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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE
1.1

JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS

El Camí Escolar és una iniciativa ambiental, educativa, urbanística i de mobilitat i
accessibilitat que comprèn actuacions en diversos àmbits amb l'objectiu de promoure que
els nens i nenes puguin anar a l'escola en modes sostenibles de manera autònoma i
segura.
Els Camins Escolars s'inspiren en la Carta Europea dels Drets del Vianant, establerta pel
Parlament Europeu l'any 1988, i en el moviment Car Free Cities, promogut per la
Comissió Europea l'any 1994 que busca recuperar l'harmonia entre les persones i la ciutat
sense dependre de l'automòbil.
L'Estudi Camins escolars a l’escola Baixeras té el propòsit de consensuar i habilitar una
sèrie d’itineraris escolars que promoguin i facilitin que els nens i nenes en edat escolar
que quotidianament es desplacen als centres educatius de parvulari i primària de l’escola
Baixeras ho puguin fer preferentment a peu, i de manera autònoma i segura, sense
l'acompanyament d'adults.
Tot i que ja feia anys que algunes famílies de l’escola Baixeras mostraven interès pel
projecte dels camins escolars, no ha estat fins el curs (2017-18) que, a través de les
tècniques de barri, s’ha obert l’oportunitat de participar d’aquest projecte.
L’Escola Baixeras és una escola petita i familiar. És d’una línia i forma part de les escoles
històriques de la ciutat de Barcelona, ja que va ser construïda ara farà 100 anys amb
l’objectiu de ser Escola Pública. Té la particularitat que l’edifici de primària està situat al
carrer Salvador Aulet núm.1 i l’educació Infantil està situada a uns 350 metres de
distància en un antic palauet al carrer Ataülf 12. A més, des del setembre del 2018, tenim
un pati exterior (de gestió compartida) al costat de la muralla. Realitzem moltes sortides
escolars al barri, així com els desplaçaments per anar al poliesportiu i a la piscina de Can
Ricart, a uns 1100m de l’escola de primària.
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L’objectiu bàsic del projecte es pot resumir en garantir l’accés dels escolars als centres
educatius amb les màximes condicions de seguretat.
Al curs 2017-18 tenim un total de 210 alumnes de procedències socio-econòmiques molt
diferents, per això és catalogat com a centre d’Alta Complexitat.

1.2

AGENTS IMPLICATS

Per assegurar l’èxit del camí escolar cal comptar amb la col·laboració de tots els agents
implicats. Els agents implicats en aquest projecte són:
- Els nens i les nenes: són els protagonista d'aquesta experiència i són a més, els han
d'interioritzar la proposta d’anar i tornar de l’escola sense que els adults els acompanyin.
- L’equip directiu, els professors i professores de l’escola Baixeras.
- Les famílies: és imprescindible aconseguir la seva vinculació al projecte i comptar amb
les seves aportacions, ja que són les famílies les que han d’ensenyar a anar pel carrer als
nens i nenes.
- L’administració municipal. Tindrà un paper fonamental en el desenvolupament dels
treballs necessaris per a dur a terme l'estudi plantejat, ja que és de qui depèn la gestió, la
regulació i l'ordenació de la mobilitat.
L’administració disposa també d’un recurs bàsic com és la policia local, que ha de tenir un
paper actiu en l’ordenació i el control del trànsit a les hores d’entrar i sortir de l’escola,
garantint el respecte per les normes de circulació per evitar situacions de risc.

Pàg. 4

2. ANÀLISI DE LA MOBILITAT ESCOLAR
2.1

L’ENQUESTA D’HÀBITS DE MOBILITAT I ACCESSIBILITAT

El desenvolupament del projecte de camí escolar requereix d’un coneixement exhaustiu
dels hàbits de mobilitat dels alumnes que acudeixen diàriament al centre escolar. Per tal
d’obtenir aquesta informació s’ha realitzat una enquesta entre tots els alumnes del centre
educatiu.
Les respostes obtingudes ens donen una mostra prou representativa (65%) com per
donar per vàlids els resultats de l’anàlisi de primer nivell realitzada.
ALUMNES/AS
ENQUESTA
MOSTRA

P3
20
10
50

P4
22
17
77

P5
22
19
86

1r
25
13
52

2n
24
16
67

3r
22
16
73

4t
23
13
57

5è
23
11
48

6è
21
16
76

TOTAL
202
131
65

S’ha realitzat una enquesta dirigida als alumnes i les alumnes d’infantil i primària.
L’enquesta consta de diverses preguntes agrupades en diferents blocs. Aquestes
permeten conèixer, fonamentalment:
•
el lloc d’origen dels desplaçaments (d’on venen)
•
el mitjà de transport utilitzat (amb què venen)
•
el grau d’autonomia (com venen)
•
el temps que triguen
•
el camí de tornada (cap a on van)
•
els problemes que es troben pel camí i suggeriments pel que fa a possibles millores
El formulari d’enquesta va ésser consensuat entre els diversos agents que formen part del
projecte.
L’enquesta es va realitzar entre els mesos de d’abril i maig de 2018.
L’enquesta anava acompanyada d’una carta explicativa (Annex A) en la que s’exposaven
els motius de la seva realització convidant a les famílies a respondre-la, col·laborant així
amb la recollida d’informació necessària per a l’elaboració del projecte.
Els resultats de l’enquesta s’han organitzat de la següent forma:
- Lloc de residència dels alumnes
- Itineraris d’accés al centre educatiu
- Distribució modal
- Temps de desplaçament
- Autonomia en el desplaçament
- Motius de l’acompanyament
- Destí sortida de l’escola
- Equipaments i espais públics
- Botigues amigues
- Problemàtiques trobades al camí escolar
- Millores suggerides
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2.2

LLOC DE RESIDÈNCIA DELS ALUMNES

Les possibilitats d’accedir a l’escola a peu o en bicicleta i d’una forma autònoma depenen
en bona part del lloc on viuen les famílies. Si viuen a prop de l’escola aquests objectius
seran més senzills d’assolir; si viuen lluny les dificultats seran majors. És per aquest raó
que a continuació s’analitza la distribució territorial dels desplaçaments.
Tal com es veu en els gràfics més del 90% dels alumnes i alumnes viuen al districte de
l’escola. L’escola Baixeras, que pertany al barri del gòtic, està a la frontera entre els barris
del gòtic i el barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. En aquests dos barris viuen
més del 68% dels alumnes.

