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MARÇ DE 2019: ATROPELLAMENT D’UN INFANT.
L’AFA sol∙licita a l’Ajuntament la realització del projecte de CAMÍ ESCOLAR.

ESCOLA DE LES
AIGÜES

ABRIL 2019: XOC ENTRE COTXE I MOTO DAVANT D’INFANTS DE P3 DE L’ESCOLA.
L’Ajuntament informa que no és possible sol∙licitar en aquests moments el projecte de CAMÍ ESCOLAR.

ESCOLA DE LES
AIGÜES

OCTUBRE 2019: COMISSIÓ DE CAMÍ ESCOLAR ESTUDIA LES PROBLEMÀTIQUES A L’ENTORN DE L’ESCOLA
Vorera cc. Taxdirt estreta:
No permet creuaments de dos cotxets, cadira de rodes,
caminadors,....
obligant a baixar a calçada a persones vulnerables.

OCTUBRE 2019: COMISSIÓ DE CAMÍ ESCOLAR ESTUDIA LES PROBLEMÀTIQUES A L’ENTORN DE L’ESCOLA
Vorera cc. Taxdirt estreta:
Acumulació d’infants i famílies a la vorera en la sortida dels extraescolars, casals d’estiu o en actes
organitzats per l’escola.

OCTUBRE 2019: COMISSIÓ DE CAMÍ ESCOLAR ESTUDIA LES PROBLEMÀTIQUES A L’ENTORN DE L’ESCOLA
Carrer Taxdirt,
Taxdirt itinerari de vianants vulnerables
A més de donar accés a la nostra escola, el c. Taxdirt dona accés
a:
‐ EAP Sardenya
‐ Casal de gent gran del Baix Guinardó
‐ Pisos tutelats c. Marina
‐ Escola bressol Marina
‐ Parc Baix Guinardó
‐ Mossos d’Esquadra

ESCOLA DE LES
AIGÜES

En un futur també al
poliesportiu
li
ti del
d l Baix
B i
Guinardó!

NOVEMBRE 2019: ASSITÈNCIA A LA SESSIÓ INFORMATIVA DE LA ZBE
La contaminació és un problema greu de salut
salut, causa un terç dels nous casos d’asma
d asma infantil.
infantil
És especialment agressiva amb els col∙lectius més volunerables, com els infants o les dones embarassades.

http://www.afaescoladelesaigues.org/
index.php/category/junta‐
afa/comissions/cami‐escolar/page/2/

DESEMBRE I GENER 2019: ELABORACIÓ DEL PROJECTE ILLA VERDA BAIX GUINARDÓ
Hi participen:
‐ Direccions i AFAs de:
• Escola de les Aigües
• Escola bressol Marina
• Institut
I i TTeresa Pà
Pàmies
i
‐ Associació de veïns i veïnes del Baix Guinardó
Inclou un anàlisi de ll’entorn
entorn de ll’escola
escola i propostes de millora.
http://www.afaescoladelesaigues.org/index.php/2020/01/28/projecte
‐illabaixguinardo‐i‐campanya‐elfumensmata/

FEBRER 2020: ATROPELLAMENT INFANT DE P4
1 mes d’hospitalització . 4 mesos sens poder caminar.
Davant d’infants de la seva classe i d’altres alumnes de l ‘escola.

ESCOLA DE LES
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FEBRER 2020: PARTICIPACIÓ A CONSELL DE PREVENCIÓ I SEGURETAT D’HORTA‐GUINARDÓ
No tenim cap de les mesures de
protecció que plantegen per les escoles.
L’AFA exposa les reivindicacions.

FEBRER 2020: PARTICIPACIÓ A LA PRESENTACIÓ DELS PROCESSOS PARTICIPATIUS
L’AFA explica el projecte de pacificació de ll'entorn
LAFA
entorn escolar i el de transformació del pati de l'escola.
l escola.

