COMISSIÓ DE TREBALL PLAÇA U D’OCTUBRE
Presentació
Des de la seva construcció, la conﬁguració arquitectònica de la Plaça U
d’octubre de 2017 ha estat objecte de crítiques per ser un espai públic
sense zones d’esbarjo, mancada d’ombres suﬁcients, amb una minsa
vegetació i amb tot d’elements arquitectònics que han causat multitud
d’accidents, sobretot als alumnes de l’Escola Eiximenis.
L’AFA fa anys que demana a l’Ajuntament de Girona una reforma integral
d’aquest espai públic per fer-lo accessible i segur, tant pels escolars com
pel conjunt de la població. Totes les peticions han estat estèrils i la Plaça U
d’octubre de 2017 continua sent un perill per a les persones.
La COMISSIÓ DE TREBALL “PLAÇA U D’OCTUBRE” neix de la preocupació
de les famílies que formem l’AFA pel risc d’accidents a què s’exposen els
nostres ﬁlls i ﬁlles cada dia que volten per la plaça; per aquest motiu, en
l’assemblea extraordinària del dia 22 de juny de 2021, s’acorda constituir
aquesta comissió temporal.
La Comissió té la missió de dur a terme totes les accions necessàries amb
la ﬁnalitat d’aconseguir que aquest espai públic esdevingui un espai viu i
segur.
La Comissió la integren persones membres de l’AFA i està permanentment
oberta a noves incorporacions.
Objectius
Aquesta comissió s’ha creat amb les següents ﬁnalitats:
1. Protegir preventivament tots els elements arquitectònics perillosos
amb caràcter urgent i de forma temporal.
2. Eliminar tots els elements arquitectònics perillosos de forma
deﬁnitiva.

3. Aconseguir que l’Ajuntament de Girona redacti i executi un pla de
reforma

integral

de

la

plaça,

sota

criteris

de

sostenibilitat,

accessibilitat, seguretat i ús pel conjunt de la població.
Actuacions
Per acomplir els objectius esmentats, la comissió reunida en data 16
d’agost i 20 de setembre de 2021 acorda tot un seguit d’actuacions, de les
quals l’assemblea ordinària del dia 28 de setembre de 2021 vota a favor de
les següents:
Presentar una nova petició al Registre de l’Ajuntament abans de
començar el nou curs escolar, amb el vist-i-plau previ de la Junta1. En
aquest escrit es demana la protecció immediata de tots els elements
perillosos, mentre no es faci la remodelació en estudi. Cada tres
mesos, si no s’obté resposta, es registraran noves peticions.
Actuar amb transparència i publicitat: fer pública i visibilitzar la
problemàtica a través de la premsa escrita i les xarxes socials.
Portar a terme altres accions reivindicatives i alternatives de
denúncia social (foto, video, teatre, performance, etc.), així com
sumar a la causa d’altres col·lectius afectats.
Si convé, demanar la convocatòria d’una assemblea general
extraordinària al mes de juny de 2022 per a plantejar mesures legals
contra l’Ajuntament de Girona i preparar mobilització multitudinària
al carrer.
La

Comissió

estudiarà

la

possibilitat d’aportar una proposta

arquitectònica global de la Plaça U d’Octubre de 2017 i de la Plaça de
Santa Susanna.

Contacte
1octubre@afaeiximenis.cat
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La Junta presenta la petició al Registre de l’Ajuntament de Girona el dia 21/09/2021.

