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2.5.  ESCOLA VILA PARIETES

 Carrer d’Ernest Lluch, 4

L’Escola  Vila Parietes es troba a l’eixample, al límit del poble amb les zones industrials, a l’est de l’avingu-

da Catalunya a l’alçada de l’avinguda Josep Tarradellas, continuació de l’avinguda Pau Casals. És una 

zona molt propera a l’avinguda Catalunya, per tant amb teixit comercial i de serveis. L’avinguda Josep 

Tarradellas és una via molt transitada, ja que serveix de connexió amb les zones industrials i municipis 

veïns, el carrer d’Ernest Lluch és més tranquil, tot i que alguns cotxes l’utilitzen de drecera per evitar la 

rotonda d’avinguda Catalunya. El planejament de Parets contempla que en un futur el carrer Ernest 

Lluch continui cap al nord connectant amb els barris existents i generant una nova zona de teixit urbà 

d’habitatge. 

 2.5.1. DADES PÈRVIES

ENQUESTA 2016

Més del 70% dels alumnes enquestats viuen a menys de 500m, un 24% viuen a menys d’1km i un 6% 

viuen a més d’1km del centre escolar. La majoria, més d’un 80%, arriben a l’escola caminant o en bicicleta 

o patinet.

ENQUESTA 2017

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

güents conclusions:

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

ments 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 principal inconvenient per la seguretat en el recorregut és el creuament de les carreteres, la manca 

de semàfors i la poca seguretat dels passos de vianants a causa de la velocitat dels cotxes. A més des-

taquen la quantitat de trànsit i la velocitat desproporcionada al carrer de l’escola.

 2.5.2. DIAGNOSI

 L’accés a l’escola es fa des del carrer Ernest Lluch, amb una vorera generosa i una zona d’accés 

àmplia, amb un petit parc al costat. El problema més important que ens trobem en aquest cas és la 

presència de dues vies ràpides molt properes, avinguda Catalunya i Josep Tarradellas, amb creuaments 

poc condicionats i molt perillosos.
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Els passos de vianants existents a avinguda Catalunya i Francesc Macià suposen un perill important pels 

infants, especialment aquest últim on hi ha hagut diversos incidents

Del carrer Ernest Lluch, tot i ser més tranquil destaca la quantitat de cotxes aparcats que impedeixen la 

visió, fet que combinat amb els que circulen a més velocitat del compte fa que creuar sigui poc segur.

A més, a l’hora d’entrada  i sortida l’acumulació de vehciles s’incrementa perquè són els propis pares que 

arriben en cotxe. Molts dels infants utlitzen mitjans de transport alternatius, com bici i patinet, perquè 

l’accés està prou condicionat.

 2.5.2. PROPOSTA

Les solucions proposades per aquesta escola consisteixen en primer lloc, en augmentar la seguretat dels 

passos de vianants de les avingudes, per Josep Tarradellas es proposen passos elevats als tres passos 

existents, i una intersecció semafòrica a demanda al creuament de Josep Tarradellas amb Ernest Lluch, 

ja que aquest és el punt en que la carretera passa a ser via urbana i la velocitat que duen els vehicles és 

un perill. En el cas de l’avinguda Catalunya es proposa un pas elevat, que es considera per a una fase 

posterior.

En segon lloc, es proposa pacificar el carrer Ernest Lluch, limitant la velocitat de circulació mitjançant la 

senyalització i esquenes d’ase en una primera fase i amb plataforma única amb carril bici incorporat en 

una segona fase (i que en un futur continuaria cap al nord).

 FASE 1 - intervencions prioritàries

 1.  senyalització camí escolar

 2.  limitació de velocitat al c. Ernest Lluch

   senyalització de límit de velocitat 20

   instal·lació d’esquenes d’ase

 3. passos de vianants elevats a av. Josep Tarradellas

 4.  intersecció semafòrica a av.Josep Tarradellas i c.Ernest Lluch

  instal·lació i coordinació de semàfors a demanda

 FASE 2 - intervencions a llarg termini

 5.  passos de vianants elevats a av. Catalunya

 6.  prioritat invertida al c. Ernest Lluch

  elevació de la calçada

  urbanització
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2.6  ESCOLA POMPEU FABRA
 Carrer la Salut, 38-42

L’escola Pompeu Fabra és la que es troba més al sud del municipi, a la part baixa de l’eixample. Es trac-

ta d’una zona residencial molt propera als límits del poble pel carrer Llibertat i el passeig de la Rivera. 

L’escola es troba en una illa d’equipaments, junt amb la Biblioteca Can Butjosa i la Piscina Miguel Lu-

que. Davant de l’escola, entre en carrer la Salut i el carrer Butjosa hi ha la plaça de la Font de la Salut. 

Aquesta part de l’eixmaple és molt tranquila a nivell de circulació, el carrer la Salut és el que més trànsit 

suporta ja que és on es troben els equipaments. La línia de bus urbà passa per aquest carrer a tocar 

de l’escola. Igual que a la resta del teixit d’eixample, manquen passos de vianants, i n’hi ha molts que no 

són adaptats.

