
 

 

 

“NO VOLEM UNA PACIFICACIÓ A MITGES ALS ENTORNS ESCOLARS 

DEL CARRER D’ENTENÇA” 

 

· Les entitats impulsores del projecte “Pacifiquem els entorns escolars del carrer d’Entença” 

exigim a l'Ajuntament que respecti el projecte seleccionat en els pressupostos participatius  

 

· El compromís del consistori era el de reduir un carril de circulació per a vehicles motoritzats 

i pacificar els entorns escolars, prioritzant la zona d'estada infantil entre els carrers de la 

Diputació i del Consell de Cent 

 

Després de mesos i diferents reunions veiem que el projecte per pacificar el carrer d'Entença no es 

concreta com s'havia promès i com a impulsors volem expressar que:  

 

-No s'estan complint les dates d’execució que es van prometre i no sabem si es farà el projecte acordat 

i debatut. La primera fase, que havia d’haver començat al juliol, havia de reduir un carril de circulació 

entre la Gran Via i el Consell de Cent. A data d'avui, l'inici de les obres encara no s’ha fet. El projecte 

definitiu s’havia de dur a terme el febrer de 2023. Evidentment, no hi podem confiar. 

 

-Tot i que s’han mantingut diferents reunions, constatem que s’han fet canvis sense comptar amb les 

entitats promotores i que falta més informació. De moment, la primera pacificació prevista, 

actualment en exposició pública, no correspon amb el projecte pactat ni amb els terminis establerts.  

Podem confiar que es complirà el projecte definitiu? 

 

-Mentrestant, les voreres del carrer d'Entença han estat ocupades des de fa setmanes pels nous 

contenidors de neteja de l'Ajuntament. S'han tret del carrer i col·locat literalment al bell mig de la 

zona de pas dels veïns i de les famílies que van a l'escola. Els voltants, a més, s'omplen de brutícia 

diàriament. Havíem de guanyar espai i, en canvi, el perdem a la vorera. Tot plegat perquè els vehicles 

motoritzats no cedeixin ni un pam? 

 

-El carrer d'Entença continua sent una autopista de pujada a la zona alta de la ciutat amb més de 

26.000 vehicles diaris. Els entorns escolars són, a dia d'avui, espais molt poc segurs a la vegada que 

altament contaminats. A Entença, entre Provença i Rosselló, hi ha instal·lat un radar fix però, de 

moment, només és pedagògic. Calen multes perquè realment sigui efectiu.  

 

-Les obres dels FGC a la plaça d'Espanya obligaran els propers anys a desviar bona part dels 

autobusos pel carrer de la Diputació i multiplicaran la inseguretat a la cruïlla de l'escola Joan Miró, 

que serà el punt de pas per on es desviaran les línies. Serà un entorn escolar segur? 

 

Per tot això, volem deixar clar que ja n'estem farts i que no volem una pacificació a mitges al carrer 

d’Entença. Volem que s’executi el projecte al entorns escolars que resten pendents. Siguem valents, 

complim el que vam dir que es compliria i que va guanyar als pressupostos participatius. No ens 

omplim la boca de participació ciutadana, de propostes veïnals que tiren endavant si després no som 

capaços d'executar-les. 

 

 

Les entitats impulsores de “PACIFIQUEM ELS ENTORNS ESCOLARS DEL CARRER 

ENTENÇA” són l’AMPA Joan Miró, l’AFI Entença, l’AFA Xirinacs, la Llar d’Infants Àgora i 

l’AVV Eixample Esquerra. 


