
 

Terrassa, 4 de setembre de 2020 

 

Benvolguda família, 

En el marc del pla d’organització per aquest curs que vam aprovar al mes de               

juliol, vam sol·licitar a l’Ajuntament tallar l’accés als vehicles al tram de l’escola             

del carrer Sant Jaume durant les hores d'entrada i sortida escolar, coincidint amb             

els moments en què hi ha més afluència de persones al voltant dels accessos,              

per permetre a les famílies poder accedir a l’escola amb les màximes garanties             

de seguretat amb els més petits i complir amb les mesures de distanciament             

físic. 

Tanmateix, l’Ajuntament de Terrassa fa anys que impulsa actuacions que          

permetin millorar la seguretat viària als entorns escolars, la recuperació de           

la funció social dels carrers i una redistribució de l’espai públic més adequada.             

Aquest tema s’havia tractat a les reunions de l’AFA i ja s’havia plantejat la              

demanda a l’Ajuntament. Els carrers han de complir múltiples funcions conciliant           

circulació, seguretat i vida urbana, però fent prevaler els modes de desplaçament            

que garanteixen una mobilitat més sostenible, per intentar minimitzar els efectes           

negatius que provoca l’ús del vehicle privat i oferir alternatives de mobilitat            

sostenibles als ciutadans. 

Per tant, us informem que l’Ajuntament de Terrassa ha autoritzat a tota            

la comunitat escolar de l'ESCOLA TECNOS, poder realitzar el tall del           

carrer San Jaume, entre els carrers de Puig Novell i de Topete per             

millorar la seguretat viària de l’entorn escolar, amb les següents          

condicions: 

● L’horari de tancament del carrer, durant el calendari escolar, serà de 8:20            

a 9:30h i de 16:25 a 17:30h. 

● La comunitat escolar es farà responsable de col·locar i retirar la tanca.            

Fora de les hores de tancament del carrer la tanca ha de quedar             

degudament retirada sobre la vorera, sense molestar l’accés a les finques           

veïnes, ni al trànsit rodat ni als vianants. 

● Excepcionalment, durant les franges horàries de tancament, hi podran         

circular vehicles dels residents o ciutadans que disposin de plaça          

d’estacionament i hagin d’accedir o sortir del seu pàrquing amb entrada i            

sortida al carrer Sant Jaume, entre els carrers de Puig Novell i de Topete.              

També hi podran circular vehicles que transportin alguna persona amb          

mobilitat reduïda i vehicles de càrrega i descàrrega de mercaderies          

específiques de l’escola. 

Per tant, us recomanem que valoreu si us és possible realitzar el desplaçament a              

l’escola amb altres modes de transport, com pot ser anar a peu, en bicicleta o en                

transport públic, com ja fa la majoria d’alumnes del centre. Les famílies que heu              

de dur els vostres fills i filles en cotxe a l’escola i no teniu cap altre mitjà de                  

transport alternatiu, disposeu de: 



 
 

 

● La reserva escolar al Pont del Cementiri Vell, on podreu estacionar-hi           

durant 15’ per acompanyar els infants a peu. 

● L’aparcament públic de la Plaça Nova, on podeu disposar de targetes           

moneder específiques per a les hores d’entrada i sortida escolar amb algun            

tipus d’avantatge sobre el preu habitual.  

Creiem que implicar a les famílies en el tancament de la circulació del carrer als               

moments de màxima afluència de l’escola és una mesura positiva, fins i tot amb              

un component pedagògic, perquè us fa copartíceps en l’ús que es fa de l’espai              

públic que ens envolta, més enllà de les portes de l’escola. 

Restem a la vostra disposició per tractar sobre aquest tema i esperem que us              

animeu a col·laborar per pacificar el trànsit a les hores d'entrada i sortida dels              

vostres fills i filles a l’escola. 

Salutacions cordials, 

 

Equip directiu 