FEBRER 2020: MANIFESTACIÓ AL C. SARDENYA
Les famílies i altres col∙lectiu
col lectiu demanem que es protegeixi l’escola.
l escola. Que hi hagi menys cotxes i més salut.

http://www.afaescoladelesaigues.org/index.php/2020/02/29/menys‐
cotxes‐i‐mes‐salut/

MARÇ 2020: REUNIÓ AJUTAMENT I MEMBRES DEL PROJECTE ILLA VERDA BAIX GUINARDÓ I COMISSIÓ
CAMÍ ESCOLAR DE L‘AFA.
Punts destacats de la reunió respecte Taxdirt:
‐ L’escola de les Aigües està inclosa al programa Protegim les escoles.
‐ Es consensuaran les actuacions amb l’escola i l’AFA.

http://www.afaescoladelesaigues.org/index.php/2020/03/04/pacificacio‐semafor‐i‐poliesportiu/

MARÇ 2020: EXPLICACIÓ DEL PROJECTE ILLA VERDA BAIX GUINARDÓ A REPRESENTANTS POLÍTICS
Representants del projecte Illa Verda Baix Guinardó donen a conèixer el projecte a diferents grups polítics.

MAIG 2020: L’AJUNTAMENT IMPULSA UNA XARXA D’ITINERARIS SEGURS PER CAMINAR EN EL PERÍODE DE
DESCONFINAMENT PROGRESSIU A BARCELONA
S’hi
’h inclou
l ell c. Taxdirt
d on es col∙loquen
ll
unes tanques.

JULIOL 2020: COL∙LOCACIÓ DE COIXINS BERLINESOS PREVIS A LES TERRASSES DELS BARS
L’AFA es pregunta sobre quines són les prioritats de la nostra ciutat.

JULIOL 2020: L’AJUNTAMENT ANUNCIA MESURES PER TRANSFORMAR L’ESPAI PÚBLIC I FOMENTAR
DESPLAÇAMENTS A PEU I LA MOBILITAT SOSTENIBLE
Un cop analitzat
l
ell ffuncionament d
dels
l talls
ll d
de carrers, ell Govern municipall h
ha treballat
b ll amb
b els
l d
districtes
el manteniment i consolidació d’aquells talls que han funcionat. Es mantenen les tanques al c. Taxdirt i en
les properes setmanes està previst instal∙lar‐hi senyalitzacó vertical i horitzontal de prohibició del trànsit
rodat (excepte aparcaments i serveis). Les restriccions de vehicles a motor quedaran implamentades de
manera definitiva, guanyant els carrils de circulació per a l’ús de la ciutadania.

JULIOL 2020: REESTRUCTUACIÓ ENTRADES I SORTIDES ESCOLA
La Direcció de l’escola, informada que Taxdirt estarà pacificat, aposta perquè els infants facin les entrades i
sortides
d per Taxdirt.
d

Taxdirt parking:
8h50 Entrada
8h50:
E t d 6è (sense
(
acompanyament)
t)
12h30: Entrada acompanyants migdia P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r
15h00: Sortida acompanyants migdia P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r

Sardenya:
8h50: Entrada 5è (sense acompanyament)
9h00: Sortida acompanyants 1r, 2n i 3r
9h10: Sortida acompanyants P3, P4 i P5
12h30: Sortida P3,
P3 P4
P4, P5,
P5 1r,
1r 2n,
2n 3r (amb acompanyament)
15h00: EntradaP3, P4, P5, 1r, 2n, 3r (amb acompanyament)
16h30: Entrada acompanyants 1r, 2n i 3r
16h40: Entrada acompanyants P3, P4 i P5
Entrada i sortida professionals (a peu)

Taxdirt pati:
8h50: Entrada 4t (sense acompanyament)
9h00: Entrada 1r, 2n i 3r (amb acompanyament)
9h10 Entrada
9h10:
E
d P3
P3, P4 i P5 ((amb
b acompanyament))
12h30: Sortida 4t, 5è i 6è migdia (sense acompanyament)
15h00: Entrada 4t, 5è i 6è migdia (sense 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)
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JULIOL 2020: L’AFA SOL∙LICITA REUNIÓ PER PARLAR DE LES FUTURES MESURES VIA TWITTER

SETEMBRE 2020: PACIFICACIÓ PENDENT DE REALITZAR AL C. TAXDIRT. LES FAMÍLIES S’OCUPEN DEL TALL.
Dos mesos més tard de la notícia del juliol, no s’ha instal∙lat ni senyalització horitzontal ni vertical.
La Guàrdia
à d Urbana
b
informa
f
que no s’ocuparà
’
àd
de tallar
ll ell c. Taxdirt
d .
L’AFA organitza a contrarellotge la cerca de famílies voluntàries per realitzar el tall del c. Taxdirt.
http://www.afaescoladelesaigues.org/index.php/2020/09/13/tall‐
carrer‐taxdirt/

OCTUBRE 2020: PUBLICACIÓ DE L’INFORME SOBRE LA QUALITAT DE L’AIRE
L’Escola de les Aigües es localitza en zona de contaminació ≥ 40 µg/m3.
Segons 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).
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 ll’aire
aire.
 És prioritari reduir l’exposició a la contaminació de l’aire a les
escoles.
 Al voltant de les escoles:
o Prioritzar reducció de trànsit
trànsit.
o Reduir la congestió durant l’entrada i la sortida.

