
PROTEGIM 
L’ESCOLA DE LES AIGÜES



Accessos
Taxdirt parking: exclusiu 
professionals amb vehicle

Taxdirt pati: sortides extraescolars. Entrades i 
sortides usos del pati (patis oberts,lloguers pistes,...).

2019/20

Sardenya:
ESCOLA DE 
LES AIGÜES

Sardenya:
Entrada i sortida de 
famílies, alumnes i 
professionals (a peu)



Accessos Taxdirt parking: 
8h50: Entrada 6è (sense acompanyament)
12h30: Sortida alumnat migdia
15h00 E t d l t i di

Taxdirt pati: 
8h50: Entrada 4t (sense acompanyament)
9h00: Entrada 1r, 2n i 3r (amb acompanyament)
9h10: Entrada P3 P4 i P5 (amb acompanyament)

2020/21 15h00: Entrada alumnat migdia 9h10: Entrada P3, P4 i P5 (amb acompanyament)
16h20 Sortida 4t, 5è i 6è (sense acompanyament)
16h30: Sortida 1r, 2n i 3r (amb acompanyament)
16h40: Sortida P3, P4 i P5 (amb acompanyament)

Sardenya:

TALL
C. TAXDIRT

ESCOLA DE 
LES AIGÜES

Sardenya:
8h50: Entrada 5è (sense acompanyament) 
9h00: Sortida acompanyants 1r, 2n i 3r
9h10: Sortida acompanyants P3, P4 i P5
16h30: Entrada acompanyants 1r, 2n i 3rp y ,
16h40: Entrada acompanyants P3, P4 i P5
Entrada i sortida professionals (a peu)



PROBLEMÀTIQUES

ESCOLA 
DE LES 
AIGÜES

Vorera c. Taxdirt estreta:

No permet creuaments de p
dos cotxets, cadira de 
rodes, caminadors,....
obligant a baixar a calçada 
a persones vulnerablesa persones vulnerables.

El c. Taxdirt dona accés a:
- EAP Sardenya

C l d t d l- Casal de gent gran del 
Baix Guinardó
- Escola bressol Marina
- Parc Baix Guinardó

Mentre hi ha tallat el cMentre hi ha tallat el c. 
Taxdirt, aquesta 
problemàtica queda 
resolta. Es manté la resta 
del dia.



PROBLEMÀTIQUES
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DE LES 
AIGÜES

Vorera c. Taxdirt estreta:

No permet creuaments de p
dos cotxets, cadira de 
rodes, caminadors,....
obligant a baixar a calçada 
a persones vulnerablesa persones vulnerables.

El c. Taxdirt dona accés a:
- EAP Sardenya

C l d t d l- Casal de gent gran del 
Baix Guinardó
- Escola bressol Marina
- Parc Baix Guinardó

Mesures COVIDMesures COVID 
previstes. Quan i com 
s’implementaran?



PROBLEMÀTIQUES

M COVID
ESCOLA 
DE LES 
AIGÜES

Mesures COVID 
previstes. Quan i com 
s’implementaran?

Tall de trànsit 

Mentrestant...

Tall de trànsit 
responsabilitat de les 
famílies

La seguretat de l’alumnat iLa seguretat de l alumnat i 
acompanyants depèn del 
tall del c. Taxdirt el qual 
s’assegura gràcies a la 

è i d l f ílipresència de les famílies 
voluntàries. No tenen ni la 
formació ni la competència 
per fer-ho.

La guàrdia urbana 
col·labora quan pot en el 
tall de la tarda. Ho hauriatall de la tarda. Ho hauria 
de fer sempre.



PROBLEMÀTIQUES

ESCOLA 
DE LES 
AIGÜES

Pas de vianants Romans:

Manca pas de vianants per p p
creuar el c. Sardenya entre 
c. Romans i c. Taxdirt. 

Les famílies creuen pel migLes famílies creuen pel mig 
per no haver de donar el 
tomb (carrer en pendent).



PROBLEMÀTIQUES

ESCOLA 
DE LES 
AIGÜES

Gual de vianants Taxdirt:

Zona d’acumulació 
d’aigües en el gual de 
vianants costat muntanya 
del pas de vianants del c. 
Taxdirt (cantonadaTaxdirt (cantonada 
Sardenya).
Enrasament del gual de 
vianants millorable.



PROBLEMÀTIQUES

ESCOLA 
DE LES 
AIGÜES

Trànsit de pas pel c. 
Taxdirt

Tot i que el c. Taxdirt és 
d’un sol carril de circulació 
i, a priori, de caràcter 
veïnat té un quantitatveïnat, té un quantitat 
substancial de trànsit de 
pas.

Mentre hi ha tallat el c. 
Taxdirt, aquesta problemàtica , q p
queda resolta. Es manté la 
resta del dia. Confiem que els 
talls dissuadeixin els vehicles 
i optin per l’ús de les vies dei optin per l ús de les vies de 
la xarxa primària.



PROBLEMÀTIQUES

ESCOLA DE 
LES 
AIGÜES

Incompliment semàfor 
vermell:

Els vehicles que giren pel 
c. Taxdirt a l’esquerra pel 
c. Sardenya, tenen  en 
vermell la primera part devermell la primera part de 
la fase de verd del pas 
dels vianants. Tot i això, 
no ho respecten i 
i t àti t lsistemàticament el 

passen en vermell. 

