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La #RevoltaEscolar és un moviment de protesta d’algunes escoles de BCN i les seves AFAS/AMPAS 
que va agafar entitat cap a finals de l’any 2020. Encara que abans d’aquestes dates hi havia hagut 
altres escoles que ja havien fet talls de carrers de Barcelona com a manera de fer palès les seves 
queixes, el detonant aglutinador va ser la protesta que va plantejar l’escola Auró (situada al bell mig 
de l’Eixample). 

Es tractava de tallar el carrer Mallorca a la sortida de classe durant una estona per protestar per la 
contaminació provocada per l’alta densitat de trànsit i el poc espai disponible a la porta de l’escola, 
agreujat pel tema del Covid i la necessitat de mantenir les distàncies de seguretat i les finestres de 
classe obertes.  

Aquesta protesta estava recolzada per la plataforma Eixample Respira, organització que arreplega 

veïns de l’Eixample i altres col·lectius, preocupats pel problema de l’alta contaminació a Barcelona i 

la seva repercussió a la salut de les persones.  

Al següent tall, plantejat 15 dies després ja vam ser més de 20 les escoles que vam recolzar o fer 

directament la concentració. I després de Reis, ja al 2021 vam ser més de 37 escoles, algunes d'elles 

de fora de BCN (Sabadell, Badalona...). Pel pròxim tall del dia 12 de Febrer anem pel camí de les 50 

escoles i més de 80 adhesions al manifest conjunt que tenim i on expliquem totes les nostres 

reivindicacions. 

I encara que les protestes han tingut ressò als mitjans de comunicació (sobre tot premsa digital,El 

Periódico, La Vanguardia i Btv ,TV3, K33 (InfoK).. ), la gent es pot preguntar: “Què volen aquestes 

famílies que gosen sortir al carrer al mig d’una pandèmia per demanar no se què de la 

contaminació?” Doncs és molt senzill, el que volem és: 

1. Que es prengui consciència de la importància del problema de la contaminació  provocada 

pel trànsit rodat a la ciutat de BCN (principalment òxids de nitrogen i micropartícules), i que 

s’ha demostrat que es la causant de mes de 1000 morts anuals  a la ciutat així com els riscos 

que comporten que les nostres criatures creixin en un ambient contaminat, tant pel seu 

desenvolupament físic com intel·lectual i cognitiu. La Societat Catalana de Pediatria, 

(organització que simpatitza amb les nostres  mobilitzacions) diu que la contaminació 

atmosfèrica és un dels principals factors de risc per a la salut dels infants. 

 

2. Pacificació del trànsit als entorns escolars. Com es faria això? Permetent només 1 carril pel 

trànsit de vehicles privats (motos i cotxes) al voltant dels centres educatius, permetent altres 

carrils, com el carril bus i carrils bici. Amb aquestes mesures es podria reduir la contaminació 

tant de gasos com acústica 

 

3. Limitació de velocitat a 20 km/h, als entorns escolars. Com es faria això? Implementant 

radars tan pedagògics com sancionadors i altres mesures físiques (coixins berlinesos) Aquesta 
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proposta també serviria per reduir la contaminació així com  donaria més seguretat als 

vianants 

 

4. Eliminació de places d’aparcament (incloses motos en vorera ) als accessos dels centres. 

Aquest espai guanyat es dedicaria als vianants i al verd (ampliació d’accessos, elements per 

protegir del soroll i dels fum, mobiliari urbà…) 

 

5. Control del nivell de contaminació i soroll a les escoles i adopcions de mesures urgents si els 

nivells superen la normativa 

 

6. Obligatorietat de que tots els centres escolars i llars d’infants estiguin sotmeses a la 

normativa RITE en tots els seus espais interiors i no només les escoles de nova construcció. 

Aquesta normativa garanteix un aire net d’alta qualitat dintre dels edificis (es la normativa 

que s’aplica p.e als hospitals ).L'aire que ve de l'exterior es ventila mecànicament a l'interior 

de l'edifici i es filtra. 

