
LA REVOLTA ESCOLAR
PER UNS ENTORNS ESCOLARS

SEGURS I PACIFICATS!



QUÈ ÉS LA "REVOLTA ESCOLAR"?

Els divendres a la sortida de l'escola, diferents AFA (Associacions de
Famílies d'Alumnes) tallem el carrer davant dels nostres centres escolars
durant una hora per reivindicar uns entorns escolars pacificats i segurs.





EVOLUCIÓ DE LA PROTESTA:

És una protesta que comença a Barcelona, el desembre de 2020, i que
ràpidament s'estén per altres municipis de Catalunya i d'Espanya.

 

3 AFA → 17 AFA → 35 AFA → 52 AFA→ 67 AFA → 108 AFA

1 🏘 → 2 🏘 → 3 🏘 → 4 🏘 → 7 🏘 → 10 🏘 → 11 🏘 → 16 🏘

 

La protesta comença i es consolida per diferents motius:

1. l'evidència científica en relació amb la problemàtica
2. les primeres actuacions en els entorns escolars
3. campanyes prèvies de conscienciació en les AFA
4. l'existència d'entitats que la impulsen i la coordinen



1. EVIDÈNCIA CIENTÍFICA

https://breathe.isglobal.org/

https://www.aspb.cat/do
cuments/recomanacions
-reduir-contaminacio-
aire-escoles-barcelona/

https://www.sciencedirect.com/science
/article/abs/pii/S0048969718340798

https://www.aspb.cat/documents/recomanacions-reduir-contaminacio-aire-escoles-barcelona/
https://breathe.isglobal.org/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969718340798?via%3Dihub
https://breathe.isglobal.org/
https://breathe.isglobal.org/
https://breathe.isglobal.org/


Programa "Protegim les escoles" de l'Ajuntament de Barcelona

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-
que/urbanisme-per-als-barris/protegim-escoles 

2. PRIMERES ACTUACIONS
ALS ENTORNS ESCOLARS:

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/urbanisme-per-als-barris/protegim-escoles%E2%80%8B


Web de la contaminació a les escoles
https://www.contaminacio.cat/escoles

3. CAMPANYES PRÈVIES
DE CONCIENCIACIÓ A LES FAMÍLIES:

Xerrades amb experts a les escoles
https://youtu.be/VSefq6azH5I

https://www.contaminacio.cat/escoles/2018
https://youtu.be/VSefq6azH5I


4. EXISTÈNCIA D'ENTITATS QUE
IMPULSEN I COORDINEN LA PROTESTA:

+ LES MÉS DE 100 AFAS INVOLUCRADES



QUÈ DEMANEM?

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

2. Reducció del trànsit als entorns escolars,
tot eliminant carrils de circulació.

3. Limitació de la velocitat a 20 km/h.

4. Ampliació dels entorns escolars, tot
incrementant l’espai dedicat als vianants
i al verd.

5. Garantir la qualitat de l'aire interior.

6. Garantir la mobilitat activa i segura fins
als centres escolars.



PRÒXIMS OBJECTIUS:

1. Donar-li continuïtat a la protesta durant
el curs 21/22 per tal que se segueixin
visualitzant les nostres demandes.

2. Seguir fent evolucionar la protesta,
incorporant nous formats, com per
exemple fer dels divendres el dia d'anar a
escola amb bicicleta ("Bicibus").

3. Continuar fent incidència política per tal
que als municipis es promoguin
actuacions en la línia de les nostres
reivindicacions.



MÉS INFORMACIÓ
 �  WWW.REVOLTAESCOLAR.CAT

@REVOLTAESCOLAR

🙋 

 

 

EIXAMPLE.RESPIRA@GMAIL.COM

https://slides.com/guillelopez/revolta-escolar-congres-aire

mailto:eixample.respira@gmail.com
https://slides.com/guillelopez/revolta-escolar-congres-aire

