INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I MOBILITAT
SOSTENIBLE:
QUÈ CAL I COMLAAPROPIAR-SE
I
L’ENTORN
I CORRESPONSABILITZEN
INFÀNCIA?
MOURE’S PER LA CIUTAT COM A VIANANTS I AMB
TRANSPORT PÚBLIC, BICICLETES I PATINETS?

Taller 4
A la Jornada “El dret dels infants a la ciutat”, co-organitzada per l’Institut Infància i
Adolescència de Barcelona i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) el 15
de desembre del 2016, es van desenvolupar 4 tallers sobre espai públic, infància i
adolescència. L’objectiu dels tallers era d’obrir el debat amb la ciutadania a l’entorn
dels obstacles i oportunitats que ofereix la ciutat per avançar en millores en l’espai
públic que facin de la ciutat un espai més amable per créixer i viure la infància i
l’adolescència. Aquí teniu la relatoria del Taller 4.
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TRA
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P
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ELS C
CANVIS A L’’ESPAI PÚBLIC
Pau Avvellaneda, professor
p
dee Geografiaa de
la Univversitat Autò
ònoma de BBarcelona i
especiaalista en espai públic, m
mobilitat
sostenible i segura
a i camins eescolars, va
centrar el taller en
n els canviss soferts per
l’espaii públic i less fórmules pper assolir una
u
mobilitat activa i més sostennible.
Pel pro
ofessor Avellaneda, enss trobem daavant
una lòggica espacia
al molt parccel∙lada i
multidimensional,, amb moltss i diferentss
usuariss. La ciutadania ha pattit un procé
és de
desposssessió de l’espai. Aba ns el carrerr era
un esp
pai assilvestrrat on els veeïns i veïness hi
manttenien una àmplia i constant interrrelació. Acttualment una part signnificativa de
els
nostrres infants romanen
r
re
eclosos a ca sa: quantess hores es passen
p
tancaats els nostres
fills i filles? A la vegada, a l’’espai públi c es produe
eix una realitat panòpttica, de conttrol
dels infants i l’adolescènciaa, de discrim
minació, i en
n la que s’hii estableix uuna lògica de
d
gèneere.

BILITAT
L’ESTTRUCTURA DE LA MOB
Existeixen un seeguit de facttors que ge neren les co
ondicions de possibilitaat per realittzar
nts a peu:
els desplaçamen
11. L’espai físic
f
(l’estat dels carrer s i del trànssit).
22. La distàn
ncia que s’h
ha de recórrrer.
33. La qualittat de l’ento
orn urbà (laa intensitat de la il∙luminació, la deensitat de
persones ocupant el
e propi espaai públic, la vida percebuda als ca rrers, etc.).

L’articulació d’u
un model de
e mobilitat ssostenible que
q prioritzi els vianantts i el transport
públiic sostenible permet re
ecuperar l’eespai públic per a la ciu
utadania, reeduir la
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contaaminació i millorar
m
la salut
s
dels veeïns i veïness. Paral∙lelam
ment a aquuest nou mo
odel
de m
mobilitat, convé incorpo
orar canvis en la pròpiaa subjectivittat dels aduults. És a dirr, en
molts casos els adults
a
viuen
n la mobilitaat dels fills i filles amb por, una poor que no taan
sols llimita objecctivament els movimennts dels infaants, sinó qu
ue al transm
metre‐la tam
mbé
activva les limitaccions subjecctives (es doonen exemples de parcs infantils on els infan
nts
van lligats amb un arnés pe
erquè no ess puguin esccapar). Conv
vé capgirar aquesta visió
poru
uga del carre
er i, per tan
nt, les famíllies han de realitzar un
na tasca d’eensenyament
real, actiu i positiu de l’esp
pai públic. EEn termes generals,
g
a partir
p
dels vvuit anys ells
infan
nts ja estan preparats per sortir aal carrer. En
n tant que adults els heem de dona
ar
einess per moure
e’s i aprend
dre a confiaar en les sevves capacita
ats.

