
 

 
 

Olimpíades de l’Aire 4 de març 2020  

RESULTATS DINÀMICA DE PROPOSTES DE MILLORA  

Escoles participants  

Escola Agnès Armengol Escola Arraona Escola Enric Casassas Escola Font Rosella 

Escola Joan Montllor Escola Juan Ramón Jiménez Escola Ribatallada  

 

 

 

Proposta de millora: Voreres més amples 

QUÈ S’HA DE FER PER ACONSEGUIR-HO?  

 Estudi de com fer les voreres més amples a la ciutat començant per les zones properes a 
les escoles.  

 Canviar sentits d’alguns carrers i fer-los d’un únic sentit. 

 Recollida d’escombraries per la nit. 

 Fer peatonals alguns carrers. 

 

QUI S’HA D’ENCARREGAR?  

 L’escola pot iniciar l’estudi de les voreres amb un projecte guiat per l’ajuntament. 

 L’ajuntament ha de fer tota la resta, canvis de sentit de carrer, talls de carrers, canvi 
horari de recollida d’escombraries.  

 

COM S’HA DE FER? 

 Fer una festa per a tots els veïns del barri i les famílies per presentar els resultats de 
l’estudi de les voreres amples.  

 Tallar els carrers un dia per experimentar la proposta i donar-ho a conèixer a tothom.   

 

QUAN S’HA DE FER?  

 Es podrien començar els estudis durant el tercer trimestre o al començament del curs 
vinent.  

 Tallar els carrers es podria fer ja.  
 

  



 

 
 

Proposta de millora: Tallar carrers  

QUÈ S’HA DE FER PER ACONSEGUIR-HO?  

 Tallar els carrers d’entrada a les escoles durant l’horari d’entrada i sortida al centre.  

 Tallar un dels carrers que tingui més transit de prop de l’escola un cop al mes. Per 
exemple, en el cas de l’Esc.Font Rosella, tallar la Avda. Concòrdia.  
 

QUI S’HA D’ENCARREGAR?  

 Fer-ho amb ajuda de les famílies i veïns.  

 Acció conjunta amb l’AFA.  

 Crear una comissió de mestres, alumnes i pares per fer el seguiment.  
 

COM S’HA DE FER? 

 L’alumnat pot iniciar el procés fent enquestes, cartells, petites manifestacions, 
assemblees veïnals, etc., per reivindicar l’ocupació de l’espai públic i conèixer el 
posicionament dels veïns del barri.  

 Carta a l’Ajuntament de Sabadell amb els resultats de les enquestes i demanant permís 
per tallar el carrer en els dies i horaris acordats.  

 Posar jardineres i/o tanques. Cal que una persona tingui l’autorització de l’ajuntament 
per fer-ho.  

 

QUAN S’HA DE FER?  

 Iniciar la consulta veïnal durant tercer trimestre i mirar de engegar-ho pel curs vinent.   

 Un cop consensuat amb veïns i ajuntament, fer-ho tots els dies de dilluns a divendres, o 
els diumenges, o un cop al mes, segons el que haguem acordat.   

 

Proposta de millora: Autobusos de línia  

QUÈ S’HA DE FER PER ACONSEGUIR-HO?  

 Tiquets per als acompanyants dels infants i joves amb T16 per incentivar el transport 
públic entre les famílies.  

 Més freqüència d’autobusos, sobretot en determinats barris allunyats del centre. 

 Tots els autobusos de la ciutat han de ser de baixes emissions.   
 

QUI S’HA D’ENCARREGAR?  

 Les escoles poden fer una carta a TUS, a l’Oficina d’Ecologia Urbana i Transició 
Energètica, al Departament d’Equipaments educatius 

 Acció conjunta amb l’AFA.  

 Crear una comissió de mestres, alumnes i pares per fer el seguiment.  

 Crear una comissió de barri.  
 

COM S’HA DE FER? 

 S’ha de fer una recollida de signatures i enviar a l’ajuntament.  

 Carta de la comissió de l’escola a l’ajuntament. 
 

QUAN S’HA DE FER?  

 Crear les comissions, escriure les cartes i fer la recollida de signatures, es podria fer 
durant el tercer trimestre. 

  



 

 
 

Proposta de millora: Pàrquings de bicicletes i patinets  

QUÈ S’HA DE FER PER ACONSEGUIR-HO?  

 Crear pàrquings de bicicletes i patinets a dintre de les escoles o a les immediacions.  

 Que l’ajuntament o diferents empreses cedeixin materials de reciclatge per poder 
construir els aparcaments i fer-ho amb ajuda de les famílies i l’alumnat.  
 

QUI S’HA D’ENCARREGAR?  

 Crear una comissió a l’escola que s’encarregui a la que participin les famílies també.  

 S’ha de fer amb la col·laboració de l’AFA.  

 Amb el suport de les brigades de manteniment municipals.  

 

COM S’HA DE FER? 

 Fer una carta a l’ajuntament per demanar suport econòmic, de materials i de 
manteniment.  

 Suport per part de l’ajuntament per contactar amb les empreses que puguin cedir a cost 
simbòlic materials en desús per la construcció dels aparcaments.  
 

QUAN S’HA DE FER?  

 Crear la comissió encarregada i escriure la carta a l’ajuntament al tercer trimestre.  

 Entomar-ho com un projecte transversal d’escola i iniciar-ho a partir del curs vinent.  

 