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

OCTUBRE 2020: INSTAL∙LACIÓ DE SENYALITZACIÓ VERTICAL
En cada cruïlla del c. Taxdirt, s’instal∙len senyals de zona de prioritat
per a vianants, prohibida
h b d lla circulació
l ó ((excepte parking,
k
serveis i bicis)
b )
i velocitat limitada a 10km/h.
El senyal més proper a Marina quda amagat darrera altres senyals.
Els vehicles ignoren de forma reiterada el senyals.

OCTUBRE 2020: L’AJUNTAMENT EXPLICA EL PROJECTE PROTEGIM LES ESCOLES A LA DIRECCIÓ DE L’ESCOLA
I REPRESENTANTS DE L’AFA
En ell projecte no s’inclou
’ l cap intervenció
ó per pacificar
f
ell c. Taxdirt
d prèviament
è
a l’accés
l’ é a l’escola,
l’
l tot i que
forma part de la llista d’actuacions previstes. La Direcció i l’AFA reclamen una solució urgent.

OCTUBRE 2020: L’AJUNTAMENT EXPLICA EL PROJECTE PROTEGIM LES ESCOLES A LA DIRECCIÓ DE L’ESCOLA
I REPRESENTANTS DE L’AFA
All ffinalitzar
l
lla reunió
ó l’AFA
l’
envia un document
d
amb
b un recullll d
de les
l
problemàtiques existents a l’entorn de l’escola i propostes de millora.
http://www.afaescoladelesaigues.org/index.php/2020/10/23/protegim‐lescola/

NOVEMBRE 2020: PARTICIPACIÓ DE L’AFA AL CONSELL DE BARRI
L’AFA presenta una instància per participar al consell sol∙licitant quines intervencions
estan previstes realitzar
l
perquèè realment
l
ell c. Taxdirt
d sigui de
d prioritat per a vianants
i els pocs vehicles que hi passin respectin el límit de 10 km/h.
L’Ajuntament es compromet a revisar la col∙locació d’aquests senyals i a controlar la
indisciplina viària.

NOVEMBRE 2020: MAIL A AJUNTAMENT SOL∙LICITANT CANVIS EN LES MESURES PREVISTES
L’AFA realitza unes propostes d’intervenció pel
c. Taxdirt
d i sol∙licita
ll
reunions per concretar les
l mesures
de pacificació del carrer.

http://www.afaescoladelesaigues.org/index.php/2020/11/06/p
http://www
afaescoladelesaigues org/index php/2020/11/06/p
rioritat‐vianants‐del‐c‐taxdirt/

NOVEMBRE 2020: PRESENTACIÓ DE QUEIXA/SUGGERIMENT A LA WEB DE L’AJUNTAMENT SOL∙LICITANT
CANVIS EN LES MESURES PREVISTES
Paral∙lelament,
ll l
l’
l’AFA
realitza
l
lla mateixa petició
ó a través
é
Del formulari de l’Ajuntament de Mobilitat >
Camí escolar > Camí escolar incidències

NOVEMBRE 2020: ASSISTÈNCIA TELEMÀTICA A LA PONÈNCIA SOBRE CAMINS ESCOLARS
L’AFA assisteix a la ponència telemàtica de la Marta Roman, especialista en camins escolars, on explica la
importància
à
de
d converitr les
l escoles‐castell
l
ll en palaus
l
públics.
úbl
Entre d’altres
d’ l
idees
d
exposa la
l necessitat
d’obrir les escoles al veïnat, convertir‐les en punts neuràlgics del barri, convertir els seus entorns en espais
segurs, que promoguin la convivència i siguin espais de trobada.

http://www.afaescoladelesaigues.org/index.php/2020/11/13/descoles‐castell‐a‐palaus‐publics/
https://youtu.be/HF5cb3xmLPI

NOVEMBRE 2020: L’AJUNTAMENT EXPLICA A LA DIRECCIÓ DE L’ESCOLA, AFA I A.V.V. BAIX GUINARDÓ LES
MESURES DE PACIFICACIÓ TAXDIRT
Les obres
b es realitzaran
l
conjuntament amb
b lla resta d’
d’intervencions que s’estan
’
portant a terme.
L’AFA celebra que s’hi faci una intervenció però es qüestiona que sigui suficient per aconseguir reduir els
vehicles que hi circulen i , els que ho facin, respectin la velocitat de 10 km/h.
L’Ajuntament es compromet a fer una reunió al gener per avaluar si és necessari complementar la
LAjuntament
intervenció amb alguna altra mesura.

