
Girona, a 24 de gener de 2022 

 

L’AFA de l’Escola Eiximenis de Girona penja una pancarta 

reivindicativa a la Plaça de l’U d’Octubre del 2017.  

 Exigeixen a l’Ajuntament que compleixi amb el seu 

compromís de protegir els elements perillosos. 

 

Les famílies de l’escola fa temps que reclamen millores a la plaça 

ja que molts dels seus elements arquitectònics han provocat 

caigudes i lesions, sobretot a mainada del centre per ser l’espai 

natural de joc quan acaben les classes. La gota que va fer vessar 

el got va ser l’accident greu d’un nen que va caure per una de les 

entrades d’accés a l’aparcament soterrani, el dia 3 de maig del 

2021. El nen va patir un traumatisme cranial greu amb fractura 

de crani, múltiples lesions cerebrals, paràlisi facial i pèrdua 

d'audició, amb seqüeles cròniques i permanents a dia d’avui. 

A partir d’aquí, l’AFA va començar gestions amb l’ajuntament per 

tal d’aconseguir, d’una banda protegir amb urgència els 

elements més perillosos abans que comencés el curs 2021-2022 i 

de l’altra una reforma integral de la plaça ja que molts elements 

incompleixen la normativa. 

L’Ajuntament, tot i admetre les deficiències de la plaça, no va 

protegir els elements al setembre i tampoc té previst refer la 

plaça a llarg termini.   Finalment, el dia 12 de novembre de 2021 

el regidor Lluís Martí es va comprometre públicament a protegir 

les parts més perilloses en un o dos mesos. Un cop passats els 

dos mesos, l’AFA denúncia públicament l’incompliment d’aquest 

compromís i exigeix a l’Ajuntament que comenci la intervenció 

de manera urgent ja que només falten 5 mesos per acabar el 

curs.   



Des de l’AFA consideren que “l’eliminació de tots els riscos 

arquitectònics és un deure que té el Consistori i l’ha de complir 

de forma urgent”, segons Georgina Rieradevall, portaveu de la 

comissió per la millora de la plaça de l’AFA Eiximenis. Afegeix que 

“és incomprensible que segueixin incomplint la normativa 

d’urbanisme en quant a garantir la seguretat de les persones 

usuàries”. 

 

Adjuntem dues fotografies de la pancarta reivindicativa 
penjada el passat 19 de gener de 2022 a fora l’escola Eiximenis. 

  

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