2.3

ITINERARIS D’ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU

En els seus desplaçaments als dos edificis de l’escola Baixeras, els infants i les seves
famílies utilitzen bona part dels carrers que envolten el centre educatiu. A la imatge es
representen els desplaçaments a peu en funció de la intensitat d’ús de cadascun
d’aquests carrers per part dels infants.
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Teranyina Anada:

En el plànol es poden distingir 3 categories de carrers en funció del nombre d’infants que
els utilitzen en el seu recorregut d’anada a l’escola:
Categoria 1. Carrers amb una intensitat d’ús molt alta, amb un flux de més de 100
alumnes. Es tracta de carrers amb una intensitat d’ús molt elevada.
Categoria 2. Carrers amb una intensitat d’ús alta, amb un flux entre 51 i 100 alumnes. Es
tracta de carrers amb una intensitat d’ús molt significativa per bé que lleugerament inferior
als de la categoria 1.
Categoria 3. Carrers amb una intensitat d’ús mitjana, amb un flux entre 1 i 50 alumnes.
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Teranyina Tornada

Teranyina Entre Escoles
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2.4

DISTRIBUCIÓ MODAL

La distribució modal, això és el mode de desplaçament utilitzat per anar a l’escola, depèn
de diversos factors: la distància al centre, l’edat dels alumnes, els hàbits de la família, etc.
Tal com es pot observar al gràfic, els modes predominants de desplaçament a l’escola
són a peu i en patinet i en bicicleta.

2.5

TEMPS DE DESPLAÇAMENT

El temps de desplaçament a l’escola està relacionat amb la distància casa-escola, l’edat i
el mode de desplaçament utilitzat. En general, la distància màxima mitjana que les
famílies de primària estan disposades a desplaçar-se a peu a l’escola és de 875 metres1.
Si bé depèn de l’edat del infant, aquesta distància es pot recórrer aproximadament en
menys de 15 minuts.
Tal com es pot veure al següent gràfic, la major part de les famílies (90,8%) viuen a una
distància “caminable” del centre educatiu, el 43,5% a menys de 10 min i un 47,3%
entre10-20 min. En aquest sentit, únicament un 6,1% de les famílies afirmen trigar entre
20 -30min, i el 3,1% més de min, unes distàncies que difícilment es poden recórrer a peu.
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Aquests resultats signifiquen que, efectivament, hi ha una correlació molt estreta entre la
distància al centre educatiu i el mode de desplaçament. I, en aquest mateix sentit, que són
molt poques les famílies que vivint a prop de l’escola hi portin els seus fills i filles en
modes motoritzats.
2.6

AUTONOMIA EN ELS DESPLAÇAMENTS

L’autonomia és un dels objectius fonamentals del camí escolar. Autonomia significa
llibertat, tant per als infants com per als pares i mares, significa responsabilitat i també
significa descoberta, convivència, respecte i responsabilitat, tots ells valors a
desenvolupar entre els infants. Es considera que a partir dels 9 anys aproximadament els
infants ja tenen la capacitat suficient per
desplaçar-se sols a l’escola. Amb tot, aquesta autonomia dependrà fonamentalment de la
distància al centre, de les condicions de seguretat de l’entorn i de la voluntat de la família
de fer aquest “pas endavant”.
En primer lloc es farà una anàlisi de conjunt per a tots els alumnes del centre per, a
continuació, fer-ne una d’específica dels grups d’edat que ja tenen les seves capacitats
ben desenvolupades com per desplaçar-se sols a l’escola (alumnes de 5è i 6è).
En conjunt, la major part dels alumnes entre el 63,4%-71,8% van a l’escola acompanyats
pels pares i mares respectivament, amb una lleugera tendència acompanyament
maternal. I només un 13,7% s’hi desplaça autònomament ja sigui sols (8,4%) o amb amics
(5,3%).
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SOL/A
AMICS/AMIGUES
PARE
MARE
GERMÀ
GERMANA
AVI
AVIA
PARES COMPANYS
CANGUR
ALTRES

Si ens centrem únicament en els alumnes de 5è i 6è, els que ja tenen completament
desenvolupades les seves capacitats per desplaçar-se sols pel carrer, el grau d’autonomia
s’incrementa notòriament arribant al 63% dels alumnes. Cal destacar d’aquest 63% que
es desplacen actualment sols de casa/escola o inversa, hi ha una lleugera diferència de
gènere; el 26% dels desplaçaments són nenes i el 37% són nens.

NO, ENCARA NO TÉ PROU EDAT
SI, VA SOL O SOLA A L’ESCOLA
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MOTIUS DE L’ACOMPANYAMENT

Les mares i els pares que acompanyen els seus fills a l’escola tenen diverses raons per
fer-ho.
Aquestes raons poden variar en funció de l’edat i del lloc de residència però també de la
percepció de seguretat viària que tenen els propis pares o d’altres criteris.
Igual que a l’apartat anterior, en primer lloc es farà una anàlisi de conjunt per a tots els
alumnes del centre.