NOVEMBRE 2020: L’AJUNTAMENT EXPLICA A LA DIRECCIÓ DE L’ESCOLA, AFA I A.V.V. BAIX GUINARDÓ LES
MESURES DE PACIFICACIÓ TAXDIRT
Posteriorment a la
l reunió,
ó l’AFA
l’
envia un document
d
amb
b una sèrie
è d’
d’observacions
b
respecte lla proposta
d’actuació.

NOVEMBRE 2020: L’AFA ASSISTEIX VIRTUALMENT A LA TAULA PER LA MOBILITAT D’HORTA‐GUINARDÓ
L’AFA hi participa agraint les millores que es realitzaran al carrer Taxdirt perquè sigui de prioritat per a
vianants i recorda
d la
l necessitat d’assegurar
d’
que no hi
h circulin
l vehicles
h l motoritzats i els
l que h
ho ffacin
respectin la velocitat de 10km/h.

DESEMBRE 2020/GENER 2021: EXECUCIÓ DE LES MESURES DE PACIFICACIÓ DEL C. TAXDIRT

http://www.afaescoladelesaigues.org/
index.php/2020/12/22/millores‐
entorn‐escolar‐quasi‐enllestides/

GENER 2021: L’AFA ENVIA A L’AJUNTAMENT UNA AVALUACIÓ DE LES MESURES EXECUTADES AL C. TAXDIRT.
SOL∙LICITUD DE REUNIÓ I SOLUCIÓ IMMEDIATA A LA SITUACIÓ DE PERILL ACTUAL.

http://www.afaescoladelesaigues.org/index.php
/2021/01/15/taxdirt‐ni‐via‐pacificada‐ni‐de‐
prioritat‐per‐a‐vianants/

GENER 2021: RESPOSTA A LA QUEIXA/SUGGERIMENT DE CAMÍ ESCOLAR
L’AFA rep la resposta de la queixa presentada el novembre indicant que es prendran mesures addicionals i
es pacificarà
f à totalment
l
ell carrer Taxdirt.
d

GENER 2021: PARTICIPACIÓ A LA REINVINDICACIÓ ENTORNS ESCOLARS SEGURS I PACIFICATS

FEBRER 2021: FRUIT A LES SITUACIONS CONSTANTS DE RISC, REITERACIÓ DE LA PETICIÓ URGENT D’UNA
MESURA PER ASSEGURAR LA SEGURETAT DELS INFANTS

FEBRER 2021: FAMÍLIES DE L’ESCOLA ENVIEN QUEIXES A L’AJUNTAMENT
Unes 10 famílies realitzen queixes sobre la situació actual del carrer Taxdirt al formulari corresponent de la
web
b de
d l’Ajuntament.
l’
L’Ajuntament respon que ja s’està treballant en la proposta de gestió d’aquesta situació i la setmana vinent
hi ha prevista una trobada amb la Direcció del centre i representants de l’AFA per tractar aquesta qüestió.

FEBRER 2021: ES POSTPOSA LA REUNIÓ PREVISTA AMB AJUNTAMENT, DIRECCIÓ, AFA, A.V.V. BAIX
GUINARDÓ I ALTRES VEÏNS I VEÏNES DE TAXDIRT
Els
l objectius
b
d
de l’AFA
l’
d’
d’aquesta
reunió
ó són
ó conèixer:
è
‐ Les propostes de millora previstes per pacificar el carrer Taxdirt
‐ Les mesures immediates previstes per assegurar la seguretat dels infants quan el carrer Taxdirt no està
tallat.
La reunió es postposa 3 setmanes, es preveu realitzar el 2 de març.
L’AFA lamenta enormement aquest canvi de data. Sol∙licita de nou la col∙locació de tanques provisionals
per assegurar la seguretat dels infants i sol∙licita disposar els plànols de la proposta prevista.

