
Manifest unitari de la protesta de les AFAs/AMPAs de Badalona: 

Per una major pacificació i seguretat als entorns escolars, menys 
contaminació i menys soroll. Perquè davant de cada escola hi hagi un únic 
carril de circulació de cotxes. Per una ciutat on la ocupació del cotxe es 
redueixi i doni pas a les persones. 

Els primers dies de tornada a l’escola post-confinament s’han pogut veure centenars d’imatges 
d’entrades i sortides dels centres educatius en què a les famílies se’ls feia materialment 
impossible mantenir la distància de seguretat com a conseqüència d’una distribució de l’espai 
públic que prioritza destinar espai a la circulació i estacionament de vehicles particulars.  

Alhora, en relació amb les notícies i informes que dia rere dia es publiquen sobre les 
conseqüències que tenen per als nostres infants i joves l’exposició a la contaminació 
atmosfèrica i acústica, les associacions de famílies de les escoles sotasignants exigim un canvi 
de model per tal de resoldre d’un cop el greu problema de salut pública que es deriva d’aquesta 
contaminació. 

  
Per tot això exigim: 
  

1.     Més actuacions i amb més urgència en la pacificació dels entorns escolars. 
  

2.     Reducció de carrils de circulació als entorns escolars. 
  

3.     Aplicació de les ZBE (zones de baixes emissions) 
  
4.     Radars de velocitat als entorns escolars, tant pedagògics com sancionadors, a més 

d’altres mesures físiques de reducció de velocitat per aconseguir reduir la velocitat a 
un nivell segur de 20 km/h. Controls de soroll als entorns escolars. 

  
5.     Ampliació de totes les xarxes ciclables de la ciutat per facilitat l’ús de transports 

més sostenibles com la bicicleta i el patinets a les famílies. Els carrils bici de davant 
de les escoles han de ser segurs per tal de que siguin practicables pels pares per 
portar i recollir els alumnes en bici (a la calçada, amples, protegits del trànsit per 
barreres en cas de caiguda i separats de la vorera), incloent l’ús de cargo bikes.  La 
promoció de les infraestructures bici aptes per nens des de les escoles, ens acosta 
cap a un model de mobilitat col·lectiu més sostenible, eficient, segur, saludable i 
equitatiu. Per tal d’acomplir això, cal modificar el manual de disseny de carrils bici de 
Badalona per a que els carrils bici siguin aptes per nens i aplicar els canvis als 
entorns escolars. 

  
6.     Aparcaments segurs de bicicleta a tots els entorns escolars. 

  



7.     Eliminació de les places d’aparcament (incloses motos en vorera) als accessos als 
centres, tot incrementant l’espai dedicat als vianants i al verd. 

  
8.     Facilitar espais de ´petó i adéu´a les famílies que no poden optar a cap altre 

transport sostenible. 
  
9.     Crear convenis amb les empreses d’aparcament soterrats a prop de les escoles 

per facilitar a famílies que venen en vehicle de motor privat unes quotes assequibles 
i eliminar els vehicles que envaeixen les voreres a les entrades i sortides de les 
escoles. 

  
10.  Col·locació d’elements físics com pilones o tanques per evitar la invasió de voreres i 

carrers per vianants amb cotxes i motos. 
  

11.  Que es decreti l’obligatorietat de tots els centres escolars i llars d’infants a estar 
subjectes a la normativa RITE en tots els seus espais interiors (Reial Decret 
1027/2007). Aquesta normativa obliga i garanteix aire net d’alta qualitat dintre dels 
edificis. Actualment només els centres de nova construcció estan subjectes a 
aquesta normativa i això és un greuge comparatiu per a la resta d’alumnes. 

  
 


