
PROTEGIM 
L’ESCOLA DE LES AIGÜES

PROPOSTES DEPROPOSTES DE 
MILLORA DEL PROJECTE



ESCOLA 

Trasllat de la senyalització 
horitzontal taronja d’àmbit 
protegit al mateix c Taxdirt DE LES 

AIGÜES
protegit al mateix c. Taxdirt, 
però entre el carril bici del c. 
Marina i el pas de vianants.



Trasllat de la senyalització 
h i l d’ d d

ESCOLA 

horitzontal d’onades verdes a 
la calçada del c. Taxdirt per 
remarcar que el vial és de 
prioritat de vianants i la 
circulació dels vehicles està DE LES 

AIGÜES
circulació dels vehicles està 
prohibida.

Exemple escola Ferran i Clua



Ubicació dels 6 nous bancs i 

ESCOLA 

elements de jocs espontani a la 
calçada del c. Taxdirt, eliminant el 
carril d’estacionament. Ubicar-los 
de manera que els vehicles que 

DE LES 
AIGÜESpuguin circular pel vial no ho facin 

en una trajectòria rectilínia.

Exemple escola Ferran i Clua



PROTEGIM 
L’ESCOLA DE LES AIGÜES

COMPROMÍS ADQUIRIT ENCOMPROMÍS ADQUIRIT EN 
EL CONSELL DE BARRI



ESCOLA 
DE LES

Reubicació del senyal vertical de zona de prioritat de vianants, 
circulació prohibida i limitació de velocitat a 10 km/h per davant 
del senyal de les obres

DE LES 
AIGÜES



PROTEGIM 
L’ESCOLA DE LES AIGÜES

ALTRES PROPOSTES DEALTRES PROPOSTES DE 
MILLORA A CURT TERMINI



Generar un nou pas de vianants elevat a la meitat del c. Taxdirt, entre c. Marina i c. Sardenya, connectant l’accés a l’escola amb 
l’altra vorera.

C ti l t ( t) l d i t d l T di t M i ( t l il bi i l’ é l’ t BSM)Convertir en pas elevat (vorera passant) el pas de vianants del c. Taxdirt – c. Marina (entre el carril bici l’accés a l’aparcament BSM)



Omplir la calçada del c. Taxdirt de jardineres amb arbres i vegetació per:

• Millorar la percepció dels conductors conforme el vial és de prioritat de vianants.

• Convidar als vianants a ocupar la calçada.

• Generar trajectòries no rectilínies als vehicles que excepcionalment circulin per la calçada.

A t l d l t d l’ l lí i t t l d fi i l j t d’Ill d B i G i dó• Augmentar el verd als entorns de l’escola, en línia a tot el que es defineix al projecte d’Illa verda Baix Guinardó.

Exemple de jardineres col·locades a Barcelona



En la mateixa línia, col·locar més mobiliari urbà (bancs, papereres, jocs pels infants,...) a la calçada.

Exemple de mobiliari de l’escola Estel



Reprogramació de les fases 
semafòriques de les 
dif t ïll d l

ESCOLA 
DE LES 
AIGÜES

diferents cruïlles del c. 
Sardenya per evitar que hi 
hagi una ona verda i així:

- Reduir la IMD de vehicles al 
c. Sardenya, perquè deixarà 
de ser una via ràpida.

- Reduir la velocitat de 
circulació dels vehicles.

Cal recordar que entre el cCal recordar que entre el c. 
Taxdirt i el c. Còrsega hi ha 
tres escoles i un institut.



Reduir la velocitat de 
circulació dels vehicles pel c. 
S d l l t i i

ESCOLA 
DE LES 
AIGÜES

Sardenya col·locant coixins 
berlinesos.

Exemple de coixins berlinesos al c. Escorial i c. Legalitat



Col·locar senyalització vertical als vials 
que conflueixen amb el c. Taxdirt
(L t M i S d N é i

ESCOLA 
DE LES 
AIGÜES

(Lepant, Marina, Sardenya, Nogués i 
Ventalló) per advertir als vehicles que al 
c. Taxdirt està prohibida la circulació
- Senyals R-302 i R-303, amb les 
excepcions corresponents.
- Senyalització d’orientació dels itineraris 
recomanats amb antelació suficient.



C i l tit d i l ió d l dif t t d l T di t i d’ lt i l d l b i it l t à it dCanviar el sentit de circulació dels diferents trams del c. Taxdirt i d’altres vials del barri per evitar el trànsit de pas.
Caldrà fer un estudi en detall per determinar-ne la millor configuració.

ESCOLA DE 
LES AIGÜES

ESCOLA DE 
LES AIGÜES

Situació actual Exemple de possible proposta