FEBRER 2021: CRONOLOGIA DE TAXDIRT I MÉS QUEIXES PER L’AJUNTAMENT
Elaboració d’una cronologia de totes les qüestions que afecten al c. Taxdirt:
h //
http://www.afaescoladelesaigues.org/wp‐content/uploads/2021/02/cronologia‐pacificaci%C3%B3‐Taxdirt‐
f
l d l
/
/ l d/
/ /
l
f
d
2018_2021.pdf
Es demana la col∙laboració de les famílies per realitzar més queixes a l’Ajuntament.

FEBRER 2021: TALL DEL CARRER TAXDIRT REIVINDICATIU
Al tall del carrer Taxdirt s’hi col∙loquen les pancartes per reivindicar espai pacificat i més segur.

MARÇ 2021: NOTÍCIA A BTV
S’emet una notícia a BTV explicant la sensació d’inseguretat de les famílies amb les mesures
implementades.
l
d

MARÇ 2021: REUNIONS DEL PROJECTE ILLA VERDA BAIX GUINARDÓ
Participació en les reunions amb el Districte arrel del projecte d’Illa Verda Baix Guinardó, un dels objectius
d l qual,l precisament, és
del
é la
l pacificació
f
ó de
d l’entorn
l’
escolar.
l

MARÇ 2021: REUNIÓ AMB AJUNTAMENT, DIRECCIÓ, AFA, A.V.V. BAIX GUINARDÓ I ALTRES VEÏNS I VEÏNES
DE TAXDIRT
L’Ajuntament
’
explica
l dues
d
possibles
bl propostes. No en ffacilita
l els
l plànols
là l per poder‐los
d l consultar
l en detall:
d ll
1. Recuperar el carril de circulació , ampliar la vorera del costat mar entre Sardenya i la meitat del c.
Taxdirt. A l’altra meitat reservar una zona de càrrega i descàrrega i unes places de zona verda.
2. Canviar el sentit del c. Taxdirt únicament entre Marina i Sardenya i reservar una zona de càrrega i
descàrrega al costat muntanya (on hi ha les de moto).
Ens agradaria poder‐vos compartir els plànols però l’Ajuntament no ens els ha facilitat.
L’AFA explica aquesta presentació:
h //
http://www.afaescoladelesaigues.org/wp‐content/uploads/2021/03/analisi‐propostes‐ajuntament.pdf
f
l d l i
/
/ l d /202 /03/ li i
j
df
Amb l’objectiu de:
• Descartar l’ampliació de vorera com a solució. L’espai guanyat seria insuficient. El carrer deixaria de ser
pacificat, tal i com ss’havia
havia compromès en diverses ocasions ll’Ajuntament.
Ajuntament.
• Exposar els avantatges del canvi de sentit.
L’Ajuntament es compromet a realitzar una nova proposta en 10 dies recollint les opinions i inquietuds
exposades pels diferents participants a la reunió.

ABRIL 2021: REUNIÓ AMB AJUNTAMENT, DIRECCIÓ, AFA, A.V.V. BAIX GUINARDÓ I ALTRES VEÏNS I VEÏNES
DE TAXDIRT
L’Ajuntament
’
explica
l les
l mesures previstes per millorar
ll
lla pacificació
f
ó del
d l c. Taxdirt
d i ell resultat
l d
de l’estudi
l’
d
d’afectació en la mobilitat del barri en cas que es canviés el sentit de Taxdirt.
L’AFA defensa la necessitat de reduir el número de vehicles que circulen per Taxdirt i la seva velocitat. La
solució presentada només contempla mesures per reduir la velocitat, no el número de vehicles.
Es conclou que s’aplicaran les mesures previstes pel Districte i a l’octubre s’avaluarà el seu funcionament.

ABRIL 2021: MAIL PEL POLICIA DE BARRI
L’AFA envia al policia de barri de la Guàrdia Urbana una explicació molt detallada de les indisciplines
d
detectades
d all carrer Taxdirt
d i sol∙licita
ll
lla seva col∙laboració.
ll b
ó Ell policia
l
d
de b
barri respon que éés un tema que
gestiona directament l’Ajuntament.

ABRIL 2021: PARTICIPACIÓ EN LA PRESENTACIÓ DE LA FIGURA DEL POLICIA DE BARRI
L’AFA participa en la presentació de la figura del policia de barri del dia 5 de maig sol∙licitant novament la
presència
è
d
de lla Guàrdia
à d Urbana
b
per controlar
l les
l indisciplines
d
l
detectades
d
d a Taxdirt.
d

MAIG 2021: PARTICIPACIÓ EN EL PLENARI DEL DISTRICTE
L’AFA explica la problemàtica del c. Taxdirt en el Plenari del Districte del 6 de maig aprofitant una
proposició
ó d’ERC
d’
referent
f
a aquest tema.