EINES PER A LA MOBILITAT
T SOSTENIB
BLE
Com és evident,, cal pregun
ntar‐se què cal per mou
ure’s per la ciutat com a vianants i
amb transport públic,
p
bicicletes i patinnets. En aqu
uest sentit, el professo r Avellaned
da va
planttejar un segguit de qüesstions.
Convvé repensarr la ciutat (u
urbanisme i arquitectu
ura) des de la perspecttiva de la
bicicleta. És a diir, per fer ús de la biciccleta cal ten
nir‐ne una i tenir espai on guarda‐la.
Calen
n canvis en l’actual acccessibilitat. TTenen tots els habitatg
ges aquestaa capacitat
d’em
mmagatzematge? La tenen a un llooc accessible? També és
é necessàriia una inverrsió
en in
nfraestructu
ures (carril bici,
b voreress adients pe
er les bicis, aparcament
a
ts per biciclletes,
etc.) i un canvi d’hàbits
d
i essquemes meentals, espe
ecialment per part delss pares i maares.
ndre que esstan preparrats, i
Aqueests han de donar conffiança als in fants, enten
comp
prendre quee es tracta d’un
d
mode de transport segur.
El seggüent vídeo
o ens perme
et copsar laa idoneïtat d’aquesta
d
mode
m
de tra nsport pels
infan
nts. Us en reecomanem el visionat, ja que no va
v ser possib
ble en el maarc del talle
er:
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Pel q
que fa al transport públic, és essenncial millora
ar la inform
mació relativva a les
interrconnexionss, parades, horaris,
h
etc . Tenim unaa xarxa de transport exxtensa i
comp
plexa, convé potenciarr la seva inteel∙ligibilitat. També és indispensabble establirr
políttiques de fid
delització. Les
L edats prrimerenque
es són vitalss en la consttrucció d’hààbits,
per ttant, convé establir pollítiques de bbaixes quottes pels infants amb l’oobjectiu de
fideliitzar‐los i acconseguir que interioriitzin la impo
ortància de participar een una mob
bilitat
públiica i sostenible. Finalm
ment, cal rep
pensar la prròpia estètica del transsport públic
(delss busos, el metro,
m
els trrens, etc.). SSi volem que els infants l’utilitzin ll’hem de fer
atracctiu als seuss ulls, fugir de
d la funcioonalitat i disssenyar‐los des d’una aaltra
persp
pectiva. En algunes ciu
utats ja ho hhan començçat a fer:

En deefinitiva, exxisteixen mo
oltes eines i fórmules que
q assegurren la consttrucció d’una
mobilitat activa. El bici bus, els caminss escolars, el
e bus a peu, entre d’alttres, atorgu
uen
d propi dessplaçamentt, a la mobillitat. La mobbilitat no taan
un vaalor social, més enllà del
sols éés desplaçaament, és taambé interaacció i interrrelació. Due
es dimensioons de la
mateeixa que cal potenciar. Per fer‐ho no només hem
h
de pen
nsar en la m
mobilitat ‘cap
p a’ o
‘des de’ l’escola, hem de se
er capaços dde pensar en
e una mobilitat integraal que inclo
ogui
tots eels aspectes de la nosttra –i per deescomptat la dels infan
nts– quotidi anitat.

R
TRESS OBJECTIUSS A ASSOLIR
Un co
op realitzad
da la presen
ntació sobree l’actual mobilitat i alg
gunes de less eines per
millo
orar‐la, vam demanar al
a professorr Avellanedaa que plante
egés 3 objeectius de ciu
utat
(tress escenaris desitjables)
d
) que ens peermetessin potenciar la mobilitatt sostenible
e dels
infan
nts i adolesccents.
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El pro
ofessor Aveellaneda va plantejar aqquests 3 ob
bjectius:

