
 

Resposta del Govern Municipal a l’Informe
del Consell dels Infants de Badalona

sobre l’Emergència Climàtica

1. Presentació 

L’Emergència climàtica és el  tema que van acordar treballar el  curs 2020-21, les
nenes  i  els  nens,  entre  10  i  12  anys,  de  les  quaranta  escoles  i  centres
socioeducatius que formen  part del Consell_dels_Infants_de_Badalona (CIB). 

Al  Plenari  del  CIB  de  juny  de  2022  es  va  presentar  l’Informe  del  CIB  sobre
l’Emergència  Climàtica  que,  posteriorment,  es  va  fer  arribar  a  tots  els  centres
escolars i socioeducatius del CIB i de la ciutat, al Consell Escolar Municipal (CEM), a
la  Taula  d’Infància  i  Adolescència de  Badalona (TIAB),  als  grups municipals  i  al
Govern de l’Ajuntament de Badalona.

Informe-CIB-Emergència-Climàtica-juny-2021.pdf (consellinfantsbadalona.cat) 

Aquest informe inclou compromisos de les nenes i els nens i nenes del centres que
formen part del CIB, i propostes i demandes a  les famílies i a la ciutadania,  a  les
escoles  i  centres socioeducatius de tota la ciutat,  a les entitats,  a  les empreses, a
l’Ajuntament de Badalona, a la Generalitat de Catalunya, al Govern d’Espanya, a la
Unió Europea i a les Nacions Unides.

Aquesta  és  la  resposta  del  Govern  Municipal  a  algunes  de  les  propostes  i
demandes, agrupades, del CIB:

2. Resposta del Govern Municipal a l’Informe del CIB sobre
l’Emergència Climàtica

4.5 Proposem i demanem a l’Ajuntament de Badalona que:

- Posi més contenidors ben senyalitzats per facilitar el reciclatge, que es creïn
comissions de joves de recollides per netejar les platges i el carrer per crear
consciència.
Hi ha contenidors a molts punts de la ciutat, però sempre que cal i és possible se’n
posen allà on hi ha molta distància entre uns i altres. A Badalona hi ha diverses
entitats  i  centres  escolars  i  socioeducatius  que  fan  accions  per  millorar  la
conservació i la neteja de l’entorn, i l’ajuntament els hi dona suport quan els hi calen
paperes, materials, etc. 

- Fomenti que les botigues i supermercats facin servir materials que no siguin
plàstics per als envasos i bosses.
Des de l’Ajuntament es  fa  difusió  del  que indiquen les  normatives europees,  de
l’estat i de la Generalitat de Catalunya, i també es promou que els consumidors/es
elegeixin productes no embolicats amb plàstics. 

http://consellinfantsbadalona.cat/wp-content/uploads/2019/12/Informe-CIB-Emerge%CC%80ncia-Clima%CC%80tica-juny-2021.pdf


 

- Es facin més carrils bici per evitar l'ús del cotxe. 
Els carrils bici són camins segurs per a que hi circulin bicicletes i patinets. Estan
pensats per oferir protecció a les persones que més ho necessiten com per exemple
la gent gran i els infants. Per això els carrils bici  estan separats dels carrils dels
cotxes amb separadors especials, per evitar accidents i per a que tothom es senti
segur. Els carrils bici donen prioritat a les bicicletes ja que és un transport que no
contamina i  que també és un transport  actiu,  això  vol  dir  que quan pedales  fas
exercici i això és molt beneficiós per a la salut. Anar en bici és una forma divertida,
saludable i no contaminant per anar a l’escola, a la feina i en definitiva per anar per
tota la ciutat.

El mes de febrer de 2021 es va inaugurar el carril bici del carrer Sant Bru-Pomar de
Baix-Ctra de Mataró. És un carril d’1 km de llargària que uneix el centre de Badalona
amb el municipi de Montgat. Al desembre de 2020 es va inaugurar un carril bici a la
Rbla. Sant Joan entre els carrers Jaume Solà i Salvador Espriu. Al març de 2021 es
va inaugurar un carril bici al carrer Camí Sant Jeroni de la Murtra entre els carrers
Paquita Borràs i Suïssa. El proper carril bici previst serà a l’Av. Alfons XIII, entre el
Sant Adrià i el carrer Joan Valera. Hi ha previst fer tota una xarxa de carrils bici per
comunicar tots els barris de Badalona i també amb altres ciutats. Mica en mica es
van fent aquests carrils bici. En aquest sentit aviat s’inaugurarà un nou aparcament
tancat per a moltes bicis al costat de l’estació de tren.

Allà on no es poden fer perquè els carrers són molt estrets, es fan actuacions per a
que els cotxes no puguin córrer. Aquests carrers es diuen carrers pacificats o zones
30, i l’espai de circulació està compartit entre bicis, patinets i cotxes. Els cotxes i les
motos  han  de  respectar  la  prioritat  de  les  bicicletes  i  no  poden  perseguir-les,
avançar-les, ni tocar el clàxon. Han de mantenir un espai de 3 metres de separació
amb les bicis. 