MAIG 2021: EXPLICACIÓ DE LA PROBLEMÀTICA A L’ALCADESA
L’Ada Colau visita el c. Taxdirt per conèixer de primera mà la problemàtica d’inseguretat del carrer.

JUNY 2021: REUNIÓ PROJECTE ILLA VERDA BAIX GUINARDÓ
Reunió del projecte Illa Verda Baix Guinardó on s’informa de les noves actuacions d’urbanisme tàctic
previstes per anar consolidant
ld
la
l pacificació
f
ó del
d l c. Taxdirt.
d

JULIOL 2021: EL PROJECTE “FEM UNA GRÀCIA MÉS VERDA” GUANYA ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
La proposta d’una veïna de gràcia de col∙locar arbrat al c. Taxdirt (entre Sardenya i Pau Alsina) guanya els
pressupostos participatius.

JULIOL 2021: REALITZACIÓ DEL PAS ELEVAT C. TAXDIRT COSTAT MARINA
S’executa l’obra prevista d’elevació del pas de vianants del c. Taxdirt amb c. Marina amb asfalt i mantenint
ell semàfor
àf d
de vianants, tot i ser un carrer d
de prioritat d
de vianants.
Els pendents que han de salvar els vehicle no són suficients com per actuar d’element reductor de
velocitat.

AGOST 2021: EXECUCIÓ DE NOVES MESURES AL C. TAXDIRT
Es realitzen més intervencions, destaquen:
• Substitució
b
ód
dell senyall verticall eliminant
l
la
l prohibició
h b ó de
d circular.
l
• Eliminació del canvi de trajectòria del carril de circulació, col∙locant l’aparcament de motos abans del pas
de vianants i afegint zona de càrrega i descàrega a continuació.
• Incorporació de banda reductora de velocitat previ al pas de vianants elevat i de coixí berlinès.
• Col∙locació de bancs de fusta accessibles.

AGOST 2021: SOL∙LICITUD DE SOLUCIONS VIA TWITER
Es fa una avaluació de la situació del c. Taxdirt i es sol∙liciten solucions urgents abans de l’inici del curs
escolar.
l

SETEMBRE 2021: INICI DEL CURS ESCOLAR
Sensació d’inseguretat a flor de pell en el primer dia del curs escolar.

SETEMBRE 2021: CONSELLERS DE BARCELONA EN COMÚ VISITEN EL C. TAXDIRT
L’AFA i Direcció de l’escola expliquen a consellers de Barcelona en Comú la sensació d’inseguretat amb les
noves mesures incorporades.
d
La Guàrdia Urbana realitzarà un informe al respecte.

SETEMBRE 2021: AVALUACIÓ DE LES MESURES
L’AFA elabora un document avaluant les mesures implementades.
h //
http://www.afaescoladelesaigues.org/wp‐content/uploads/2021/09/Avaluacio‐actuacions‐taxdirt‐estiu‐
f
l d l
/
/ l d/
/ / l
d
2021.pdf

SETEMBRE 2021: REUNIÓ PROEJCTE ILLA VERDA BAIX GUINARDÓ
Visita de les intervencions de carrer Taxdirt de les persones involucrades en el projecte,constatant que són
insuficients
f
per assegurar que ell carrer sigui pacificat
f
i segur.

SETEMBRE 2021: S’EMET NOTÍCIA AL TELENOTÍCIES DE TV3
TV3 emet una notícia on es mostra la inseguretat de l’entorn escolar.

OCTUBRE 2021: COL∙LOCACIÓ DE JARDINERES
Es col∙loquen diverses jardineres al llarg del carrer. La seva col∙locació tapa els infants que hi ha als bancs o
entorns.

OCTUBRE 2021: PARTICIPACIÓ AL CONSELL DE BARRI BAIX GUINARDÓ
Intervenció al consell de barri per sol∙licitar mesura més contundent i definitiva per assegurar la pacificació
d l carrer Taxdirt
del
d i demanar
d
que es recol∙loquin
ll
l jardineres.
les
d
La regidora
d
es compromet a reunir‐se amb
b
nosaltres i explicar‐nos una nova proposta.

