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Sr./sra. President/a de l’AMPA 
Escola Bisbat Egara. 
 

L’Ajuntament, el departament de Mobilitat i Policia Municipal, treballem 
per minimitzar els impactes del trànsit a la ciutat, per fomentar  l’hàbit de 
caminar i l’us del transport públic. 
Tanmateix, sabem que l’espai i els carrers son els que hi ha i el volum de 
vehicles a la mateixa hora i en un mateix lloc produeixen situacions de risc i 
de molèsties a tercers. 
El departament de Mobilitat també fa intervencions als voltants dels col·legis 
per dotar de zones d’estacionaments per l’accés a les escoles en determinats 
horaris. 
 
En el cas del l’escola Bisbat Egara, disposeu del tram del carrer Sant Quirtze, 
la zona de càrrega i descàrrega del carrer Baldrich, propera al centre, zona 
blava i estacionaments subterranis propers. 
 
La situació de col·lapse de vehicles que es viu al voltant del centre escolar es 
prou important, tant que ciutadans i veïns ens han fet arribar queixes per 
massificació d’estacionaments indeguts, en tota aquesta zona, c/ Baldrich, c/ 
Viveret i c/ Sant Marià especialment. 
 
Dit aixó, volem demanar-li la seva col·laboració per tal que doni publicitat 
d’aquest escrit a les mares/pares i familiars dels alumnes de la  vostra 
associació. Per la nostra part ja hem demanat la col·laboració a la direcció de 
l’escola i tanmateix hem engegat una intervenció preventiva d’avís als 
conductors en la línia de: 
 

� Utilitzar el transport públic 
� Fomentar l’hàbit de caminar i anar al col·legi caminant 
� Arribar d’hora per trobar estacionament correcte. 
� Utilitzar els pàrquings propers 
� Si es possible, compartir el vehicle. 
� No estacionar en passos de vianants ni en voreres. 
� Si s’ha d’aturar el vehicle per que baixin els nens, que sigui el temps 

imprescindible i en lloc que no obstaculitzi ni possi en perill altres 
usuaris. 

 
Esperant que faci extensiva la nostra preocupació a l’ambit de la entitat que 
representeu, atentament, 
 
Antonio Vallejo 

Sergent Divisió Agents de Districte 93-7805555 ( ext. 3779 ) 

Terrassa, 25 de novembre de 2015 


