Acció: VIES COMPARTIDES

Eix: Infraestructures

Objectiu:
Senyalitzar les vies al voltant del centre com a zones 30 o 20 de velocitat moderada
perquè les bicicletes puguin compartir la calçada.
Principals destinataris:
Usuaris actuals i potencials de la bicicleta per als desplaçaments escolars.

Descripció:
Al voltant dels centres escolars, l’elevat trànsit de vianants especialment vulnerables,
com són els nens, fa que la moderació del trànsit sigui imprescindible. Mesures físiques,
senyalització i campanyes són necessàries per a aquest espai viari particular. El respecte
entre els diversos usuaris de la via ha de ser també un factor de base. La moderació de
la velocitat fins a 30 km/h permet la convivència de bicicletes amb la resta de vehicles a
la calçada, per la qual cosa, es fa possible la convivència en seguretat i es permeabilitzen
les vies per al pas de les bicicletes.
Recomanacions:
El paper del centre és reclamar aquestes condicions de moderació en el viari d’accés a
les administracions locals. No només s’implementen amb mesures físiques, sinó que
també amb la senyalització corresponent. Tant en la diagnosi com en aquest darrer
punt és on poden intervenir els nens, que poden complementar els senyals
reglamentaris amb els seus dibuixos, per indicar la proximitat d’un centre escolar.
Indicadors d’avaluació:
•S’ha demanat la implementació de mesures de moderació del trànsit a l’ajuntament?
•S’ha fet participar els nens en els processos? (ex. En la diagnosi del viari o amb dibuixos
per la senyalització).

Senyalització de la zona 20 mph (equivalent a les zones 30 km/h)
en combinació amb un dibuix infantil (Londres, Regne Unit).
Font: E.Anaya
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