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PROPOSTA DE CARTA:  

Benvolgudes famílies, 

La Direcció de l'escola ha sol·licitat a l’Ajuntament tallar l’accés als vehicles al tram de l’escola del carrer 

Tàrrega durant les hores d'entrada i sortida escolar, coincidint amb els moments en què hi ha més afluència 

de persones al voltant de la porta de l’escola, per permetre a les famílies poder accedir a l’escola amb les 

màximes garanties de seguretat amb els més petits, especialment en aquests moments de context 

d'emergència sanitària del Covid-19 per tal de complir amb les mesures de distanciament social. 

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. 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 

SERRA DE L'OBAC, poder realitzar el tall del carrer La Forja, entre els carrers de Castellterçol i l'avinguda 

Lacetània i, com a conseqüència, també queda tallada l'avinguda de Lacetània fins el carrer d'Anna Frank. 

Aquesta actuació vol  millorar la seguretat viària de l’entorn escolar. Adjuntem a continuació les condicions 

del tancament: 

 L’horari de tancament del carrer, durant el calendari escolar, serà de 8:20 a 9:30h, de 12:10 a 

12:50h, de 14:20 a 15:30h i de 16:10 a 17:00h. 

 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 als carrers afectats pel tancament. 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, l’alternativa de circulació dels vehicles durant el tall del carrer serà pel carrer de Castellterçol i La 

Forja en direcció a Palautordera i Ronda de Ponent,  tot i que, en la mesura de les vostres possibilitats, 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.  

Us recordem que disposeu d'una zona d'aparcament gran a l'avinguda Lacetània, davant del carrer de 

Berga, on podreu estacionar per acompanyar als infants a peu fins l'escola en un trajecte estimat de 5 

minuts. 

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. 

Aprofitem l'avinentesa per informar-vos que la Nova Ordenança de circulació que s'aprovarà a la tardor 

preveu la possibilitat de que la Policia Municipal pugui autoritzar persones voluntàries per regular el trànsit 

a l’hora d’entrada i sortida escolar i donar protecció als escolars en els passos de vianants. 
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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, 

 

 

 

 

 

 

                   Carrer tallat 

 

Plànol de situació i transport públic 

 

 

 

 

 

 


