
La Guinardera 

 

Tal i com recull el Pla d’inversions i millores al barri de la Guinardera (Districte III) i Plans d’ocupació i 

Brigades d’Acció Immediata on es detallen les actuacions fetes i les que cal fer, us fem notar les 

següents consideracions per tal que quedin recollides com a prec del Grup Municipal d’Esquerra 

Republicana.  

 

1. Tram d’escala entre els carrers Rabelais i Eiximenis.  

- Reparar els esglaons trencats ja que suposa un perill per a vianants.  

- Afegir una barana al tram inferior d’escala per millorar la mobilitat 

- Netejar els arbustos per tal que la barana pugui ser utilitzada. Actualment queda amagada 

pels arbustos i és punt important per persones amb mobilitat reduïda. 

 

 

2. Col·locació d’elements de protecció en el tram final del carrer Eiximenis 

 

En el tram final del carrer Eiximenis (a l’alçada del número 33) hi ha un desnivell d’una alçada 

considerable sense cap barrera de protecció que suposa un perill sobretot pels més petits. 

Demanem que s’estudïi la posibilidat d’afegir algun element de protecció.  

 

 
 

3. Esvorancs del c/ Navarra entre Eiximenis i Rebelais 

En aquest tram hi ha esvorancs produits pel pas continu dels autobusos i per les arrels dels arbres. 

Aquests forats a la calçada impliquen un perill tant pels passatgers del bus, com per cotxes, i 

sobretot per a vehicles de dues rodes.  

 



 
 

4. Prohibir la circulació de vehicles carrer eiximenis 

Estudiar la possibilitat d’instal·lar un senyal de circulació prohibida excepte veïnat a l’entrada del 

carrer Eiximenis cantonada c/ Navarra. Actualment hi ha un senyal d’avís de carrer sense sortida, 

però els vehicles hi circulen ja que al final d’aquest mateix carrer hi ha un camí que dona al carrer 

Anselm de Riu.  

 
 

5. Estudiar la possibilitat d’apuntar l’arbre situat al carrer Navarra cantonada al carrer 

Eiximenis.  

Atès que actualment l’arbre és encara petit, caldria estudiar la possibilitat de fer alguna actuació per 

redreçar-lo i evitar que segueixi inclinant-se.  

 

 