TREB
BALL PER GR
RUPS
Un co
op plantejats aquests tres
t objecti us vam trasspassar el fo
ocus d’aten ció als
assistents al taller. La finalitat era que plantegesssin dubtes, interrogant
i
ts i/o
alterrnatives al voltant
v
dels tres object ius fixats. Des
D del treball cooperattiu i en grup
p
havieen de reflexxionar sobre
e la viabilitaat, possibilittats i conveniència d’aqquestes fite
es.
Resp
pecte a cadaa un dels ob
bjectius planntejats els preguntàvem
p
m: 1) Esteu d’acord am
mb
objecctiu plantejat? Penseu que cal refformular‐lo,, ampliar‐lo? 2) Quins ssón els
princcipals obstacles o dificu
ultats a la ciiutat de BCN
N per assoliir l’objectiu plantejat? 3)
Quin
nes són les principals
p
op
portunitats o avantatgges que oferreix la ciutatt de BCN pe
er
assollir l’objectiu
u proposat?? 4) Quines penseu que
e haurien de
e ser les acttuacions
priorritàries per tal
t d’assolirr l’objectiu pplantejat?
RESU
ULTATS DE LA
L DISCUSSSIÓ
OBJEECTIU 1: Mo
oure’s sol o en grup d’aamics per la ciutat a partir dels 8 anys
El primer dels objectius el van
v discutirr un dels gru
ups del talle
er
ACORD AMB L’O
OBJECTIU?
Els m
membres deel grup 1 es varen maniifestar d’aco
ord amb la formulació de l’objectiu.
Tanm
mateix, van subratllar laa importànccia de canviar l’entorn de les ciutaats i dotar‐les
d’unees condicions de mobilitat afavoriidores de l’o
objectiu asssenyalat.
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G
Grup 1

DIFIC
CULTATS
Les p
principals diificultats i obstacles quue van destaacar el grup
p 1 per aconnseguir una
mobilitat autònoma a partiir dels vuit aanys foren la
l necessita
at de milloraar la segure
etat
v
per sobre del vehicle
v
priva
at. És a dir, encaminar‐‐nos
en ell trànsit i prrioritzar el vianant
cap a una ciutatt més pacificcada i amabble amb la ciutadania
c
que
q vol real itzar els seu
us
desp
plaçaments a peu. Una segona difi cultat expre
essada fou la manca d’’equipaments
en m
molts dels baarris de la ciutat
c
que oobliguen alss infants i ad
dults a realittzar molts
desp
plaçaments. L’organitzaació reticulaar de la ciutat té com a potencialittat l’estalvi de
desp
plaçaments i, per desco
omptat, un m
menor ús del vehicle privat.
p
En te rcer lloc es va
detectat un imp
portant prob
blema relaccionat amb el disseny dels
d carrils bbici i, en algguns
casoss, la manca de respectte cap els ussuaris/es d’aquest serrvei. Convé repensar laa
ciutaat des d’unaa òptica no ‘motorcènt
‘
v
tat tant delss
rica’ i tenir present la vulnerabilit
vianaants com deels ciclistes.
OPORTUNITATSS
Les p
principals op
portunitats i avantatgees feien èmffasi en la prròpia idiosinncràsia de la
ciutaat de Barcellona i el tre
eball acumu
ulat des de fa
f anys. S’o
observa un i nterès i
coneeixement peer part de l’aadministracció pública (Ajuntamen
(
nt de Barcellona) que ess
correelaciona am
mb la conscie
enciació i eexigència d’una part sig
gnificativa dde la
ciutaadania. Aqu
uest interès previ i exiggència generralitzada ha
a obligat a l’’administració a
actuaar amb méss celeritat i plantejar laa reconceptualització de l’espai púúblic i la
neceessitat de millorar l’autonomia dells infants co
om uns elem
ments impo rtants en laa
impleementació de les diverrses polítiquues públiques.
5

Jornada:
J
El dret dels innfants a la ciutat
c
Reelatoria_Ta
aller 4
15/12//2016
ACCIONS PRIOR
RITÀRIES
Entree les accions prioritàrie
es per l’assooliment d’una major au
utonomia e n el
desp
plaçament i mobilitat es va destacaar la necesssitat d’impu
ulsar, encarra més, el
proggrama de less “Superille
es”. Cal passsar de la pro
ova pilot a una
u implem
mentació reaal i
efecttiva d’aquesst programaa a diferentts indrets de
e la ciutat. En
E segon llooc es va fer
èmfaasi en la neccessitat –prrioritària– d
de rebaixar el cost del servei públlic i millorar‐ne
la qu
ualitat. Si l’o
objectiu ha de ser augm
mentar‐ne el
e seu ús, també cal au gmentar‐ne
e
l’acceessibilitat. Finalment,
F
en
e tercer llooc, es va po
osar damuntt de la taulaa la necessittat
de m
millorar en tots
t
els aspe
ectes de l’eeducació via
al als infants. Des de laa pedagogia cal
no no
omés ensen
nyar les lògiiques de moobilitat de la ciutat, sin
nó que tambbé cal poten
nciar
una ccultura del vianant
v
i de
el transportt públic. En aquest
a
senttit, l’escola hi té molt a dir.

