. En aquest punt s’ha contemplat
més el vehicle que no pas els vianants. El temps dels semàfors per a les persones és molt just. La
velocitat del trànsit a Isabel la Catòlica, és alta i a vegades els cotxes aprofiten per passar quan ja
canvia el semàfor. Per tant, es proposa allargar la durada d’aquests dos semàfors perquè a la majoria

de nens i famílies, sobre tot amb cotxets, no a els dóna temps de creaur-los i han de córrer.

 En horari d’entrada i sortida d’escola, estaria bé prioritzar el pas de persones i afegir vigilància.

CENTRE

AUSIÀS MARCH



 Control i  restricció de trànsit de cotxes al carreró d’accés a l’escola durant les hores d’entrada i
sortida.

 Carrer Miquel Peiró: Canviar el pas de vianants que hi ha davant l’escola per un semàfor o posar un
pas de vianants elevat a fi que els cotxes el respectin. 

 Més presència de policia local.

 Ampliar les voreres. (Carrer Miquel Peiró amb Josep Tarradellas, pas davant Estel Can Bori)

 Netejar els grafits.

 Sanejar els voltants de l’escola per eliminar brutícia i males herbes. Fer més maca la zona d’accés
pintant un mural.

 Pintar de color els passos de vianants per a que siguin més visibles.

 Posar una parada de l’autobús L10 prop de l’escola.

 Avinguda Josep Tarradellas cantonada Miquel  Peiró:  L’espai  que queda entre els  carrils  és molt
estret i si no dóna temps de creuar s’acumulen molts nens, especialment quan coincideixen amb els
del Busquets i Punset.

 Habilitar un carril bici

BUSQUETS I PUNSET

 Ampliar les voreres.

 Més presència de policia local.

 Posar passos de vianants elevats.

 El Semàfor del pont petit de Can Boixeres és molt perillós i no el respecten sempre.

CAN VILUMARA

 Més presència de policia local.

MERCÈ RODOREDA

 Ampliar les voreres.

 Millorar la il·luminació. Fanals que il·luminin les voreres.

 Millorar la neteja dels carrers.

 Millorar la senyalització de zona escolar.

 Més arbres als carrers.
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 Urbanitzar els terrenys abandonats.

 Més presència de policia local.

 Més zones de vianants.

 Més seguretat al metro.

 Reduir el trànsit.

 Transport públic més barat.

PATUFET SANT JORDI

 Rotonda Rambla Marina amb Avinguda del Carrilet: Pacificar el trànsit, donant prioritat als vianants.
Augmentar el temps del semàfor doncs no dóna temps de passar els dos trams. El trànsit és molt
agressiu i sovint no el respecten, es podria posar una càmera per sancionar-los.

 Pintar els passos de vianants de colors per donar-los més visibilitat.

 Millorar la il·luminació. Il·luminar els passos de vianants sense semàfor

 Augmentar les zones de vianants.

 Més presència de policia local a les entrades i sortides de l’escola.

 La policia local hauria de donar prioritat a les persones durant les entrades i sortides tal i com es fa al
Prat de Llobregat.

 Fer un carril bici per arribar a l’escola.

 Augmentar el temps dels semàfors per a vianants.

 Millorar la neteja dels carrers.

 Més arbres.

 Augmentar la senyalització de zona escolar.

 Reduir la velocitat dels cotxes. Posar “badens”
 Ampliar les voreres (Per exemple: Eixamplar la vorera hi ha al lateral esquerra d'Avinguda del Carrilet

que va des del carrer Rossend Arús fins a la Rambla, fent més petit l'aparcament de la plaça Verge de
Montserrat o bé els carrils dels cotxes).

 A la parada de metro d’Avinguda Carrilet davant de l’escola hi ha una barana on els nens es recolzen.
S’hauria de posar una protecció per evitar que caiguin.

 Sancionar a qui no reculli els excrements prenent mostres d’ADN.

