Girona, a 18 d’octubre de 2021
Famílies de l’Escola Eiximenis de Girona denuncien els riscos arquitectònics de la Plaça de l’U
d’Octubre i exigeixen a l’Ajuntament que els elimini de manera urgent.



Un accident amb un nen de 8 anys ferit greu el mes de maig passat ha estat la gota que
ha fet vessar el got.
Alguns elements arquitectònics denunciats incompleixen la normativa urbanística.

Els fets van passar el mes de maig passat quan un alumne de l’escola va caure accidentalment
per un dels accessos a l’aparcament soterrani de la plaça i va quedar ferit greu. Va ser la gota
que va fer vessar el got de la paciència de les famílies després d’anys de caigudes i petits
accidents. Ja fa anys que es queixen dels riscos d’una plaça que està situada davant l’Escola
Eiximenis i que molts alumnes fan servir de zona d’esbarjo després de classe. També molta
mainada d’altres escoles i del barri hi juguen diàriament. Els principals “punts negres” són els
forats d’accés a l’aparcament soterrani que deixen uns murs de molta alçada i de molt fàcil
accés pels nens, també el mur on hi ha l'estàtua de la nena, de molt fàcil accés pels petits
sense cap barana, i el forat que hi ha a la tribuna d’escales que tampoc té cap barana i es pot
caure fàcilment al carrer. Arran d’aquest accident, l’Associació de Famílies es va assessorar
tècnicament i és coneixedora que són almenys cinc els “punts negres” que no compleixen amb
la normativa urbanística d’aplicació. Tot plegat va fer reaccionar les famílies que el mes de
maig es van posar en contacte amb l’Ajuntament de Girona per exposar la situació de risc que
viuen cada dia els nens i nenes.
Arran d’aquest contacte, el dia 11 de juny, es va concertar una reunió presencial a la plaça amb
representants i tècnics de l’ajuntament, la direcció de l’escola i representants de l’AFA per
situar sobre el terreny els elements arquitectònics perillosos. En aquesta trobada, els
representants del consistori van reconèixer que hi havia punts conflictius i que alguns no
compleixen la normativa urbanística. També es van comprometre a fer canvis a la plaça, a
consultar la situació amb els arquitectes que la van dissenyar i que abans del dia 30 de juny
donarien resposta de les actuacions que faran.
Un cop passats més de tres mesos del termini donat, el dia 21 de setembre l’AFA de l’escola va
presentar un escrit a l’ajuntament demanant que, amb caràcter d’urgència, l’ajuntament
prengui les mesures necessàries perquè es protegeixin de manera preventiva tots els elements
arquitectònics perillosos abans de finalitzar el mes de setembre, així com que els elimini
posteriorment. De moment, el consistori no ha procedit a la seva protecció ni eliminació.
Des de l’AFA, a més, reclamen que l’Ajuntament compleixi amb celeritat el seu compromís de
reformar la Plaça de l’U d’Octubre de 2017 per tal de fer-la accessible i segura pel conjunt de la
població.
D’altra banda, l’AFA està contactant amb entitats i associacions del barri per poder recollir les
inquietuds de tots els usuaris de la plaça i fa una crida perquè les persones que coneguin o
hagin patit algun tipus d’accident a la plaça comparteixin el seu testimoni amb l’associació a
través del correu electrònic 1octubre@afaeiximenis.cat i de l’Instagram i Twitter
AFA_Eiximenis_Pl_1octubre (@pl_1octubre).

Per més informació i/o entrevistes podeu contactar amb la Comissió Plaça U d’Octubre de
l’AFA Eiximenis al correu: 1octubre@afaeiximenis.cat