OBJEECTIU 2: Convertir els desplaçame
d
ents en exp
periències vitals,
v
no enn mers tràm
mits.

El seggon dels ob
bjectius el vaan discutir ddos dels gru
ups del talle
er. Relatem les aportaccions
de m
manera conjunta.
ACORD AMB L’O
OBJECTIU?
Ambdós grups van
v estar d’acord amb l’objectiu i van recalca
ar la importàància de
ncia
manttenir‐ne l’enunciat origginal. En quualsevol cass, es va emffasitzar en lla importàn
de co
onvertir elss desplaçam
ments dels in
nfants en experiències
e
s positives i gratificantts
que aajudessin a estimular l’hàbit de d
desplaçar‐se
e a peu. El passejar
p
i ell caminar
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ofereeix una nova visió de laa ciutat, un espai de de
escoberta que el transpport a moto
or no
pot o
oferir. Es traacta d’incidir en la lògicca experien
ncial dels de
esplaçamentts.

CULTATS
DIFIC
Entree les princip
pals dificultaats per trannsformar elss desplaçam
ments en expperiències vitals
v
els dos grups vaan destacar les següentts: La manca d’espais verds,
v
agraddables i am
mb
ments atracttius pels inffants, –en m
molts casos hi ha espais, rutes i ca rrers amb
elem
serio
oses mancan
nces d’enllu
umenat púbblic– afavoriidors d’una mobilitat m
més agradab
ble i
lligad
da a experièències diverrtides i ambb possibles interaccionss, en aventuures quotidianes
pels infants. La rigidesa
r
horària, tant ppel que fa als
a horaris escolars com
m als laborals,
que m
massa sovin
nt obliga a desplaçar‐n
d
os amb exccessiva celeritat, molt l luny del ritm
me
que h
hauria de teenir el modeel desplaçam
ment‐passeejada que permet un m
major gaudi de la
ciutaat. L’existèn
ncia d’un espai públic q
que prioritzza el vehicle
e, el model actual de ciutat
ha co
onvertit el vianant
v
en un
u apèndix secundari del
d carrer qu
ue, en ocas ions, pot
esdevenir una molèstia
m
pel sempre pr esent cotxe
e privat. La manca d’unna política
educcativa generalitzada i coordinada
c
que posi en valor el dret
d dels inffants a passsejar
per la ciutat. Co
onvé incorporar aquestts plantejam
ments als prrojectes de centre amb
b
l’objeectiu que to
ota la comunitat educaativa (alumn
nes, famíliess i professoorat) prengu
ui
consciència d’aq
quest canvi tant necesssari.
OPORTUNITATSS
Les o
oportunitatss o avantatgges que varren destacar els grups 2 i 3 foren laa favorable
e
confiiguració urb
bana de Barcelona. Es tracta d’un
na ciutat de mida mitjaana i
7

Jornada:
J
El dret dels innfants a la ciutat
c
Reelatoria_Ta
aller 4
15/12//2016
signifficativamen
nt compactaa on, llevat d’algunes zones,
z
no hi ha obstaclees urbanístics
de grran magnitu
ud (les rond
des són un cclar exemple d’aquest tipus
t
de barrreres
infranquejables). Aquesta configuració
c
ó urbanísticca facilita la incorporacció de mesu
ures
afavo
oridores d’aaquesta lògica basada een les experiències al carrer,
c
més enllà del mer
m
desp
plaçament d’un
d
lloc a l’altre. Paral∙∙lelament, Barcelona,
B
com
c
tota ciuutat
Mediterrània, gaaudeix d’un
na intensa vvida al carre
er i d’una cllimatologiaa favorable que
contribueix favo
orablement a l’èxit d’aqquest tipus de mesures i actuacio ns.
ACCIONS PRIOR
RITÀRIES
Les aaccions que cal realitzar per afavo rir una mob
l pivoten so
bilitat més experiencia
e
obre
dos ggrans àrees. Per una baanda, la impportància de la concilia
ació horàriaa, la conciliaació
dels horaris labo
orals amb els
e horaris e scolars amb
b l’objectiu d’articular uns
desp
plaçaments més reposaats i construuir un tempss d’oci on es pugui dessenvolupar la
descoberta de l’’espai públic. Per l’altraa, la remod
delació de la
a via i l’espaai públic. Éss a
dir, ccal cercar maneres
m
de fer
f els carreers més atraactius , sigui limitant ell trànsit,
retollant les distàncies a peu o facilitannt l’ocupació de la via pública
p
a fi i efecte de
potenciar les activitats de joc i de lleurre.