 Enric Prat de la Riba: Augmentar el nombre de semàfors i passos de vianants.

 Fer una superilla com la de Poble Nou.



 Tallar el trànsit del Carrer Roselles de 16h a 20h.

 Controlar els cotxes en doble filera que es posen davant la porta d’infantil i dificulten la visibilitat
dels cotxes que surten de la rotonda.

 Control dels vehicles que no respecten la velocitat a les zones de prioritat invertida.

 Tenir cura i millorar el manteniment del paviment i voreres.

 Que les obres de construcció estiguin degudament senyalitzades i protegides per evitar riscos als
vianants, amb mesures com: tanques d'obra en bon estat, malles d'ocultació, xarxes de protecció per
caiguda d'objectes, passos alternatius degudament senyalitzats i protegits en cas de transcorre per
vials, etc.

TECLA SALA

 Carrer Barcelona: Reduir la velocitat

 Carrer Tecla Sala: Reduir la velocitat dels vehicles posant “badens” o tallant la circulació a les hores
d’entrada i sortida. Eliminar els aparcaments per fer les voreres més amples.

 Carrer Barcelona cantonada carrer Tecla Sala: Augmentar el temps de pas del semàfor i fer el pas de
vianants més ample. 

 Fer els passos de vianants elevats. 

 Plaça del Repartidor: Afegir una zona de jocs infantils. 

 Més presència de policia local.

COLLBLANC

ERNEST LLUCH

 Ampliar les voreres. (p.ex. carrer Occident treure els cotxes aparcats)

 Ampliar els elements de protecció davant la porta de l’escola.

 Millorar la neteja dels carrers. 

 Millorar la distribució dels contenidors.

 Millorar la senyalització dels passos de vianants.

 Millorar el manteniment de les voreres i el mobiliari urbà.

 Instal·lar més semàfors.

 Posar un pas de vianants davant la porta de l’escola.
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 Més zones verdes i arbres als carrers.

 Millorar la il·luminació.

 Més presència de policia local.

 Reduir el trànsit dels carrers del voltant de l’escola.

 Senyalització de zona escolar.

 Ampliar les zones de vianants.

 Aniria bé un tram davant l'escola on a els cotxes no poguessin passar. De fet, un  tros més amunt el
carrer Mas perd 1 dels seus 2 carrils. Només seria avançar una mica aquesta eliminació de carril

MÀRIUS TORRES

 Senyalitzar el camí escolar

 Carrer Albereda amb Joventut: Instal·lar un semàfor.

CHARLIE RIVEL

 Reduir la velocitat.

 Allunyar els contenidors.

GORNAL

GORNAL

 Pintar la façana de l’escola.

 Pintar els carrers i que hi hagi més color.

 Mes passos de vianants.

 Falten grafits.

GRANVIA SUD

FREDERIC MISTRAL

 Col·locació  de més semàfors  en els  carrers  del  voltant  de l’escola  i  ampliar  la  seva durada a  la
Granvia.

 Col·locació senyalització de zona escolar.

 Col·locar “badens” per reduir la velocitat i garantir que es respecten els passos de vianants



 Marcar com a camí escolar tots els accessos a l’escola.

 Més vigilància policial en “hores punta”.

 Modificació del carril bici a la sortida del Ferrocarril Ildefons Cerdà per donar preferència al vianant.

 Reduir el temps de freqüència de l’autobús 125 (Barcelona).

 Més presencia policial a la zona de sortida dels calabossos a la Ciutat de la Justícia.

 Passos de vianants de colors.

LA FLORIDA

SAN JAIME

 Guàrdia urbana a les entrades i sortides de les escoles.

PERE LLISCART

 Ampliar les voreres del carrer Travessera de Collblanc.

 “Badens” per reduir la velocitat.

EDUARD FONTSERÈ

 Posar llum al túnel .

MENÉNDEZ PIDAL

 Controlar els cotxes mal aparcats sobre la vorera.