Pàg. 11

Tal com es desprèn de l’enquesta realitzada, en la major part dels casos el motiu principal
per acompanyar els fills i filles a l’escola és que ‘Encara són massa petits’ (67,9%). A
continuació, per bé que a molta distància, destaquen altres motius; el 6,9% creuen que es
un recorregut massa llunya, el 5,3% considera espais del barri insegurs pels infants i el
3,8% pensa que el recorregut té trams perillosos respecte a la seguretat viària.
Si ens fixem únicament en els alumnes de 5è i 6è els motius d’acompanyament difereixen
significativament
NO, ÉS INSEGUR
NO, ÉS PERILLÓS PER ALTRES
CAUSES
PER CAUSES DE
11%
TRÀNSIT
7%
NO, ÉS MOLT
LLUNY
8%
NO, ENCARA NO
TÉ PROU EDAT
11%

SI, VA SOL O
SOLA A L’ESCOLA
63%
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2.8

EQUIPAMENTS, ESPAIS PÚBLICS

Els equipaments i espais públics més utilitzats per les famílies formen una xarxa d’espais
on els infants desenvolupant el seu temps de lleure després de l’escola.
CENTRES CÍVICS

Del resultat de l’enquesta es desprèn que hi ha 2 centres cívics que són els més utilitzats:
Convent de Sant Agustí i Pati llimona.
També que hi ha un número significatiu d’alumnat que no fa us de cap centre cívic: 28%
Visió sobre planell Centres Cívics més utilitzats:
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BIBLIOTEQUES

De forma equivalent als Centres Cívics, el resultat de l’enquesta sobre les Biblioteques
ens mostra que hi ha 2 que són els més utilitzades: Francesca Bonnemaison i Gòtic –
Andreu Nin.
També que hi ha un número significatiu d’alumnat que no fa us de cap Biblioteca: 24%
Visió sobre planell Biblioteques més utilitzades:
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CASALS

De les dades resultats d’aquest punt de l’enquesta podem veure que una gran majoria
d’alumnat no fa us dels casals del barri: 64%. I que el casal més utilitzat seria el del Gòtic
amb un 16%.
Visió sobre planell Casals més utilitzats:

Pàg. 15

PARCS I JARDINS

Segons els resultats d’aquest punt de l’enquesta, el parc i jardí més utilitzats és el de la
Ciutadella amb un 43% del total, seguit per un “parc” únic a la ciutat: la platja de la
Barceloneta amb un 24%.
La resta d’opcions plantejades es reparteixen el terç restant de l’alumnat i potser es podria
aprofundir a la opció “Altres” que és la 3ª més seleccionada i no ens dona gaire
informació.
Visió sobre planell Parcs i Jardins més utilitzats:
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PLACES

Les places més utilitzades segons els resultats de l’enquesta són amb diferència la de
Sant Miquel (Ajuntament: Parc Blau) amb un 30% d’usuaris i Salvador Aulet amb un 18%.
Per proximitat als dos centres de l’escola, són totes dues les més properes a la sortida
dels alumnes de Infantil i Primària respectivament. Seria bo fer un seguiment de l’ús de la
nova plaça-pati del costat de Muralles que segurament substituirà a Salvar Aulet per la
seva situació.
Visió sobre planell Places més utilitzades:
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2.9 BOTIGUES AMIGUES
La importància en la identificació de la xarxa de comerços vinculats als itineraris de les
famílies de casa a l’escola és bàsica per l’acompanyament dels infants en els seus
recorreguts. Els comerços són punts de referència per als nens i nenes en el seu camí a
l’escola per la seva presència permanent i oberta al carrer
En aquest punt s’analitza el resultat de la resposta a la pregunta: Botigues Amigues. Per
facilitar un primer anàlisi s’han agrupant els comerços detallats a l’enquesta per tipologia i
caldrà entrar en el detall una vegada es relacionin directament amb la xarxa d’itineraris.

ANOTA COMERÇOS DEL BARRI QUE T'AGRADEN O CONEIXES EL BOTIGUER/A

.
Els tipus de comerços més destacats són també els que més hi ha al barri i els que tenen
un horari més compatible amb l’anada a l’escola: amb un 45% de comerços amics
d’Alimentació, que si els sumem als Forns i pastisseries 23%, conformen un significatiu
68% del total.
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3.

PRINCIPALS PROBLEMÀTIQUES DETECTADES

Les famílies han respost sobre les principals problemàtiques detectades pel que fa a la via
pública i als desplaçaments a peu i en altres modes de transport en el recorregut del camí
escolar. S’ha tingut en compte aspectes com:
- Visibilitat a les cruïlles
- Respecte dels passos de vianants
- Voreres estretes i carrers de plataforma única
- Densitat de trànsit
- Indisciplina d’aparcament de cotxes i motos
- Càrrega i descàrrega
- Brutícia
- Massificació
- Inseguretat
Tot i que la casuística és diversa i que es tracta d’una pregunta amb resposta múltiple, en
alguns punts de Ciutat Vella es localitzen una sèrie de dificultats reiterades. Es recullen
les que s’identifiquen amb major freqüència.
3.1

CRUÏLLES AMB POCA VISIBILITAT

Les cruïlles on es denota una major manca de visibilitat segons les famílies s’ubiquen
principalment al Gòtic, a les proximitats dels dos centres escolars.
Al barri de Sant Pere, que a més de ser un lloc de pas, és a les proximitats de la
Biblioteca Francesca Bonnemaison, un dels llocs on acudeixen les famílies a fer activitats
a la sortida de l’escola.
Els punts identificats com a més conflictius són:
Gòtic:
-Avinyó - Comtesa Sobradiel
-Còdols - Rosa
-Sots-tinent Navarro
-Regomir – Correu Vell
-Traginers – Salvador Aulet
Sant Pere i Santa Caterina:
-Verdaguer i Callís - Sant Pere més Baix
3.2