OBJEECTIU 3: Do
otar als infants i joves d
de recursoss per a impu
ulsar accionns per a do
onar
respo
osta a les necessitats
n
que
q han deetectat en la
a seva comu
unitat.
El terrcer dels ob
bjectius el va discutir u n dels grups del taller. Relatem toot seguit less
diverrses aportaccions.
ACORD AMB L’O
OBJECTIU?
bjectiu, no s’esmenta caap necessitat de reform
mular‐lo, taan sols s’obsserva
En reelació a l’ob
la neecessitat d’aampliar‐lo to
ot incorpor ant el conce
epte de “so
ostenibilitatt”. L’enunciat
del p
propi objecttiu és directe, clar i conncís, tanmatteix amb l’ampliació poodria quedaar de
la seggüent maneera: “Fidelittzar els i les adolescentts en l’ús del transport públic i
sosteenible”. Ara bé, en term
mes genera ls res a dir, coincidènciia absoluta i certesa qu
ue cal
camiinar per reeeixir en el se
eu assolime nt.
CULTATS
DIFIC
Alguns dels obsttacles que es
e van destaacar per asssolir la fidelització dels adolescentts en
l’ús d
del transporrt públic són
n la manca d’espais en
n determina
ats habitatgges per gua
ardar
la biccicleta (es detecta
d
l’existència d’hhabitatges que
q són poc apropiats pper dipositaar‐hi
una o dues biciccletes), la manca
m
d’unaa lògica d’in
ntermodalittat que perm
meti potencciar
8
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la combinació de la bicicletta i el transpport públic, la manca d’espais
d
al ccarrer o ediificis
públics on deixaar amb segu
uretat les b
bicicletes, patins o mon
nopatins, l’ existència d’un
d
transsport noctu
urn limitat i poc afavorridor –per raaons de freq
qüències, coombinacion
ns,
etc. – del seu úss en aqueste
es franges hhoràries. Fin
nalment, també es dettecta una
hiperrfragmenta
ació i mala gestió
g
de laa informació
ó relativa als transportts públics (ffent
especial referèn
ncia als horaaris de bus, tren, etc.) que
q impede
eix un majo r ús,
especialment a l’hora de re
ealitzar com
mbinacions o emprar el transport iinterurbà.
OPORTUNITATSS
La ciu
utat de Barccelona com
mpta amb unna importan
nt xarxa de transport ppúblic (mettro,
tren,, ferrocarrilss, tramvia i bus). Malgrrat que les infraestruct
i
tures són m
millorables,
aqueest transporrt té una ele
evada capaccitat d’arrib
bar a tota la ciutat i unaa molt bonaa
accesssibilitat. Éss un elemen
nt favorablee que convé
é aprofitar i potenciar. A la vegadaa,
s’estan aplicant mesures co
omplementtàries facilittadores del seu ús: pass de la T12 a la
T16, que assegu
ura l’accessibilitat al traansport púb
blic de tots els
e adolesceents, amplia
ació
c
bici que
q pot afavvorir la intermodalitat i, per tant, ll’ús combin
nat
de laa xarxa de carrils
del transport pú
úblic amb laa bicicleta i ll’ampliació, per bé que
e encara inssuficient, de
els
horaris nocturn
ns.
ACCIONS PRIOR
RITÀRIES
Com a actuació prioritària es
e va assenyyalar la neccessitat de continuar
c
am
mpliant elss
ns, els carrils bici i l’abaast de la tarrja T16. En bona mesurra, es tractaa
horaris nocturn
d’ado
optar des de l’administtració públiica criteris que
q afavore
eixin l’accesssibilitat al
transsport públicc per part de
els usuaris m
mitjançant la implementació de ppreus
asseq
quibles i less millores en
n les infraesstructures d’una
d
xarxa que, en genneral, està ben
valorrada. En un altre ordre de les cosees, també s’’insistí en la
a necessitat de potenciar
una fflota de tran
nsport públlic (especiallment els bu
usos) el més sosteniblee i ecològicaa
possible.
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