
  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Sants-Montjuïc 

     AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 

__________________ 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo, en la seva qualitat de Conseller Portaveu del Grup Municipal 

d'Esquerra Republicana al Districte de Sants-Montjuïc, exposa: 

 

- Atès que l’expertesa de l’àmbit de la psicologia infantil sosté que la inseguretat de 

l’infant pot derivar a conseqüències tant lleus com greus: baix rendiment escolar, 

frustració, pèrdua de l’autonomia, inhibició, l’agressivitat, etc. 

- Atès que els camins escolars i els seus entorns ambientals formen part de la 

quotidianitat dels alumnes i que poden tenir una influència directa a les seves 

conductes, fins i tot poden condicionar el desenvolupament personal 

- Atès que a alguns centres educatius com Pau Vila i Bellmunt han presenciat de forma 

recurrent, en viu o en resultats, escenes preocupants d’inseguretat tant a l’interior 

com als camins de l’entorn escolar   

- Ateses unes peticions recollides de direccions de centres, de comunitats educatives 

i d’alguns alumnes en diferents visites i contactes realitzats recentment o que ens 

han sigut transmesos per diferents vies 

- Atès el grau variat de vulnerabilitat al qual s’exposen alguns escolars quan els seus 

camins d’anada i tornada de l’escola són aïllats, allunyats del trànsit humà i es 

converteixen en llocs de trobada i celebracions d’activitats no regulades 

- Atès que al ple del consell de districte de Sants-Montjuïc del mes de desembre 2019 

el nostre grup municipal va presentar una proposició de millora dels camins escolars, 

que va ser acordada pel govern  

 

D’acord amb el que estableixen les Normes Reguladores del Funcionament dels 

Districtes, i els articles 32, 34 i concordants del Reglament intern d’organització i 

funcionament del Districte de Sants-Montjuïc, formula el següent:  

 



  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Sants-Montjuïc 

                                                       PROPOSICIÓ 

Que el Govern del Districte revisi i actualitzi l’estat del programa ‘Camí escolar 

espai amic’ amb tots els centres qui hi són registrats, i vetlli per l’acompliment 

del seu triple repte: mobilitat autònoma, segura i sostenible per als infants, 

adoptant totes les mesures necessàries de vigilància per què els escolars se 

sentin en seguretat tot i que no vagin acompanyats pels camins d’anar a l’escola 

o de tornar-ne, augmentant els sistemes de vigilància als camins escolars més 

aïllats de la urbanització i del trànsit humà així com els que es troben en entorns 

més naturals i amb poca circulació de vianants, establint els mecanismes més 

adients per fer partícips els veïns i veïnes dels barris que acullen les escoles, 

especialment el jovent, i fer-los corresponsables del programa ‘Camí escolar 

espai amic’, accelerant la fase d’enquestes de l’esmentat  programa, 

acompanyada d’actes oficials de difusió i visualització als centres els camins 

escolars dels quals presenten més vulnerabilitat dels infants. 

 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo 

Conseller Portaveu d’Esquerra Republicana 

Barcelona, 3 de març de 2021 

 


