
	

	

	
	
	
	
Des de la comunitat de l'escola del Clot reclamem aquestes mesures que afectarien 
positivament els més de 2.500 alumnes i més de 300 professionals, a més del veïnat de la 
zona, quant a la seva seguretat i a la reducció de l'impacte de la contaminació (acústica i 
ambiental) de l'entorn de l'escola: 

• Millora de l'estat de les baranes al voltant de l'escola: 
o Que siguin sempre tanques verticals  
o Que no deixin forats pels quals puguin baixar els infants a la carretera. Han de 

complir la seva funció, impedir el pas a la carretera 
En la foto es veu com els nens ara poden sortir entre tanques, a l'alçada dels 
arbres, i també es poden ajupir i passar entre les barres horitzontals d'una valla  
  

 
  

• Protecció de l’escola amb tanques que la perimetrin. Hi ha d’haver també a la 
cantonada i la vorera d'Aragó entre Navas i el començament del carrer Guipúscoa  

• Senyalització vertical i a la carretera (pintura antilliscant) que indiqui l'entrada en zona 
escolar 

• Prohibició d'aparcament de motos en vorera en aquests carrers i zones 
• Instal·lació de passos de vianants elevats al carrer Navas, València i Aragó, al voltant 

de l'escola, per aconseguir la reducció de velocitat. També es demana que els passos 
de vianants estiguin pintats en color groc o vermell i que siguin més amples 

• Augment de la duració del temps de pas dels vianants als semàfors i que estigui 
vermell per a vehicles (i per al carril bici) quan els vianants tenen verd (almenys en les 
hores d’entrada i sortida de l’escola) 

• Incorporació en els carrers que envolten l'escola d'un radar i senyal que avisi de la 
reducció de velocitat necessària 

• Millora de la zona enjardinada petita de la cantonada Aragó/Navas. S'ha de treure un 
ferro que hi ha al terra en tot el perímetr, ha generat ensurts i pot provocar accidents. Es 
recomana posar bancs per a famílies i una barana per ajudar a pujar els 4 esglaons. 
  

 



	

	

• Creació d’un mur verd d’heures a les parets exteriors de l’escola que donen a un “parc 
infantil” accessible des d’Aragó i València 
  

 
 

• Retirada d’un carril d'aparcament i ampliació de vorera de Aragó entre Navas i 
Espronceda, eliminant el carril d'aparcament i ubicant bancs per seure 

• Pas de 2 carrils generals + carril bici a 1 carril general + Carril bus o bé, deixar carril bus 
+ un carril de circulació per a vehicles general + carril bici al carrer Navas, entre 
València i Aragó almenys 

• Reduir un carril passant de 3 a 2 (carril bus + vehicles general, o incloent carril bici), al 
carrer València, almenys entre Navas i Espronceda. 
 

El plànol de l’actuació és  
  

 
 
 
Atentament, 
 
AFA ESCOLA DEL CLOT	