PASSOS DE VIANANTS POC RESPECTATS

Per una banda destaquen grans eixos com la Vila Laietana, el pg. Colom o La Rambla. En
el primer cas, és un dels llocs de pas per les famílies residents als barris de Sant Pere i
Santa Caterina, com també al Born i, en el segon cas, procedents de la Barceloneta i del
Raval en el tercer cas, que vinguin a peu, bicicleta, patinet...
El Pla de Palau també és un punt on hi convergeixen transport privat i públic, com també
bicicletes i fluxos de persones camp al Born o la Barceloneta, fet que pot suposar una
dificultat afegida pels vianants que volen travessar.
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La plaça de Sant Jaume, on a més dels vehicles institucionals hi ha gran presència de
taxis, bicicletes i grups de turistes a peu o en vehicles de dues rodes sembla ser també un
pas poc respectat pels vianants.
A més d’aquestes vies amb gran afluència de trànsit, amb densitat de semàfors però més
ràpides que la resta de la trama de Ciutat Vella, es destaquen altres passos de vianants
poc respectats a la zona de Trafalgar i passatge Sert, on poden haver-hi sovint vehicles
fent càrrega i descàrrega, per la ubicació de botigues majoristes de moda i complements,
principalment.
En el cas de Francesc Cambó, hi ha un accés d’entrada i sortida d’un Pàrquing Públic, a
més de la proximitat del mercat de Santa Caterina, que pot ocasionar alguna coincidència
amb vehicles pesants.
Els punts identificats com a més conflictius són:
Gòtic:
-Via Laietana – Jaume I / Carders
-Sotstinent Navarro
-Plaça Sant Jaume
Sant Pere i Santa Caterina:
-Trafalgar- passatge Sert
-Francesc Cambó
Barceloneta:
-Pg. Colom
-Pla de Palau
Raval:
-La rambla
3.3

VORERES ESTRETES

A Ciutat Vella hi ha vies amb voreres estretes per on es canalitzen també fluxos de trànsit
paral·lels i que no s’han transformat en vies de paviment únic, per mantenir més
segregats els modes de transport. En alguns indrets, encara que no hagi desnivells entre
els diferents modes de transport, es percep que hi ha poc espai pels desplaçaments a
peu, com és el cas del carrer del Sotstinent Navarro,
Els punts identificats com a més conflictius són:
Gòtic:
-Jaume I
-Sotstinent Navarro
-Via Laietana
Sant Pere i Santa Caterina:
-Ortigosa
Born:
-Princesa
-Malcuinat
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3.4

RECORREGUTS PER CARRER AMB PLATAFORMA ÚNICA

Al districte hi ha una quantitat important de carrers de carrers pacificats, que
progressivament s’han anat urbanitzant amb plataforma única, en que la velocitat màxima
està regulada a un màxim de 30 km/h .
Aquestes vies solen tenir pilones que segreguen el trànsit rodat (motoritzat i no ), dels
fluxos de vianants. No obstant, en aquestes vies, les bicicletes o vehicles de dues rodes
utilitzen també l’espai destinat a la circulació de vianants, fent ziga-zagues, cosa que
altera els desplaçaments a peu i resta espai als vianants.
A més, hi ha activitat comercial que fa que, a determinades hores del dia, especialment
coincidint al matí amb l’entrada a les escoles, es trobin furgonetes o vehicles fent
operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies.
Els punts identificats com a més conflictius són:
Gòtic:
-Sots tinent Navarro
-Ciutat
-Regomir
-Escudellers
-Carabassa
-Comtesa Sobradiel
-Palma de Sant Just
Sant Pere i Santa Caterina:
-Sant Pere més Alt i més baix
Born:
-Malcuinat
-Carders
Barceloneta:
-Maquinista
3.5

INDISCIPLINA D’APARCAMENT

La indisciplina també es produeix pel que fa a furgonetes o camions que ocupen la via
pública per a la càrrega i descàrrega, en zones amb presència de teixit comercial o,
sobretot, restauració i supermercats.
Els punts identificats com a més conflictius són:
Gòtic:
-Sotstinent Navarro
-Palma de Sant Just
-Comtesa Sobradiel
-Escudellers
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Barceloneta:
-Paredes
3.6

BRUTÍCIA

Entre d’altres, es ressalta el problema de l’orina al carrer, també de gossos siguin
domèstics o sense amo i, en algun cas, la manca de neteja adequada, com és el cas del
carrer Aglà, de fa temps).
A Ciutat Vella en general hi ha un problema de civisme per part de persones en situació
vulnerable o de dependència, que sovint tampoc saben on estan ubicats el serveis públics
o no els utilitzen per altres motius. Afegit a la humitat de petits carrerons, fa que hi hagi
carrers del barri Gòtic i altres punts del districte que oloren malament i que són
desagradables de passar i, sobretot, que poden ser relliscosos. S’hi afegeix, puntualment,
la presència de persones estirades al terra, demanant. A més, els fluxos de turistes, no
sempre cívics, fan que la gran concurrència, el consum de menjar i alcohol al carrer, tant
de dia com de nit, es noti a la via pública.
Gòtic:
-Ataülf
-Traginers
-Correu vell
-Escudellers
-Carabassa
-Còdols
-Rull
-Gignàs
-Hostal del sol
Sant Pere i Santa Caterina:
-Mercaders
-Verdaguer i Callís
Born:
-Malcuinat
3.7

MASSIFICACIÓ

La massificació donat principalment a grups de turistes acompanyats de guia, normalment
ocupen durant uns minuts una part important del carrer, parats, de forma que interrompen
o interfereixen en el pas dels vianants.
També la presència de vehicles de dues rodes, especialment si es tracta d’un grup turístic
en bicicleta o ciclotours, segway, patinet o altres vehicles com els rickshaw o similars. En
alguns casos són elèctrics i no fan soroll, a part de que poden assolir velocitats massa
elevades en relació a la dels vianants. En aquest sentit, també hi ha diferents comerços
que es dediquen al lloguer d’aquests vehicles, amb una acumulació important de
persones i vehicles en determinats moments del dia, quan recullen o retornen els vehicles.
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A les problemàtiques anotades anteriorment se sumen a altres casuístiques com: venda
ambulant, músics de carrer, venedors de negocis que tracten de captar clients o turistes,
que disminueixen l’espai de circulació habitual i que afecten les dinàmiques habituals de
barri i de la mobilitat dels veïns.
La proximitat dels dos centres escolars, especialment el d’Educació Infantil, al carrer
Ataülf, al nucli polític i administratiu de la ciutat també té una sèrie d’afectacions
quotidianes. A més dels actes programats per l’Ajuntament o Generalitat, se sumen les
bodes i les concentracions o manifestacions, celebració de festes (La Mercè...), entre
d’altres.
Alguns dels carrers estrets amb major presència de vianants són: Sostinent Navarro, on hi
ha la muralla romana i els carrers de Princesa o Montcada, d’accés i d’ubicació dels
museus Picasso i Barbier-Müller, on a més es poden generar important cues per accedirhi.
Gòtic:
-Jaume I
-Sotstinent Navarro
-Ferran
-Pl. de la Catedral
-Avinyó
-Escudellers
-Via Laietana
Born:
-Carders
-Princesa
-Montcada
-Pla de Palau
Raval:
-La Rambla
3.8