Mentre hi ha tallat el c. 
Taxdirt, aquesta , q
problemàtica queda 
resolta. Es manté la 
resta del dia.



PROBLEMÀTIQUES

ESCOLA 
DE LES 
AIGÜES

Vorera c. Sardenya:

Disposa de tanca enfront p
de l’accés a l’escola. 

Aigües amunt i avall hi ha 
aparcaments bici queaparcaments bici que 
redueixen l’amplada lliure 
de pas de la vorera. Es 
poden allunyar per facilitar 
l’ j t d ll’esponjament de les 
famílies.

Aigües avall, hi ha un banc 
molt separat de l’accés. En 
manquen de propers.

Amb les entrades i 
sortides pel c. Taxdirt
l’acumulació de famílies 
és menor i més 
esponjada.



PROBLEMÀTIQUES

ESCOLA 
DE LES 
AIGÜES

Velocitat dels vehicles al c. 
Sardenya

Les fases semafòriques del c. 
Sardenya generen que hi 
hagi una ona verda que 
promou:promou:
-Que hi hagi una IMD de 
vehicles alta al c. Sardenya, 
és una via ràpida.

Q l hi l i li- Que els vehicles circulin a 
altes velocitats.

A més, la inexistència de 
semàfors en la cruïlla del c. 
Romans i Pare Lainez
convida encara més a 
augmentar la velocitat.g



PROBLEMÀTIQUES

ESCOLA 
DE LES 
AIGÜES

Senyalització de zona 
escolar:

El senyal de zona escolar 
(P21) del c. Sardenya és 
poc visible.
Al c Taxdirt no n’hi haAl c. Taxdirt no n hi ha.



PROBLEMÀTIQUES

Qualitat de l’aire

L’Escola de les Aigües es g
localitza en zona de 
contaminació ≥ 40 µg/m3.

Captura del mapa de contaminació a les escoles que ha fet Eixample Respira

S l’últi i f b l lit t d l’ i B l lit t l’A è i d S l t Públi d B lSegons l’últim informe sobre la qualitat de l’aire a Barcelona realitzat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
(ASPB) del 2020:
• La contaminació de l’aire a Barcelona causa el 61% dels nous casos d’asma infantil (uns 950 casos anuals).
• Recomanen: 

 La reducció global del trànsit. És, amb diferència, la mesura més eficient per disminuir l’exposició i els efectes en 
salut de la contaminació de l’aire.
 És prioritari reduir l’exposició a la contaminació de l’aire a les escoles.
 Al voltant de les escoles:Al voltant de les escoles: 

o Prioritzar reducció de trànsit.
o Reduir la congestió durant l’entrada i la sortida.



CONCLUSIONS:

L di ifi ió d l l’ l h d ït l’ l ió d l f íli l S d ò é fi i t- La diversificació dels accessos a l’escola ha reduït l’acumulació de les famílies al c. Sardenya, però no és suficient. 

C. TAXDIRT:

- El tall de trànsit puntual al c. Taxdirt és imprescindible pel correcte funcionament de les entrades i sortides del matí i la 
tarda.

- Manca solucionar la resta d’entrades i sortides pel c. Taxdirt (migdies, extraescolars, altres usos del pati,...).p ( g , , p , )

- Independentment del tall del c. Taxdirt, és necessària la reconversió del c. Taxdirt en un vial per a vianants, on 
l’espai sigui pels vianants i no pel vehicle privat, especialment entre Lepant i Sardenya. És un vial de connexió d’escoles, 
casal d’avis, EAP Sardenya i Parc Baix Guinardó. 

- Executar un pas elevat (vorera passant) al pas de vianants del c. Taxdirt on actualment s’acumula l’aigua de les pluges. 
Així, es millorarà l’accessibilitat del pas de vianants i es reduirà la velocitat dels vehicles. 

- En aquesta línia, també caldria executar el pas elevat a la cruïlla amb el c. Marina i un altre equidistant a aquests q , p q q
(quedarien separats uns 70 m).

- Col·locar senyalització de zona escolar i acompanyar-la de mesures per facilitar-ne la seva percepció.

- Assegurar que el tall del c. Taxdirt no sigui responsabilitat de les famílies sinó de professionals en aquesta matèria. 
I lit ió ti l i f i d l h i d l t ll i d l’iti i lt tiIncorporar senyalització vertical que informi dels horaris del tall i de l’itinerari alternatiu. 



CONCLUSIONS:

C SARDENYAC. SARDENYA:

- Executar el pas de vianants semaforitzat i amb guals de vianants accessibles a la cruïlla del c. Sardenya, aigües 
amunt del c. Romans.

- Assegurar la reducció de la velocitat dels vehicles al c. Sardenya, aigües amunt del c. Taxdirt (coixins berlinesos, 
esquenes d’ase, canvis de fases semafòriques per trencar l’ona verda,...). 

- Col·locar senyalització de zona escolar i acompanyar-la de mesures per facilitar-ne la seva percepció.


