MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A DESENVOLUPAR UN
PROJECTE DE MOBILITAT ESCOLAR SEGURA I SOSTENIBLE

Sandra Obiol Francés, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a l'empar del que
disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana així
com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten en el
Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En moltes ciutats s'estan emprenent accions per tal de transformar els entorns
escolars, posant al centre la seguretat i benestar dels infants a través de diverses
accions per a pacificar els entorns escolars i augmentar la superfície per a vianants.
Algunes mesures concretes que es poden portar a terme són:
- La reducció de carrils als entorns escolars fins a tenir un únic carril de circulació de
cotxes i motos davant de cada centre educatiu.
- Restriccions de trànsit puntuals per reduir la conflictivitat a les hores punta.
- La col·locació de radars de velocitats als entorns escolars, tant pedagògics com
sancionadors, a més d'altres mesures físiques de reducció de la velocitat per
aconseguir reduir la velocitat a un nivell segur de 20 km/h.
- L'eliminació de les places d’aparcament (incloses les motos sobre la vorera) als
accessos als centres i aprofitar eixa superfície per a incrementar l’espai dedicat als
vianants i al verd incorporant nou mobiliari urbà com bancs o jardineres.
- El control dels nivells de contaminació i soroll als centres i entorns escolars. Donades
les obligacions de mantenir finestres obertes als centres educatius es poden adoptar
mesures urgents de restriccions de trànsit en els carrers adjacents als centres escolars
si els valors mesurats tant de qualitat de l'aire com de soroll es consideren perjudicials.
També s'estan generalitzant els projectes de camins escolars com a estratègia
educativa que facilita que els infants, de manera autònoma i segura, facen a peu o en
bicicleta el camí d'anada i tornada de casa a l'escola, però sobretot fomenten els

valors del respecte, la responsabilitat i la bona convivència entre tota la comunitat
educativa i el barri.
El mateix Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d'Alcoi ja parlava de facilitar l'accés
autònom dels xiquets i joves a centres educatius, plantejava reduir la conflictivitat de
les hores puntes i la creació d'itineraris o camins escolars segurs a través de la
implantació de Plans de Mobilitat a Centres Educatius.
Un dels objectius en la mobilitat ha de ser crear una cultura per als vianants en el
municipi, apostant per la sostenibilitat i la defensa dels hàbits saludables, on es puga
caminar cap al lloc de treball o el centre educatiu o en defecte d'això utilitzar mobilitats
alternatives o transport públic, enfront de la sobreutilització del transport privat, el més
perjudicial per al conjunt de la població.
Creiem que un bon lloc per on començar a fomentar el canvi d'hàbits pot ser l'entorn
escolar on es puga implicar a tota la comunitat educativa i després traslladar-se a la
resta de la població afavorint un futur sostenible en el nostre municipi.
Per tot açò es proposa l'adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.- Que es treballe un pla de mobilitat segura i sostenible cap als centres
educatius amb:
- Una anàlisi prèvia de la xarxa i distribucions modals actuals a la mobilitat escolar.
- Una estratègia i programació d'actuacions de participació ciutadana, urbanístiques i
sobre el viari públic, de gestió de la mobilitat, pedagògiques, educadores i formatives,
de comunicació, difusió, visibilització i sensibilització.
- La creació d'una sèrie d'indicadors per a avaluar i fer seguiment del nivell
d'implantació del pla i els resultats del procés.
Que es faça tot implicant als centres educatius, les famílies, establiments i
associacions locals i per descomptat a les xiquetes i xiquets.
SEGON.- Que mentre es treballa l'esmentat pla es posen en marxa una sèrie de
mesures per tal de pacificar els entorns escolars tals com la reducció de carrils de
circulació, la implantació de radars de velocitat, l'eliminació de places d'aparcament

davant els centres per a guanyar espai per al vianant i la instal·lació de mesuradors de
contaminació acústica i de qualitat de l'aire i segons les condicions es prenguen les
restriccions de trànsit necessàries per a garantir la salut i benestar als entorns dels
centres educatius.

Alcoi, 1 de març de 2021

Sandra Obiol Francés
Portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi

