
  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Gràcia 

AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 

Olga Hiraldo i Martí en la seva qualitat de Consellera Portaveu del 

Grup Municipal d'Esquerra Republicana al Districte de Gràcia 

exposa: 

 

- Atès que els camins escolars faciliten que els infants, de manera 

autònoma i segura, facin a peu el camí d’anada i tornada de casa a 

l’escola, potencien la seva autonomia personal a més de fomentar 

els valors del respecte, la responsabilitat i la bona convivència 

entre tota la comunitat educativa i el barri. 

 

- Atès que els camins escolars incorporen 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, fomenten així una 

activitat física diària que ajuda a disminuir l'obesitat infantil. 

 

- Atès que els nostres carrers estan dissenyats sense tenir en 

compte les característiques físiques i antropomètriques dels 

vianants en edat infantil, ens trobem amb la presència de barreres 

arquitectòniques a l’espai públic que impossibiliten els 

desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda o bé el 

mobiliari urbà que obstaculitza la vista dels infants provocant 

situacions de perill. 

 

- Atès que els nivells de contaminació atmosfèrica a les escoles de 

Gràcia l’any 2018 superen en un 44% (24 de les 54 escoles de 

Gràcia) els nivells de contaminació recomanats per la mitjana 

anual. 

 

- D'acord amb el que estableixen els articles 64.1, 98 i 99 del 

Reglament Orgànic Municipal, i l’article 35 del Reglament intern 



  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Gràcia 

d’organització i funcionament del Districte de Gràcia formula el 

següent: 

 

                                             PREC 

 

Que el Districte de Gràcia impulsi camins escolars segurs i 

transitables a tots aquells centres educatius dels nostres barris que 

encara no en tenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olga Hiraldo i Martí 

Consellera Portaveu d’Esquerra Republicana 

Barcelona, 2 de desembre de 2019 


