
Proposta per a la Millora d’Accessos 
i l’Entorn de l’Escola Diputació



Observacions:

• Es continuen generant moments d’aglomeració 

a les portes de l’escola, malgrat els esforços de 

l’escola i les empreses d’extraescolars en garantir 

entrades i sortides esglaonades.

• La configuració actual de la vorera dificulta l’ús 

de la mateixa per el veïnat i vianants “aliens” a la 

comunitat escolar.

Al llarg dels mesos de setembre-octubre-novembre de 

2020 es constaten els següents aspectes en relació a la 

mobilitat i la calçada

                  Mobilitat personal 



• La disposició de les actuals jardineres de fusta quadrades i amb elements limitadors 

impedeix aprofitar tot l’espai disponible de vorera i provoca que les famílies que 

acompanyen els infants s’hagin de comprimir en l’estret l’espai disponible de la vorera 

(sense la tarima de fusta).
•  La senyalització vertical i les papereres també es 

constitueixen com a obstacles que dificulten tant 

l’entrada i la sortida com la circulació de vianants i 

l’espera en vorera, complint amb les mesures de 

seguretat necessàries.

•  Els espais per a deixar bicicletes i VMP són insuficients, 

així les famílies que arriben amb bicicleta o altres 

vehicles de mobilitat personal sostenible han 

d’aturar-se davant de l'escola, manllevant així espai per 

a les persones.



•  A l’altra banda (tocant a c Borrell) hi ha un espai 
guanyat amb urbanisme tàctic gràcies a la disposició 
d’elements separadors de la calçada (new jersey). 

Aquesta zona s’aprofita i ha resultat un guany tot i 
que insuficient.

• Es troben constantment motocicletes mal aparcades en vorera, en bateria i 

semi-bateria i de vegades inclús en doble fila davant dels escocells.



• A una banda (tocant a c Viladomat), 

on hi ha la tarima-jardinera, hi ha tres 

contenidors de brossa selectiva seguit 

d’un petit aparcament de motos en 

calçada. 

•  L’existència d’un gual limítrof a l’escola, 

pertanyent a un negoci privat, dificulta la generació 

de cues ordenades i esperes “esponjades” ja que 

constantment entren i surten vehicles, sobretot a 

les hores d’entrada de l’escola que coincideixen 

amb l’inici de la jornada laboral. També es fa servir 

el gual d’aparcament privat per l’empresa.



Calçada
• El tram de Diputació on està situada l’Escola Diputació entre Borrell i Viladomat 

consta de vorera, zona semi pacificada, dos carrils de calçada, carril bici unidireccional 

i vorera.

• El trànsit al carrer Diputació és força elevat (en mesures a l’atzar s’han comptat uns 

80 vehicles de 4 rodes per pas de semàfor). 

• Segons www.contaminacio.cat/escoles l’Escola Diputació passa diàriament dels 40.0 

µg/m3 de mitjana pel que fa a diòxid de nitrogen (per sobre del permès segons 

Directiva 2008/50/CE).

• Mesures a l’atzar de la contaminació acústica indiquen que els nivells de soroll 

superen els 80dB.

http://www.contaminacio.cat/escoles/


En resum, la situació actual mostra que:
•  La tarima de fusta que vam guanyar com a vorera fa uns anys NO és suficient per a 

realitzar les entrades i sortides amb seguretat.

•  La zona guanyada amb mesures tàctiques NO és suficient per a realitzar les entrades 

i sortides amb seguretat.

•  Les finestres de l’escola NO es poden obrir donada l’elevada pol·lució ambiental i 

contaminació acústica, sent incompatible amb les mesures decretades pel 

Departament de Salut per evitar la transmissió de la COVID19.

• Les  cantonades  Viladomat/Diputació/Besòs/mar i  Borrell/Diputació/Llobregat/mar,  

són unes zones de càrrega i descàrrega amb abundant senyalització vertical.

• L’espai per aparcar bicicletes i  altres sistemes de mobilitat sostenible, resulta 

insuficient degut a l’increment del seu ús.



Necessitats
La proposta de l’AFA Diputació destaca els següents aspectes:

1. Intervenció immediata amb mesures tàctiques per en un futur passar a mesures 

estables.

2. Eliminació d’un carril de calçada per donar-lo a la vorera de l’escola.

3. Reubicació de les jardineres quadrades de fusta per generar un espai més diàfan 

davant de les portes de l’escola.  Alternativament es podrien reutilitzar 

traslladant-les als patis de l’escola per incrementar-ne el verd interior.

4. Prolongació i trasllat de la tarima de fusta cap a la banda de Viladomat al llarg del 

nou carril guanyat per al vianant i l’escola.



5. Ampliació del pàrquing de bicicletes de la banda de Borrell per fer un aparcament de 

bicicletes més ampli i alliberar l’espai del pàrquing actual a la banda de Viladomat.

6. Reubicació de les papereres a posicions extremes i no centrals de l’espai que 

generi la nova tarima de fusta.

7. Reubicació de la senyalització vertical de tota la vorera i retirada d’aparcament 

il·legal de motocicletes al xamfrans Viladomat/Besòs/mar  i Borrell/Llobregat/mar.

8. Explorar qualsevol altre tipus de millora en benefici de l’alumnat, professorat i 

veïnatge, i per extensió, a tot el districte, com la possible i favorable connexió a l’Eix 

Verd de Consell de Cent (en el marc del projecte Superilla Barcelona)



Aquesta proposta té el suport de:


