AFA Pericot: Darreres nocies
L’AFA Pericot es mobilitza per un entorn
escolar segur, saludable i sostenible
Enguany, la comissió verda de l’AFA, formada per famílies
i professorat de l’escola, ha iniciat vàries iniciaves: un
hort escolar, la implantació d’un compostador lligat a la
separació de la matèria orgànica (a l’aula i al menjador)
i un seguit d’accions que tenen per objecu fomentar la
mobilitat sostenible entre les famílies i millorar l’entorn i
accés a l’escola.

En el marc d’aquesta darrera iniciava, es va començar
realitzant una enquesta online per conèixer els hàbits de
mobilitat de les famílies. Una enquesta que ha estat contestada per 242 famílies, de les quals el 88,5% viuen a
menys de 3 quilòmetres de l’escola, el que indica un elevat potencial de desplaçaments a peu, panet o bicicleta,
en cas de disposar de camins segurs, carrils bici, etc., que
ho permetessin.

Actualment, el 53% es desplacen a peu, el 33% amb cotxe, i la resta amb bicicleta, autobús o altres. Però en cas
de poder escollir, l’alumnat de Pericot preferiria fer-ho o
bé a peu (45,5%) o en bicicleta (33%), el que suposa que
¾ parts de l’alumnat accediria a l’escola de forma saludable (fent exercici) i sostenible (sense fums ni sorolls). I si
no és així, segons han respost les famílies, és en un 26%
per temps, un altre 26% per distància, un 24% per seguretat, un 12% per comoditat i la resta per altres mous.
Consideren necessari l’existència d’un carril bici (40%),

l’eixamplament de voreres (18%), més zones peatonals
(8%) i la disminució del trànsit (8%) per una mobilitat més
sostenible. Només un 14% considera que no cal cap pus
d’actuació a la zona per millorar l’accés a l’escola.

Els resultats indiquen, doncs, una voluntat per canviar els
hàbits i realitzar desplaçaments més sostenibles però la
distribució de l’espai públic existent, on té prioritat el cotxe, ho diﬁculta i en alguns casos, ho impedeix.

Per aquest mou, l’AFA Pericot, juntament amb l’escola,
el passat mes d’abril, es va adherir a la campanya Revolta
Escolar, un moviment català que va iniciar-se a Barcelona
i que promou talls de carrer davant de les escoles amb
l’objecu de fer visible la necessitat d’una major paciﬁcació als entorns escolars, perquè siguin més segurs, saludables i sostenibles. Actualment ja són més de 75 centres
mobilitzats i 11 ciutats diferents. A la ciutat de Girona,
l’AFA Pericot ha estat de les 5 primeres, juntament amb
Àgora, Balandrau, Monalgars i Bruguera. El passat 16
d’abril es va tallar un tram del carrer Andreu Tuyet i Santamaria, entre el carrer de Carles Bolós i el carrer Joan
Coromines i Vigneaux. L’acte va tenir un caire fesu, en
el qual hi va haver música i acvitats diverses per la mainada. L’acció va tenir molt bona rebuda per part de les
famílies i el carrer es va omplir de vida.
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