INSEGURETAT:

Es posa de manifest la confluència amb alts volums de cotxes o vehicles a motor i de
vianants, com també excés de velocitat, alta densitat de vianants, la vulnerabilitat dels
ciclistes respecte d’altres modes de transport, principalment motoritzat i robatoris o
situacions desagradables i poc adequades per a infants, amb gent sense sostre que
dormen al carrer, pels que a vegades hi ha un cert sentiment de llàstima.
Els carrers de Ciutat Vella són estrets i, al Gòtic, amb algunes pendents que suposen una
dificultat afegida per als vianants, particularment. La humitat també representa un element
característic i difícil de controlar que suposa també una dificultat, sobretot considerant que
els desplaçament dels menors, infants i acompanyants, sobretot si són gent gran.
Gòtic:
-Sotstinent Navarro (trànsit, velocitat)
-Traginers (drogodependents i alcohòlics)
-Pl. de l’Àngel
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-Jaume I
-Via Laietana (trànsit)
-Escudellers (trànsit i molt flux de persones)
Born:
-Montcada (robatoris)
Raval:
-La Rambla (molts vianants)
-Entorn de l’Arc del Teatre, al Raval (entorn d’Escudellers)
3.9

CONFLUÈNCIA DE FLUXOS AMB TRÀNSIT RODAT

A més de les problemàtiques especificades anteriorment, també es comenta la càrrega i
descàrrega com una activitat que pot coincidir a la via pública habitualment i que afecta el
trajecte. En alguns casos, la regulació semafòrica o bé la manca de semàfor en zones
molt transitades és una dificultat afegida que afecta la seguretat dels desplaçaments,
especialment amb nens caminants, menors, sigui a peu, o en patinet, bicicleta. També es
dona la circumstància que algunes famílies es desplacen amb 2 o més menors i la
possibilitat de portar cotxet, compres, de persones grans (avis) que acompanyen els
menors, etc.
Es destaquen algunes problemàtiques concretes en algunes cruïlles:
Gòtic:
-Via Laietana a la confluència amb Carders, el semàfor intermitent pels cotxes i verd pels
vianants és perillós
-Jaume I
-Escudellers, hi ha coincidència amb càrrega i descàrrega al matí i a la tarda
Barceloneta:
-Pg. Colo, on la fase semafòrica de vianants és molt curta i es fa difícil de creuar els 3
estadis d’un sol cop amb nens.
Raval:
-La Rambla
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3.10 RESUM DE PROBLEMÀTIQUES
S’ha agrupat totes les problemàtiques detectades en 6 camins d’accés als edificis de
parvulari o edificis de primària i 25 punts conflictius propers als dos centres:

ITINERARIS DE VIANANTS ESCOLARS
CAMÍ 1: Carrer Princesa i Carrer Jaume I des de Passeig Picasso fins a Plaça Sant
Jaume
-

Passos de vianants que no es respecten per vehicles i ciclistes
Presència habitual de grups de turistes sobretot prop de Carrer Montcada i Jaume I
Sovint vehicles a velocitat inadequada
Voreres estretes
Creuament a Via Laietana semaforitzat amb espai insuficient i temps d’espera
excessiu
Itinerari de creuament a Via Laietana llarg i incòmode
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Proposta de sobre-elevació de passos de vianants a C/ Princesa Font: Instituto MAPFRE de Seguridad Vial

CAMÍ 2: Avinguda Francesc Cambó des de Mercat de Santa Caterina i Via Laietana fins a
Jaume I
- Passos de vianants no respectats per vehicles, sovint ocupats per vehicles de
mercaderies
- Creuament a Via Laietana semaforitzat amb espai insuficient i temps d’espera
excessiu
- Itinerari de creuament a Via Laietana llarg i incòmode
- Voreres estretes a Via Laietana
CAMÍ 3: Carrer de la Unió i Carrer Ferran
- Passos de vianants no respectats per vehicles, sovint ocupats per vehicles de
mercaderies
- Sovint vehicles a velocitat inadequada
- Voreres estretes a Carrer Unió
- Passos de vianants no respectats, sovint ocupats per vehicles de mercaderies a
Carrer Ferran
- Creuament a La Rambla semaforitzat amb espai d’espera insuficient
CAMÍ 4: Carrer Escudellers, Plaça George Orwell i Carrer Comtessa de Sobradiel
- Carrer Escudellers i Carrer Comtessa de Sobradiel sovint bloquejats per camions
de mercaderies, grups de turistes o envaït per ciclistes
- Itinerari freqüentat per Dealers de Coffe Shops

CAMÍ 5: Carrer del Dr. Aiguader, Passeig Colom, Carrer de la Fusteria, Carrer Hostal d’en
Sol, Carrer d’Angel Baixeras i Carrer del Sots-Tinent Navarro
- Itinerari de creuament de vianants a totes les vies que hi conflueixen llargs i
incòmodes
- Sovint vehicles a velocitat inadequada
- Creuaments semaforitzats amb espai insuficient i temps d’espera excessiu
- Voreres estretes a Carrer de la Fusteria, Carrer Hostal d’en Sol i carrer d’Angel
Baixeras, sovint ocupades per vehicles de mercaderies
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L’escenari actual prioritza modes en vehicle privat i transport públic rodat, deixant per vianants i ciclistes
itineraris llargs, perillosos i de comprensió complicada. Font: www