 Hi ha moltes queixes sobre el bar de la cantonada: baralles, borratxos, tabac,…

 Treure els contenidors de la porta dels petits.

 Pintar els passos de vianants de colors.

PUBILLA CASES

JOSEP Mª FOLCH I TORRES

 Més zones verdes, flors, arbres, un parc més bonic i xulo

 Menys fum de tabac.

 Més alegria i felicitat.

 Més seguretat al carrer.
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 Més papereres.

SANT JOSEP

JOAN MARAGALL

 Carrer Sant Josep: Tallar la circulació al carrer durant les entrades i sortides.

 Limitar  la  velocitat  màxima  permesa  als   carrers  principals  propers  a  l'escola  (Avinguda  Josep
Tarradellas i Carrer Enric Prat de la Riba).

 Millorar  la  neteja  dels  carrers.  Netejar  els  excrements  i  pixats  de  gos.  Millorar  la  neteja  dels
contenidors per evitar la pudor i l’acumulació de bosses d’escombraries al voltant. 

 Carrer Estrella cantonada Carrer Esquadres: Posar un pas de vianants. 

 Més presència de policia local regulant el trànsit i a les entrades i sortides de l’escoles.

 Senyalitzar un camí escolar cap a les 4 escoles properes.

 Posar “badens” per limitar la velocitat als carrers propers a l’escola. 

 Major control dels cotxes mal aparcats, sovint sobre les voreres.

 Que les obres es realitzin en període no escolar.

 Carrer  Enric  Prat  de  la  Riba  cantonada  Carrer  Sant  Josep:  Allargar  la  durada  del  semàfor  pels
vianants. 

 Adaptar una zona per poder aturar un moment el cotxe per deixar els nens de forma segura.

PAU SANS

 Fer les voreres mes amples. 

 Passos de vianants més segurs i ben senyalitzats.

 Control i restricció de transit de cotxes al Passatge Miner durant les hores d’entrada i sortida.

 Carrers més néts. No haver de saltar pipis i caques de gossos. Agafar ADN dels gossos i posar multa
als amos.

 Més freqüència d’autobusos.

 Menys trànsit.

 Més espais verds, més colors a la ciutat i mobiliari urbà, més carrers de vianants.

 Més presència de policia local regulant el tràfic i a les entrades i sortides de l’escoles.

 Posar senyals més visibles (pàrquing  Mercadona, passos vianants, prohibit circular, escoles, etc…).



 Millorar la il·luminació.

 Que no és pugui fumar i que a els cotxes siguin elèctrics.

 Esborrar pintades.

 Obligatorietat de portar els gossos lligats i no deixar-lo estar prop de l’entrada de l’escola.

SANTA EULÀLIA

BISBE BERENGUER

 Posar més il·luminació i càmeres en trams solitaris i foscos

 Més neteja i arreglar els carrers

 Regular el trànsit 

CASAL DELS ÀNGELS - PRIMÀRIA

 Més freqüència de pas dels autobusos.

 Posar un senyal de zona escolar al carrer jacint Verdaguer 

 Pintar el pas de vianants de color vermell per a una major visualització per als conductors.

 Ampliar la tanca protectora que hi ha a l’entrada del carrer Jacint Verdaguer.

 Pintar a l’asfalt els indicadors de velocitat.

 Presència de guàrdia urbana per controlar el bon ús de la zona de càrrega i descàrrega.

 Canviar la ubicació dels contenidors que es troben davant la porta principal (carrer Pareto)

CASAL DELS ÀNGELS – SECUNDÀRIA

 Millorar la il·luminació de la zona d’accés al parc.

 Podar els arbusts del parc doncs és una zona on s’han trobat xeringues

MILAGROS CONSARNAU

 Ampliar les voreres.

 Més zones verdes.

 Millorar els passos de vianants.
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PACO CANDEL

 Tenir cura i millorar el manteniment del paviment i voreres.