 2.6.1.  DADES PRÈVIES

ENQUESTA 2016

Prop del 60% dels alumnes enquestats viuen a menys de 500m del centre escolar.

ENQUESTA 2017

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

güents conclusions:

Més d’una tercera part dels pares enquestats consideren que en recorregut a l’escola no és suficient-

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

En general 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.

Els problemes que troben els pares i mares enquestats fan referència a l’estat de les voreres i obstacles 

per als vianants, i a la perillositat dels creuaments de carrers per manca de passos de vianants, excés de 

vehicles, i la mala circulació i excés de velocitat.

 

 2.6.2. DIAGNOSI

 La zona de l’eixample on es troba l’escola és considerablement tranquila i segura, tot i així comen-

ten que precisament el carrer de la Salut, per on s’accedeix a l’escola, és dels més transitats i per on es 

circula a més velocitat.
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L’escola té tres accessos, el principal pel carrer la Salut, un de secundari pel carrer Butjosa, i un tercer 

pel carrer Independència. El primer, es fa per un petit eixamplament de la vorera que marca l’accés al 

centre, a més els dos passos de vianants més propers al carrer de la Salut són elevats. El carrer Butjosa 

i el carrer Independència- que separa l’escola de la plaça- en aquests trams propers a l’escola són molt 

poc transitats, i no disposen de passos de vianants per a creuar-los.

Als voltants de l’escola Pompeu Fabra trobem carrers que amb una circulació força continuada i a una 

velocitat excessiva per l’accés a un centre educatiu. La manca de passos de vianants en tota la zona de 

l’eixample fa que en general sigui perillós i incòmode creuar els carrers, i en el cas que existeixin passos 

de vianants, sembla ser que no es respecten suficient. Hi ha problemes d’aparcament, sobretot en hora 

punta, i especialment a l’espai d’accés a l’escola, així com a la resta d’equipaments del carrer de la Salut,

En aquest cas, el problema és la poca jerarquia en els carrers de l’eixample, i la manca d’espai de quali-

tat i ampli per al pas de vianants i usuaris d’altres mitjans de transport com bicicletes o patinets o cotxet 

infantil. 

La majoria de famílies viuen a la zona de l’eixample i arriben a peu a l’escola, o ho podrien fer. Els recorre-

guts a peu són prou segurs, però els vehicles tenen prioritat i en molts casos no respecten els passos de 

vianants. Molts dels pares i mares aprofiten els trajectes en cotxe a les respectives feines per a deixar els 

infants a l’escola, i això genera molt de trànsit en hores punta, i gran acumulació de cotxes estacionats 

en segona i fins i tot tercera fila.

Els aspectes positius amb què ens trobem són l’existència d’una plaça davant de l’escola i la presència 

del bus amb una parada just a tocar de l’escola.

 2.6.3. PROPOSTA

 L’estratègia al voltant de l’escola Pompeu Fabra passa per potenciar l’eix del carrer Independèn-

cia, que passada la plaça enllaçaria amb el carrer Sant Jaume. Al primer es proposa un canvi de secció 

del carrer per convertir-lo en plataforma única, i que es converteixi en un eix complementari a l’avinguda 

Espanya per a l’ús dels vianants, a més, l’últim tram, aquesta operació fa que la plaça arribi a lescola 

sense la interrupció d’un carrer, tal i com proposa el projecte existent per la modificació de la plaça. 

Al segon, donada la secció assimètrica del carrer Sant Jaume, es proposa reduïr la calçada a l’amplada 

mínima d’un carril i fer una vorera més ampla a mode de passeig a la banda del carrer oberta als camps.

Pel que fa als carrers perpendiculars, el carrer de la Salut, molt transitat i amb problemes d’aparcament, 

es proposa controlar la quantitat i la velocitat dels vehicles que hi circulin reduïnt la secció de calçada 

de manera que quedi una vorera àmplia amb els accessos a l’escola i la piscina, i imposant un límit de 

velocitat a 20km/h reforçat per esquenes d’ase i passos de vianants a totes les cruïlles i passos elevats 

als accessos dels equipaments. Al carrer Butjosa, menys transitat però igualment conflictiu, es proposa 

el mateix límit de velocitat al tram corresponent a l’escola i la plaça.

 FASE 1 - intervencions prioritàries

 1.  senyalització camí escolar

 2.  limitació de velocitat als carrers de la Salut i Butjosa

   senyalització de límit de velocitat

   instal·lació d’esquenes d’ase

 3.  passos de vianants elevats a carrer de la Salut   

  nous passos de vianants als carrers Butjosa i Sant Jaume

 FASE 2 - intervencions a llarg termini

 4.  adequació de la plaça Font de la Salut

   elevació de la calçada (últim tram del carrer Independència)   

   modificació límits de la plaça   

   urbanització

 5. ampliació de vorera a c. la Salut en l’àmbit de l’escola

 FASE 3 - alternativa a llarg termini

 6. ampliació de vorera a c. la Salut fins els equipaments

 7. prioritat invertida a c. Independència

   canvi de secció

   urbanització

 8. modificació de la secció del c. Sant Jaume

   ampliació de voreres

   urbanització
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