Cal invertir la situació actual prioritzant vianants i bicicletes front transport públic i vehicle privat. Font:
Elaboració pròpia

Possible disseny en zig zag a Carrer del Sots-Tinent Navarro per evitar aprcament Font: Instituto MAPFRE
de Seguridad Vial
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CAMÍ 6: Carrer de la Ciutat i Carrer Regomir
- Sovint vehicles a velocitat inadequada
- Itinerari sovint bloquejat per camions de mercaderies o grups de turistes

Proposta d’elements reductors tipus coixins a Carrer Ciutat i Regomir Font: Instituto MAPFRE de Seguridad
Vial
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PUNTS DE CONFLICTE
Punt 1- Carrer Escudellers a Plaça George Orwell

Cal limitar estacionament
Punt 2- Carrer d’Avinyó amb Carrer Cervantes

Necessitat de pas de vianants senyalitzat
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Punt 3- Carrer Escudellers amb Carrer Avinyó

Necessitat de pas de vianants senyalitzat
Punt 4- Carrer Avinyó amb Carrer Milans

Necessitat de pas de vianants senyalitzat
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Punt 5- Carrer Avinyó amb Carrer Gignàs

Necessitat de pas de vianants senyalitzat
Punt 6- Carrer del Gegants amb Carrer Cervantes

Manca pilones o mobiliari urbà per evitar aparcament
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Punt 7- Carrer Ataülf amb Carrer Comtessa de Sobradiel

Prohibir accés motoritzat a hores d’entrada/sortida escola
Punt 8- Plaça davant entrada parvulari

Tancar accés motoritzat i re-situar mobiliari urbà
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Punt 9- Carrer Jaume I a Plaça Sant Jaume

Cal evitar maniobres de vehicles i clarificar itineraris vehicles
Punt 10- Carrer Ciutat amb Carrer Hercules

Protegir vianants amb pilones o jardineres
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Punt 11- Carrer Ciutat amb Carrer Bellafila

Necessitat de pas de vianants senyalitzat
Punt 12- Plaça Regomir

Necessitat d’elements reductors de velocitat
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Punt 13- Carrer Regomir amb Carrer del Correu Vell

Necessitat d’elements reductors de velocitat
Punt 14- Carrer Ciutat amb Carrer Gignàs

Necessitat d’elements reductors de velocitat

Pàg. 35

Punt 15- Carrer Ample amb Carrer Regomir

Necessitat de pas de vianants senyalitzat
Punt 16- Carrer dels Gegants amb Carrer Gignàs

Definir i protegir itineraris de vianants. Passos de vianants i pilones o mobiliari urbà
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Punt 17- Carrer Jaume I amb Carrer Sots-Tinent Navarro

Sobre-elevar pas de vianants
Punt 18- Carrer Sots-Tinent Navarro a Plaça Emili Vilanova

Protecció de itinerari vianants amb pilones o mobiliari urbà
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Punt 19- Carrer Sots-Tinent Navarro davant Plaça Carme Simó

Protecció de itinerari vianants amb pilones o mobiliari urbà
Punt 20- Carrer Sots-Tinent Navarro davant Escola Baixeras Primaria

Protecció de itinerari vianants amb pilones o mobiliari urbà
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Punt 21- Carrer Sots-Tinent Navarro amb Carrer d’Angel Baixeras

Voreres i passos de vianants
Punt 22- Via Laietana amb Carrer Jaume I

Voreres i passos de vianants
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Punt 23- Via Laietana amb Carrer Salvador Aulet

Voreres i passos de vianants
Punt 24- Via Laietana amb Carrer d’Angel Baixeras

Voreres i passos de vianants
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Punt 25- Via Laietana amb Plaça Antonio Lopez

Voreres, passos vianants, semàfors i Itineraris vianants
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4. POSSIBLES MILLORES
Es proposen les següents millores:
-Revisió horaris de càrrega i descàrrega per tal que no coincideixin amb hores punta
d’entrada/sortida (matí, migdia i tarda)
-Regulació turística pel que fa a grups de vianants i vehicles diversos de dues rodes
limitant el seu nombre i alliberant l’espai en hores punta d’entrada/sortida
-Prohibició i vigilància de bicis sobre voreres
-Senyalització, sensibilització i campanya de lavabos públics
-Pacificació del trànsit i voreres més amples
-Passos vianants regulats amb semàfor amb temps d’espera més curts
-Semàfor regulat per fluxos (= Corte Inglés Pl. Catalunya)
- Via Laietana, reducció de carrils i ampliació de voreres
- Semàfor intermitent pels cotxes i verd pels vianants, és perillós (Via Laietana – Carders)
- Semàfor regulable pels vianants (botó per activar)
- Mes carrils bici i més respectats.
- Com es pot treure humitat dels carrers (rellisquen i hi ha algunes pendents).
Canvi/millora del paviment, de ràpid assecat, rugós, altres?
- Instal·lació d’espais de lleure per a mascotes evitant defecació a la via publica
- Tancar l’accés rodat a l’escola, a Primària (des de Correus), en horari d’anada i sortida
(matí, migdia i tarda)
-Paviment en males condicions a Sotstinent Navarro
-Regulació d’obres (que no coincideixin)
-Agents cívics per informar i regular les pràctiques al carrer
-Senyalització zona escolar, camí amic
-Formació als comerços o agents dels barris de C. Vella per a fer-los partícips
Les actuacions permetran una millora de l’espai urbà en general, més enllà de la millora
de les condicions d’accés i seguretat dels escolars i les seves famílies.
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ANNEXES
1- FORMULARI ENQUESTES ON LINE

