Barcelona, 15 de novembre de 2019

Alcaldessa, regidores i regidors de l'Ajuntament de Barcelona
En nom de les escoles i les associacions de famílies (AFA) sotasignants, ens adrecem
a vostès per tal d’exposar el següent.
En relació amb les notícies i informes que dia rere dia es publiquen sobre les
conseqüències que té per als nostres infants i joves l’exposició a la contaminació
atmosfèrica a Barcelona, les famílies i escoles sotasignants exigim amb aquesta
carta un canvi de model per tal de resoldre d’un cop el greu problema de salut
pública que es deriva d’aquesta contaminació.
L’evidència dels darrers anys ja ens assenyala que una exposició continuada a la
contaminació produeix un retard en el desenvolupament cognitiu i neuronal, ja des
de l’embaràs, que sovint és irreversible. Com explica el doctor Jordi Sunyer, cap del
programa de Salut Infantil de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i
catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat Pompeu Fabra:
“Una persona que ha crescut en un ambient més contaminat no assolirà el
desenvolupament ideal que hagués pogut tenir si hagués viscut en un lloc amb
aire net. Pel que fa als seus pulmons i pel que fa al seu cervell, tindrà una
disminució que no li correspondria.”
Sabem, a més, que la contaminació està associada amb risc d'ictus, danys en el
desenvolupament neuronal, problemes de salut mental, malalties degeneratives,
malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), càncer de pulmó, pneumònia, infarts

de miocardi, arrítmia, hipertensió, diabetis, problemes dermatològics, respiratoris,
etc.
De tot l’exposat, vostès en són coneixedors, així com del fet que Barcelona, des de
l’any 2010, supera els límits legals establerts per la normativa europea (Directiva
2008/50/CE) pel que fa a diòxid de nitrogen (NO2) i els nivells de partícules (PM 10)
recomanats per l’Organització Mundial per la Salut (OMS). Més enllà de l'insufcient
programa "Escola Respira", no s’ha realitzat cap pla sistemàtic i exitós per a protegir
d’aquests contaminants la població més vulnerable, com són els infants i joves.
Per tot això, exigim un programa exhaustiu i ambiciós que reverteixi aquesta greu
situació de salut pública a nivell de ciutat i amb visió metropolitana.
Pel que fa a la salut de la població infantil en horari escolar, demanem a més:
1.

Reducció dràstica de trànsit al voltant dels centres escolars.

2. Eliminació de les places d’aparcament (incloses motos en vorera) als accessos
als centres, tot incrementant l’espai dedicat als vianants i al verd.
3. Promoció del transport públic i la mobilitat activa (és a dir, caminar, bicicleta,
patinet) per anar i tornar a l'escola. Fent ús de camins escolars lliures de fums i
de perills, que fomentin la salut i l’autonomia dels alumnes.
4. Auditoria individualitzada als centres escolars per abordar amb mesures
pal·liatives la problemàtica de la contaminació atmosfèrica, tant en els
accessos com a l’interior dels centres.
5. Netejar les aules una vegada fnalitzat l’horari escolar (obrint les fnestres) i fer
servir productes de neteja ecològics.
6. Campanyes d’informació i conscienciació a la comunitat educativa (mestres,
alumnes i famílies) de les implicacions a la salut dels alts nivells de
contaminació als centres escolars.

No podem concebre que els nostres polítics, davant una problemàtica que posa en
risc la salut, el benestar i fns i tot la vida de les persones més vulnerables a les que
representen, els infants d’aquesta ciutat, no actuïn amb més urgència i
contundència.
Els nens i nenes de Barcelona tenen dret a respirar un aire net!
[Llistat dels centres educatius i AFAs signants de la carta]
AFA i Claustre Escola Dovella

AFA Escola Vila Olímpica

AFA i Claustre Escola Auró

AFA Escola La Muntanyeta

AFA Escola Joan Miró

AFA Escola Diputació

AFA EBM Forestier

Claustre Escola Bressol Petits

AFA Escola Carlit

AFA Joan Pelegrí

AFA Escola La Mar Bella

AFA Escola Univers

AFA EBM Casa dels Nens

AFA EBM La Fontana

AFA Escola Pau Casals Gràcia

Claustre de l'Escola Pérez Iborra

AFA Escola Poble Sec

AFA Escola Gaia

AFA i Claustre Institut Fort Pius

AFA Escola Xirinacs

AFA Escola Tres Pins

AFA EBM l'Arbret de l'Eixample

AFA i Claustre Escola Provençals

AFA i Claustre Escola Magòria

AFA Escola Antoni Balmanya

AFA i Claustre Escola Vedruna
Immaculada Barcelona

Claustre Escola Ramon Llull
AFA i Claustre Escola Mallorca
Claustre Escola Mn Jacint Verdaguer
AFA Escola Pia Balmes
AFA Institut Maria Espinalt

AFA Escola Pràctiques
AFA EBM El Fil
Claustre Escola Santa Anna
AFA Rambleta del Clot
AFA Escola Els Llorers

AFA Escola Casas

AFA EBM La Farinera

AFA i Claustre Escola Fort Pienc

Claustre Escolàpies Llúria

AFA i Claustre Escola Tabor

AFA i Claustre Les Acàcies

AFA La Farigola del Clot

AFA Jesuïtes Casp

AFA Escola dels Encants

AFA Escola Mallorca

AFA i Claustre Escola Bogatell

AFA Institut Salvador Espriu

AFA Molí de Finestrelles

AFA Institució Montserrat

Claustre Escola Súnion

AFA i Claustre IPSI

AFA Escola Dolors Monserdà

Claustre Escola Ítaca

AFA La Llacuna de Poblenou

AFA Escola Entença

AFA i Claustre L’Arenal de Llevant

AFA Escola Ramón Llull

AFA Escola de les Aigües

AFA i Claustre IPSE

AFA Sadako

AFA EMB Canigó

AFA Escola 9 Graons

AFA Escola de la Concepció

AFA i Claustre Escola Pia Sant Antoni
AFA i Claustre Escola Catalònia
AFA EBM Londres