 

7. Els carrils bici  de davant les escoles han de ser segurs per tal de que siguin practicables tant 

per les mares i pares per portar les criatures a l’escola, com pels desplaçament de classe dels 

nens grans (p.e  anar a la piscina o excursions intraBarcelona curtes).En definitiva que els 

carrils bicis siguin aptes per nens. Els carrils seran a la calçada, amples,amb bona visibilitat, 

protegits del trànsit per barreres en cas de caiguda i separats de la vorera. 

A què es degut aquest seguiment cada vegada més gran de les protestes i aquest “tenir les coses 

clares” a l’hora de fer les reivindicacions? El caldo de cultiu, segons la meva opinió, es la decepció 

que hem patit moltes famílies, al veure que l‘Ajuntament semblava preocupat sobre aquests temes 

(la contaminació i la seva repercussió sobre els infants,…) però les seves actuacions eren molt tèbies. 

Hi ha hagut molta propaganda i poques actuacions en ferm. També ajuda que la gent està molt 

sensibilitzada per aquests temes i procura informar-se i estar al dia. 

Uns dels que hem patit aquesta falta d’actuacions, i aquesta decepció  hem sigut nosaltres, l’Escola 

Miralletes, durant uns quants mesos enredada en el programa de l’Ajuntament “Protegim les 

Escoles”, presentant propostes, buscant col·laboracions d’altres escoles, informant-nos.., per acabar 

(per dissensions dins del propi Ajuntament) sabent que no faran cap intervenció al carrer Indústria, 

on estem situats, per pacificar el trànsit, ni per tenir més espai als accessos , ni control de velocitat ni 

res. 

Com a conclusió, m’agradaria dir algunes coses. La primera és que aquest moviment, si bé ha 

començat a les escoles, intenta ser un moviment transversal i implicar a més gent. Intentem arribar 

als veïns i veïnes dels voltant de les escoles . El que demanem no és exclusiu pels nens . Si 

s’aconsegueixen aquestes demandes, serà un benestar per tothom. Intentem que aquesta ciutat 

sigui una mica més per a les persones i una mica menys pels cotxes. 
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Tant que parlem d’Ildefons Cerdà i de la seva immutable quadrícula, reflectida en la intocable “xarxa 

bàsica” carrers que no es poden modificar (reduir carrils) en pro a la mobilitat del cotxe, no sé si 

aquest senyor estaria molt content, veient com s’ha pervertit la seva idea de ciutat pensada per a les 

persones. Malgrat que ell va fer els carrers de Barcelona pensant en que hi passarien vehicles 

(cotxes, el tren…) i per això les va fer amb unes determinades mides, també va pensar en el benestar 

de la gent que hi viuria. L’alçada i amplada dels edificis i la seva orientació perquè entrés el sol i 

estiguessin ben ventilats etc, els seus parcs interiors d’illa… (va fer tot un estudi sobre com vivia la 

gent i les seves necessitats al llibre “Monografía Estadística de la Clase Obrera”) 

Vivim en una ciutat que el benestar de les persones ha quedat supeditat a altres coses: els negocis, 

els turistes, els cotxes... I parlant de cotxes i per acabar, m’agradaria dirigir-me als conductors que 

pateixen els nostres talls i dir-los que pel que estem lluitant és un benefici també per ells. Molts de 

nosaltres som o hem sigut conductors i al nostre interior sabem que tota aquesta situació, malgrat 

estigui molt implementada a les nostres vides, és insostenible. No sé si la ciutat que proposem 

nosaltres serà la millor però el que no pot ser és una ciutat cada vegada amb més cotxes, soroll, 

contaminació, nervis , embussos, clàxons, sense parcs, sense arbres…  

Què volem deixar d’herència als nostres fills, una ciutat per viure millor, amb salut i benestar, un 

futur millor o un cotxe vell? 

 
 

Eduardo Muñoz 
Pare de 1r i 6è 
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Per tenir més informació sobre el tema podeu consultar: 
www.revoltaescolar.cat    
Twitter: @eixamplerespira, @MiralletesRespi, #RevoltaEscolar 
 