CAMÍ ESCOLAR, ESPAI AMIC
* Required

ESCOLA BAIXERAS
L'OBJECTIU DEL PROJECTE "CAMÍ ESCOLAR, ESPAI AMIC" ÉS PROMOURE UNA
ESTRATÈGIA SOCIAL PER TAL DE GARANTIR LA MOBILITAT SEGURA I LA
CONVIVÈNCIA EN L'ENTORN DE L'ESCOLA TOT RECUPERANT EL CARRER PER ALS
INFANTS, POTENCIAR L'ÚS DE L'ESPAI PÚBLIC COM A EINA D'APRENENTATGE I
AFAVORIR UNA MAJOR AUTONOMIA DELS NENS I LES NENES.
CAL EL COMPROMÍS DE TOTHOM PER FER POSSIBLE AQUEST PROJECTE. ANIMEUVOS A PARTICIPAR-HI!
EL TEMPS ESTIMAT PER A CONTESTAR AQUESTA ENQUESTA ÉS INFERIOR A 5
MINUTS.
PER RESPONDRE L'ENQUESTA HAS DE TENIR EN COMPTE QUE CAL EMPLENAR
UNA ENQUESTA PER INFANT. CADA FAMÍLIA HAURÀ D'OMPLIR TANTES ENQUESTES
COM FILLS TINGUIN.

1. DADES DE L'INFANT
1. NOM DE L'INFANT I INICIAL DEL
COGNOM *

2. GÈNERE *
Mark only one oval.
M
F
ALTRES
3. CURS *
Mark only one oval.
P3
P4
P5
1er
2on
3er
4art
5è
6è

2. LLOC DE RESIDÈNCIA
4. MUNICIPI *
Mark only one oval.
BARCELONA
ALTRES MUNICIPIS
5. SI HAS CONTESTAT ALTRES MUNICIPIS,
QUIN?

6. DISTRICTE (EN CAS DE VIURE A BARCELONA) *
Mark only one oval.
CIUTAT VELLA
ALTRES
7. SI HAS CONTESTAT ALTRES, QUIN?

8. BARRI *
Mark only one oval.
RAVAL
GÒTIC
SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA
BARCELONETA
ALTRES

3. MITJÀ DE TRANSPORT
9. EN QUIN MITJÀ DE TRANSPORT VAS A L'ESCOLA? (INDICA AQUELL QUE
UTILITZES HABITUALMENT) *
Check all that apply.
A PEU
BICICLETA
PATINET
BUS
METRO
MOTO
COTXE
ALTRES
10. SI HAS CONTESTAT ALTRES, QUIN?

4. ACOMPANYAMENT
11. AMB QUI VAS HABITUALMENT A L'ESCOLA? *
Check all that apply.
SOL/SOLA
AMB AMICS I/O AMIGUES
PARE
MARE
GERMÀ
GERMANA
AVI
ÀVIA
PARE/MARE D'UN/A COMPANY/A DE CLASSE
VEÍ/NA
CANGUR
ALTRES
12. SI HAS CONTESTAT ALTRES, QUI?

13. SI T'ACOMPANYA EL TEU GERMÀ O LA
TEVA GERMANA, QUIN CURS FA?

14. EL TEU FILL O FILLA POT FER EL RECORREGUT FINS A L’ESCOLA SOL? *
Mark only one oval.
SI, VA SOL O SOLA A L’ESCOLA
NO, ENCARA NO TÉ PROU EDAT
NO, ÉS MOLT LLUNY
NO, ÉS PERILLÓS PER CAUSES DE TRÀNSIT
NO, ÉS INSEGUR PER ALTRES CAUSES

5. TEMPS DE TRAJECTE
15. QUANT TEMPS TRIGUES EN ARRIBAR A L'ESCOLA? *
Mark only one oval.
MENYS DE 10 MINUTS
ENTRE 10-20 MINUTS
ENTRE 20-30 MINUTS
MÉS DE 30 MINUTS

6. SORTIDA DE L'ESCOLA

16. QUAN SURTS DE L'ESCOLA HABITUALMENT ON VAS? *
Check all that apply.
A CASA PEL MATEIX CAMÍ QUE FAS PEL MATÍ
A CASA PER UN CAMÍ DIFERENT AL QUE FAS PEL MATÍ
A FER EXTRAESCOLARS FORA DE L'ESCOLA
AL PARC, A LA BIBLIOTECA, A LA LUDOTECA O A QUALSEVOL ALTRE ESPAI
PÚBLIC O EQUIPAMENT

7. EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC DEL BARRI
DE QUINS D'AQUESTS EQUIPAMENT I ESPAIS FAS ÚS?
17. CENTRES CÍVICS *
Check all that apply.
CENTRE CÍVIC BARCELONETA
CENTRE CÍVIC CONVENT DE SANT AGUSTÍ
CENTRE CÍVIC DRASSANES
CENTRE CÍVIC PATI LLIMONA
CENTRE SANT PERE APÒSTOL
ALTRES
NO VAIG A CAP CENTRE CÍVIC
18. BIBLIOTEQUES *
Check all that apply.
BARCELONETA
FRANCESCA BONNEMAISON
GÒTIC - ANDREU NIN
SANTA PAU - SANTA CREU
ALTRES
NO VAIG A CAP BIBLIOTECA
19. CASALS INFANTILS I FRANJA *
Check all that apply.
BARCELONETA
GÒTIC
RAVAL
SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA
ALTRES
NO VAIG A CAP CASAL

20. PARCS I JARDINS *
Check all that apply.
PARC DE LA CIUTADELLA
PARC DE LA BARCELONETA
JARDINS FORAT DE LA VERGONYA
JARDINS DE RUBIÓ I LLUCH
PLATJA DE LA BARCELONETA
ALTRES
21. PLACES *
Check all that apply.
SANT MIQUEL (AJUNTAMENT)
GEORGE ORWELL
SALVADOR AULET
8 DE MARÇ
PLA DE PALAU
JOAQUIM XIRAU
PLAÇA DEL MERCAT DE LA BARCELONETA
ALTRES
22. LUDOTEQUES *
Check all that apply.
LUDOTECA PATI LLIMONA
LUDOTECA PLACETA DEL PI
LUDOTECA AMPLE
LUDOTECA PARC DE LA CIUTADELLA
ALTRES
NO VAIG A CAP LUDOTECA
23. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES *
Check all that apply.
CEM CIUTADELLA
CEM COLOM
CEM CAN RICART
CN ATLÈTIC BARCELONETA
CM DE FUTBOL PARC CATALANA
ALTRES
NO VAIG A CAP CENTRE ESPORTIU