-  Que  es  rehabilitin  les  cases  i  es  facin  més  sostenibles.  Instal·lar  panels
solarsHi hagi edificis eco amb plaques solars equipaments eco i calefaccions
eco.
Això,  excepte  en  els  equipaments  municipals,  li  corresponen  als  propietaris.  En
aquest sentit hi ha convocatòries de subvencions de diferents administracions per fer
més assequibles aquestes millores i instal·lacions. 

- Com a mesura de conscienciació a la ciutadania de Badalona, marcar al Pont
del Petroli el nivell que tindrà el mar d'aquí uns anys, potser també a la platja.
Aquesta és una proposta que es podria incloure en el contracte de la reparació del
Pont del Petroli.

-  Incentivar  l'ús  de  les  bicicletes,  transports  públics  i  elèctrics.  Treure  el
vehicle de la ciutat, millors transports públics, més carrils bici.
A més dels carrils bici explicats abans, també es fan millores en el transport públic:
noves parades, plataformes per accedir al bus, millora de línies i temps de pas. Això
vol dir que les persones responsables estem pensant contínuament en com millorar
els espais de les parades: que tinguin marquesines per a que no es mulli la gent
quan plou o quan faci vent o quan faci molt de sol. També que les parades tinguin
bancs i papereres. I sobretot, que es pugui pujar i baixa fàcilment de l’autobus, tant
els infants, com les persones grans, com les que tenen algun tipus de dificultat per
moure’s o van en cadira de rodes.



 

Els carrils bus donen prioritat als autobusos per a que puguin circular sense estar
envoltats de cotxes i puguin arribar a temps a cada parada. També hi ha semàfors
que serveixen per a que els autobusos surtin per davant dels cotxes i no hagin de fer
cues.

L’Ajuntament té un projecte per fer 6 nous carrils bus a Rambla Sant Joan, Marquès
de Montroig, Av, Martí  Pujol,  President Companys i  Av. Llenguadoc. També s’ha
millorat  l’accessibilitat  en  8  parades  d’autobús  acondicionant  l’espai  de  les
marquesines per a que siguin accessibles.

-  Fer  ús  d'elements  que  fomentin  les  energies  renovables  i  no  tant  les
contaminants. Es reutilitzi l'aigua de les mans amb les cisternes wc, menjador
eco i més arbres i natura a les escoles, polítiques més actives i sistema de
premis.Habilitar  més espais  a  la  ciutat  per  plantacions,  etc  (zones verdes).
Plantar arbres i crear parcs. No utilitzar pesticides. Que deixin de tallar arbres.
Mantenir i cuidar les zones verdes, tenir cura dels arbres. Més espais verds,
menys  pisos.  Prohibir  embrutar  els  parcs  la  ciutat.  Que  hi  hagi  més
encarregats de tenir cura de la higiene dels carrers. Arreglin els parcs i les
zones comunes. Es posin papereres pels carrers on es pugui reclicar, com les
de La Maquinista. Mantenir amb cura els parcs i espais esportius de la ciutat.
Això es te molt present i s’està fent d’acord amb el pressupost que aprova cada any
l’Ajuntament. Recentment, per exemple, s’han plantat palmeres que faltaven a La
Rambla.  Quan  hi  ha  plagues  d’insectes,  en  ocasions  cal  utilitzar  productes
homologats que ajuden a eliminar-los.  Se’n minimitza l’ús i es cerquen alternatives
com ara tractamentrs biològics.

- Preparar espais de recàrrega de cotxes elèctrics per fomentar-ne l'ús.
L’Àrea de Medi  Ambient  conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona té
prevista la instal·lació de nous punts de recàrrega de cotxes elèctrics. Està previst
que es posi un carregador solar de cotxes elèctrics a l’aparcament que hi ha  ala
platja, al costat de l’estació de tren i un altre carregador de càrrega ràpida com el
que hi ha a Montigalà, al barri del Gorg, molt a prop del Palau Municipal d’Esports.

- Als edificis propietat de l'ajuntament podrien posar plaques solars.
Això s’està fent progressivamnet i és una cosa que es conpempla en els projectes de
noves construccions.

- Es posin cartells publicitaris informant de com està la situació a la ciutat.
S’estudiarà fer-ho a través dels MUPIS, però les dades actualitzades es mostren al
web i a través de notícies a la televisió i la ràdio municipal.

- Que posi més restriccions a les empreses i motivi a les escoles i famílies, faci
campanyes i pugui regalar contenidors petits per a les cases. Que baixin els
preus dels cubells  per reciclar i  que facilitin  al  petit  comerç la recollida  de
residus.
A través de la Xarxa d’Escoles  de Badalona per a la Sostenibilitat i  de diferents
campanyes  es fa un treball en aquest sentit.  També es faciliten  contenidors petits
per a les cases.

Badalona, gener de 2022


	PAGE 12

