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2.3.  ESCOLA PATRONAT PAU VILA 

 Carrer Joan M. Imbert, 39

 

L’escola Pau vila es troba a la zona nord de l’eixample, compartint illa amb l’Institut Torre de Malla, entre 

l’avinguda d’Espanya, l’avinguda de la Pedra del Diable i els carrers de Pau Casals i del Pare Joan Ma-

nuel Imbert, amb l’accés per aquest últim. Es tracta d’una zona majoritàriament residencial, propera les 

zones verdes i de camps al voltant del poble.

 2.3.1. DADES PRÈVIES

ENQUESTA 2016

Més del 60% dels alumnes enquestats viuen a menys de 500m, un 25% viuen a menys d’1km i un 13% 

viuen a més d’1km del centre escolar. La majoria, més d’un 70%, arriben a l’escola caminant.

ENQUESTA 2017

De l’enquesta realitzada durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible de 2017, se’n desprenen les se-

güents conclusions:

1. Aproximadament la meitat dels pares i mares enquestats consideren que el recorregut a l’escola no és 

suficientment segur com per a que nens i nenes el fagin sols a diari.

2. En general, excepte casos puntuals, viuen a prop del centre, fan recorreguts de durades molt curtes, i 

per tant la majoria estarien disposats a anar caminant a l’escola. També es mostren disposats a deixar 

el cotxe a una distància de 100m de la porta de l’escola i també en alguns casos a compartir cotxe amb 

altres nens i nenes per aprofitar els trajectes.

3. El principals inconvenients per la seguretat en el recorregut són la quantitat de trànsit i l’acumulació 

de cotxes aparcats en l’horari d’entrada a l’escola i la manca de passos de vianants en el recorregut.

 2.3.2. DIAGNOSI

 L’escola es troba en una zona de poca circulació, la via rodada més concorreguda és el carrer de 

Pau Casals, que enllaça amb l’avinguda Catalunya, la resta son carrers secundaris a nivell viari. El tram 

de l’avinguda Espanya que limita amb les escoles té circulació de vehicles i espais d’aparcament, però 

disposa d’una vorera molt ampla i de seguida es converteix en prioritat invertida amb senyalització de 

velocitat màxima 20km/h i plataforma única, compartint espai amb el carril bici.

Els carrers de les bosses de blocs residencials, al nord-oest, i de cases unifamiliars a l’est, la circulació és 

molt puntutal i de poca velocitat. Al perímetre de l’escola els passos de vianants són elevats, als carrers 

dels voltants, la majoria de passos són adaptats.

L’arribada a l’escola es fa des del carrer de Joan Manuel Imbert, es tracta d’un carrer curt, només va de 

l’avinguda de la Pedra del Diable al carrer de Pau Casals, i hi van a acabar quatre carrers perpendicu-

lars de la part residencial a l’est, al tram central d’aquest carrer, a la cruïlla amb el carrer de Montserrat 

Roig, les dues cantonades estan buides formant una plaça atravessada per un carrer. Les voreres dels 

carrers són d’entre 1,20 i 1,50m, al punt d’accés a l’escola s’eixampla i disposa d’una barana de protecció 

i dos passos de vianants existents.
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Tot i que en general el carrer no és molt transitat, a l’hora d’accés a l’escola s’hi fan embussos i s’hi acu-

mulen els cotxes aparcats fins a doble fila i circulant malgrat el tall de circulació realitzat per la policia, 

aquesta situació fa l’arribada més insegura.

Com a aspecte positiu, l’entorn és adequat per a utilitzar mitjans de transport alternatius com bici o 

patinet, però les instal·lacions ara per ara no permeten guardar-los de forma segura.

 2.3.2 PROPOSTA

 La proposta per a l’entorn de l’escola Pau Vila consisteix en la pacificació dels carrers Pare Joan 

Manuel Imbert, el carrer d’accés a l’escola, i Montserrat Roig, que connecta amb el parc Sot d’en Barri-

ques. Una primera fase consistirà en reduïr la velocitat de circulació i plantejar nous passos de vianants, 

de cara a una fase més avançada es proposa modificar la secció del carrer fent plataforma unica a tot 

el carrer Montserrat Roig i al tram de Pare Joan Manuel Imbert entre la plaça i l’accés a l’escola, amb 

l’objectiu de donar seguretat a la circulació de vianants. 

La plaça que es troba entre els dos carrers, s’incorporarà al projecte d’urbanització de la zona, obtenint 

un espai ampli a tocar de l’escola, de connexió i de prioritat pels vianants.