8. BOTIGUES AMIGUES

ANOTA COMERÇOS DEL BARRI QUE T'AGRADEN O CONEIXES EL BOTIGUER/A

24. 1. INDICA EL NOM DEL COMERÇ I L'ADREÇA

25. 2. INDICA EL NOM DEL COMERÇ I L'ADREÇA

26. 3. INDICA EL NOM DEL COMERÇ I L'ADREÇA

9. PROBLEMES QUE ET TROBES EN EL CAMÍ A
L'ESCOLA
27. TROBES CRUÏLLES AMB POCA VISIBILITAT? *
Mark only one oval.
SI
NO
28. SI EN TROBES, INDICA LA UBICACIÓ DE CRUÏLLES AMB POCA VISIBILITAT

29. TROBES ALGUN PAS DE VIANANTS POC RESPECTAT? *
Mark only one oval.
SI
NO

30. SI EN TROBES, INDICA LA UBICACIÓ DEL PAS DE VIANANTS POC RESPECTAT

31. VÉNS PER CARRERS ON EL TRÀFIC RODAT ESTÀ SEGREGAT I LES VORERES
DEL VIANANTS SÓN MASSA ESTRETES? *
Mark only one oval.
SI
NO
32. INDICA QUINS CARRERS TENEN LES VORERES ESTRETES

33. VÉNS PER CARRERS ESTRETS DE PLATAFORMA ÚNICA (ON EL TRÀFIC RODAT I
ELS VIANANTS ANEU PEL MATEIX ESPAI)? *
Mark only one oval.
SI
NO
34. INDICA QUINS CARRERS SÓN

35. TROBES COTXES I MOTOS APARCATS A LA VORERA O ALS CARRERS DE
VIANANTS? *
Mark only one oval.
SI
NO

36. SI EN TROBES, INDICA A QUINS CARRERS ACOSTUMES A TROBAR COTXES I
MOTOS APARCATS A LA VORERA

37. TROBES ALGUN CARRER MOLT BRUT? *
Mark only one oval.
SI
NO
38. SI EN TROBES, INDICA QUINS CARRERS ESTAN MOLT BRUTS

39. TROBES FURGONETES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA QUAN VAS A L'ESCOLA? *
Mark only one oval.
SI
NO
40. SI EN TROBES, INDICA A QUINS CARRERS HI HA CÀRREGA I DESCÀRREGA
QUAN VAS A L'ESCOLA

41. TROBES CARRERS MASSA CONCORREGUTS? *
Mark only one oval.
SI
NO

42. INDICA ELS CARRERS MASSA CONCORREGUTS

43. EN ALGUN TRAM DEL TEU CAMÍ A L'ESCOLA ET SENTS INSEGUR? *
Mark only one oval.
SI
NO
44. SI ET SENTS INSEGUR, INDICA A QUIN CARRER I PER QUÈ?

45. TÉNS DIFICULTAT A L’HORA DE CREUAR ALGUNA VIA AMB GRAN INTENSITAT DE
TRÀNSIT? *
Mark only one oval.
SI
NO
46. SI TÉNS DIFICULTATS PER CREUAR ALGUNA VIA, DIGUES QUINA I PER QUÈ

47. EL TEU CAMÍ ESCOLAR TÉ LES CONDICIONS ADDIENTS PER ANAR-HI EN
BICICLETA? *
Mark only one oval.
SI
NO

48. SI CREUS QUE EL TEU CAMÍ NO TÉ LES CONDINIONS ADDIENTS PER ANAR EN
BICICLETA EXPLICA PER QUÈ

49. ALTRES PROBLEMES QUE HAS DETECTAT
INDICA LA UBICACIÓ DE LA INCIDÈNCIA I UNA PROPOSTA DE MILLORA SI EN
TÉNS

10. QUINA PERCEPCIÓ TÉNS DEL CAMÍ ESCOLAR?
50. EL TEU CAMÍ A L’ESCOLA ÉS AGRADABLE? *
Mark only one oval.
GENS
POC
BASTANT
MOLT

MOLTES GRÀCIES!

GRÀCIES PER HAVER PARTICIPAT.
EL CAMÍ ESCOLAR EL FEM ENTRE TOTS
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ANNEXES
2- MAPA ENQUESTES PAPER

CAMÍ ESCOLAR, ESPAI AMIC_ESCOLA ÀNGEL BAIXERAS>>
DADES>>
Infant

Nen

Nena

Curs |P3| |P4| |P5|
|1er| |2on| |3er| |4art| |5è| |6è|

Els apartats següents es deuen plasmar sobre el
plànol. Pots fer en cada apartat les indicacions i
comentaris necessaries.

1. Camí escolar
Traça el camí emprat des de casa ins l’escola.
Les famílies que visquin més lluny dels límits del
mapa hauran d’indicar el seu itinerari a partir de
la parada de transport públic o dels carrers inclosos en el mapa.
Indica el color usat per dibuixar itinerari

Baixeras Primària

Baixeras Parvulari

2. Camí intra_escolar
Si sou usuaris dels dos ediicis; primària i
parvulari, indica el camí que utilitzeu
Indica el color usat per dibuixar itinerari

3. Camí a casa
Si de tornada a casa useu habitualment un camí
diferent de l’anada, marqueu quin es.
Indica el color usat per dibuixar itinerari

En una paraula o en una frase digues com és el teu camí de casa a l’escola

ANNEXES
3- ANTECEDENTS
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