
Benvolgudes famílies, us fem un breu resum de l’estat de les diferents propostes que ens va fer
el servei de mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa conjuntament amb la nostra l’Escola i AMPA.

- S'ha reforçat la senyalit zació horitzon tal de pintura de la zona 30 i de la bicicleta a la
carretera de Rubí.
 
- S'ha m illorat la senyalit zació vertical, reubicant la senyalització de pas de vianants i de
l'entorn escolar al millor lloc. Alhora, es van substituir els pals de la senyalització vertical, per
adaptar-los per incorporar "els dibuixos", i reforçar el missatge d'entorn escolar, tant bon punt
ens els feu arribar. Aquest punt es treballarà el proper curs amb l’escola conjuntament amb l ’
AMPA i el Servei de Mobilitat.
 
- Els agents de policia del servei d'educació v iàr ia han realit zat sessions adreçades als
alumnes de segon de primària, i el curs de formació "El meu amic Policia" als alumnes de P3 i
P4. Alhora, es va acordar mantenir un pla d'educació viària durant els propers anys per tal que
a 4t de primària es facin cursos d'educació viària i, a 5è, els alumnes participin de l'activitat de
seguretat viària i conducció amb bicicleta.
  
- Ens van explicar que la tanca de protecció és un tema que es va derivar al Servei de Gestió
de l'Espai Públic (GEP), i han trigat una mica en col· locar-la doncs aquestes tanques no es
tenen en stock i s'han de fabricar. El GEP va instal· lar la tanca el dia 23 de juny i confiem en
que ajudi a reduir la perillositat de la zona.
 
- Ens van fer arribar una sèrie d'elements comunicat ius per si els volíem aprofitar per
alguna campanya d'informació/conscienciació per les famílies. Donat que la prioritat era
aconseguir un resultat immediat vam decidir treballar en aquesta campanya el proper curs 2016
-2017. I ens comuniquen que estan a disposició per treballar conjuntament qualsevol idea o
iniciativa que es vulgui aplicar en aquest sentit.

- Seguint en aquesta línia, i entenent que no tan sols es tracta tenir elements físics que ajudin a
reduir la perillositat de la zona sinó de conscienciar les famílies, des de l’AMPA ens posarem en
contacte amb la Policia local per fer sessions de seguretat v iàr ia als pares i mares, ja que
també formen part del seu programa educatiu. 
 
- Durant aquestes darreres setmanes, el servei de mobilitat ha estat treballant per tal que a
l'inici del curs vinent, s'iniciï una proba pilot a la carretera de Rubí, davant de la nostra escola,
incorporant un "radar pedagògic" per conscienciar i fer palès la velocitat real dels vehicles,
per contribuir a reduir la velocitat de la via.

- Informar-vos que estem en contacte amb la plataforma Camí Escolar Terrassa, formada per
les AMPES de 4 escoles de Terrassa. Els principals objectius d’aquesta plataforma són:
aconseguir reduir l’ús de vehicles en l’entorn escolar i reduir la contaminació, a part de
fomentar l ’autonomia i seguretat dels nostres infants a l ’hora d’anar a l’escola sols. Ens han
presentat diferents propostes que us anirem explicant. La més pròxima és la Manifestació
convocada pel dia 28 de juny a les 19:00 davant de l’Ajuntament de Terrassa.
 
- De les tres instàncies que l’AMPA ha presentat, queden pendents dues, doncs la tanca ja està
instal· lada. Hem sol· licitat que elevin el pas de vianants que hi ha davant de la porta del
darrere de l’escola i un semàfor. La resposta del servei de mobilitat en relació a l'element
reductor de velocitat i la instal· lació d'un semàfor és que es comprometen a estudiar-ho i donar
-nos resposta el més aviat possible. Tanmateix, ho valoraran també en funció de l'impacte de la
prova pilot del "radar pedagògic".  

Ens podeu fer arribar les vostres propostes a l’email de l’AMPA ampasalaibadrinas@gmail.com