 FASE 1 - intervencions prioritàries 

 1.  senyalització camí escolar

 2.  reducció de velocitat al c. Pare Joan Manuel de Imbert i el c. Montserrat Roig

  senyalització de límit de velocitat 20

  instal·lació d’esquenes d’ase

 FASE 2 - intervencions prioritàries 

 3.  prioritat invertida als carrers Pare Joan manuel de Imbert 

  i Montserrat Roig

   elevació de la calçada

   urbanització

   reduir barana de protecció 

 FASE 3 - intervencions a llarg termini

 4.  urbanització de la plaça
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2.4.  ESCOLA ACESCO

 Carrer Bailèn, 6

L’Escola ACESCO es troba a la zona nord de l’eixample, amb accés des del carrer Bailèn, un carrer petit 

de la malla ortogonal de l’eixample que va a parar al carrer Pau Casals. Es tracta d’una zona majori-

tàriament residencial, i de poca circulació, força central dins de l’eixample, propera a les vies principals.

La via rodada més concorreguda és el carrer de Pau Casals, que enllaça amb l’avinguda Catalunya, la 

resta son carrers secundaris a nivell viari, l’avinguda Espanya és una via propera de connexió amb poca 

circulació i prioritat per vianants. 

 2.4.1. DADES PRÈVIES

ENQUESTA 2016

Segons l’enquesta realitzada el 2016, un 70% dels nens i nenes enquestats a l’escola viuen a menys de 

500m de l’escola, un 19% viu entre 500m i 1km i un 11% a més d’1km. Aquestes dades contrasten amb el 

fet que només un 52% dels nens van caminant i un 48% van en cotxe.

ENQUESTA 2017

De l’enquesta realitzada durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible de 2017, se’n desprenen les se-

güents conclusions:

1. La majoria dels pares i mares enquestats consideren que el recorregut a l’escola no és suficientment 

segur com per a que nens i nenes el facin sols a diari.

2. En general, excepte casos puntuals, viuen a prop del centre, fan recorreguts de durades molt curtes, 

però els realitzen en gran part en cotxe. Alguns es mostren disposats a deixar el cotxe a una distància 

de 100m de la porta de l’escola i a compartir cotxe amb altres nens i nenes per aprofitar els trajectes.

3. El principals inconvenients per la seguretat en el recorregut són la quantitat de trànsit en l’horari 

d’entrada a l’escola.

4. La manca d’aparcament als voltants de l’escola també suposa un inconvenient a l’hora d’entrada.

 2.4.2. DIAGNOSI

 L’accés a l’escola es fa normalment pel carrer Bailèn, El carrer Bailèn és poc transitat en general, 

però en hores d’arribada a l’escola es col·lapsa ja que hi ha un gruix important d’alumnes que arriben 

amb cotxe i s’aturen uns segons a la porta, a les hores de sortida els pares aparquen als voltants i van a 

buscar els nens a peu. L’accés per Pau Casals s’utilitza per les sortides i en casos puntuals. 
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En el punt d’accés la vorera s’eixampla i hi ha intal·lades esquenes d’ase i baranes de seguretat. Existeix 

un altre accés pel carrer Pau Casals, que s’utilitza per a sortides en grup o accés fora de l’horari habitual.

L’acumulació de cotxes combinada amb la manca d’espai a les voreres fa que l’arribada a peu sigui in-

còmoda i perillosa. 

 2.4.2 PROPOSTA

La intervenció proposada per l’escola ACESCO consisteix en pacificar el carrer Bailèn, ja que és per 

on s’accedeix de manera habitual a l’escola. En una primera fase es planteja limitar la velocitat per dis-

suadir l’arribada fins la porta en cotxe, la senyalització de límit de velocitat es complementarà amb les 

esquenes d’ase existents, i en fases posteriors es substituiran els passos de vianants existents per passos 

elevats, eixamplant la plataforma i invertint la prioritat en favor dels vianants davant de la porta de 

l’escola.

 Com intervenció complementaria i encara en fase d’estudi es proposa tractar la plaça del Roure 

al carrer Bailèn creuament amb Sant Rafael, millorar l’accessibilitat a la plaça per a guanyar un petit 

espai públic d’estada 

 FASE 1 - intervencions prioritàries

 1.  senyalització camí escolar

 2.  limitació de velocitat al c. Bailèn

  senyalització de límit de velocitat 20

 3. creació de nous passos de vianants a c. Bailèn i c. Sant Rafael

 4. pas de vianants elevat a c. Bailèn

 FASE 2 - intervencions a llarg termini 

 5.  prioritat invertida a l’accés de l’escola

  c. Bailèn entre els dos passos elevats

   elevació de la calçada

   urbanització 

 FASE 3 - intervencions a llarg termini en fase d’estudi

 6.  prioritat invertida a un tram del c. Sant Rafael 

  entre av. Pau Casals i c. Bailèn per generar placeta

   elevació de la calçada

   urbanització
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