 Senyalitzar el camí escolar

 Donar prioritat als vianants

 Reduir la velocitat dels vehicles

 Més presència de policia local.

 Millorar la neteja dels carrers.

 Augmentar la freqüència de pas dels autobusos.

POMPEU FABRA

 Finalitzar les obres del metro.

 Més presència de policia local.

 Carrer de Rosell i carrer Pi i Maragall: Tallar la circulació al carrer durant les entrades i sortides.

 Ampliar les voreres (Castelao, Aprestadora, Gasòmetre, ...)

 Millorar la neteja dels carrers.

 Carretera  de Santa Eulàlia  amb carrer  Castelao:  Els  cotxes  que  pugen per  Castelao  i  giren  no
respecten el semàfor intermitent mentre està verd pels vianants.

 Avinguda del Carrilet amb carrer Gasòmetre: Instal·lar un semàfor.

 Carrer Gasòmetre: Major control dels cotxes mal aparcats sobre la vorera.

 Reduir la velocitat dels vehicles al voltant de l’escola.

 Millorar la senyalització.

 Posar un carril bici.

 Carrer Prat de la Manta: Posar un pas de vianants.

 Carrer Castelao amb Aprestadora: Cruïlla perillosa. 

 Millorar la neteja dels carrers.

 Millorar la protecció de l’entrada d’infantil doncs està molt propera a la carretera.

 Ampliar les zones de vianants.

 Millorar la il·luminació.

 Instal·lar més semàfors.



 Carrer Badalona amb Narcís Monturiol: Instal·lar un semàfor.

 Eliminar el pipi ca del costat de l’escola.

 Canviar la porta de sortida i que es faci per on està el pipi ca.

 Millorar la senyalització dels passos de vianants.

 Carrer Àngel Guimerà: Major control dels cotxes mal aparcats sobre la vorera.

 Carrer Àngel Guimerà: Retirar els contenidors

 Millorar la neteja dels parcs del voltant

PRAT DE LA MANTA

 Ampliar les voreres.

 Més presència de policia local.

 Millorar la neteja dels carrers.

 Carrer Castelao amb carrer Natzaret: Els vehicles no respecten el semàfor intermitent.

 Posar un carril bici.

 Ampliar les zones verdes.

 Passos de vianants elevats.

 Ampliar el temps dels semàfors per poder creuar.

PROVENÇANA

 Millorar la neteja dels carrers i de la plaça Escorça.

 Ampliar les voreres

 Augmentar el nombre de passos de vianants.

SANTA EULÀLIA

 Ampliar les voreres.

 Major control dels cotxes mal aparcats, sovint sobre les voreres.

 Millorar la il·luminació dels carrers, especialment al vespre i al matí.

 Més presència de policia local a les entrades i sortides de l’escoles

 Carrer Aprestadora cantonada carrer Modern: Instal·lar un semàfor
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TORRASSA

MONTESSORI

 Millorar la neteja dels carrers.

 Ampliar les voreres.

 Eliminar els escocells buits del mig de les voreres.

 Millorar senyalització

 Més presència de policia local a les entrades i sortides de l’escoles

SANT JAUME DE LA FEP

 Ampliar les voreres.

 Arreglar els carrers en mal estat.

 Posar més passos de vianants i pintar-los de color.

 Millorar la neteja dels carrers.

 Reduir la velocitat dels cotxes.

 Fer el carrer per a vianants.

 Acabar les obres.

 Col·locar arbres grans.

 Més presència de policia local a les entrades i sortides de l’escoles.

 Carrer Jaume Busquets: Tallar la circulació al carrer durant les entrades i sortides.

 Millorar la il·luminació.

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

 Millorar la neteja dels carrers.

 Millorar la senyalització.

 Canviar la ubicació dels contenidors.

 Eliminar els escocells buits del mig de les voreres.



ANNEX III.  ZONES EDUCATIVES DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
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