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Consulta tots els carrers tallats els
primers dies d'escola a Terrassa
L'inici de curs coincideix, a més, amb la posada en marxa de la zona de
vianants

La zona de vianants afecta el centre de Terrassa | ACN / Albert Segura

L'inici de curs escolar el pròxim dilluns 13 de setembre, estarà marcat pels canvis en la mobilitat a
Terrassa. (https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/78897/castellbisbal/mes-ratios-peroamb-mascaretes-aixi-sera-la-tornada-a-lescola-a-terrassa-) D'una banda es mantindran alguns
carrers tallats per garantir seguretat a les entrades i sortides de les escoles. I les famílies caldrà
que tinguin en compte les restriccions de mobilitat que s'apliquen a la nova zona de vianants, al
centre de la ciutat. (https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/78406/mapa-vigorampliacio-zona-vianants-terrassa?rlc=sf)
Com ja és habitual, s'ha dissenyat un dispositiu de Policia Local per garantir la seguretat els
primers dies del nou curs. Un total de 73 efectius de la Policia Municipal, entre comandaments i
agents, treballaran en tasques de regulació del trànsit i de protecció escolar a diferents punts de la
ciutat.
L'operatiu es realitzarà en una primera fase, durant la setmana del 13 al 17 de setembre, i a partir
de la següent setmana, en una segona fase en què hi haurà una disminució progressiva d'efectius
policials, una vegada analitzat l'impacte inicial.
Els horaris del servei contemplats inicialment són: al matí, de 8.15 a 9.15 h i de 12.30 a 13.15 h i, a
la tarda, de 14.30 a 15.15 h i de 16.30 a 17.15 h. A més, també s'ha programat una presència
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als instituts de la ciutat, de 11 h a 11.30 h, per tal de donar atenció i prevenir conflictes relacionar
amb la dinàmica dels grups joves i els horaris d'esbarjo.
[h3]Carrers tallats al trànsit[/h3]
Aquest any es mantenen els mateixos talls de carrers propers a les escoles realitzats l'any
anterior per tal de millorar els accessos dels pares i mares als centres, pacificar el trànsit, evitar
aglomeracions i assegurar la distància mínima de seguretat entre les persones.
- Escola Abat Marcet, al c. Eduard Marquina (entre l'avinguda Abat Marcet i el carrer Lleida).
- Escola Airina, al c. Sant Ignasi (entre Sant Leopold i c. Del Nord).
- Escola Andersen, al c. Pérez Galdós (entre Ramon i c. Colom).
- Escola El Vallès, al c. Pintor Fortuny (entre Edison i c. Lavoisier).
- Escola El Vapor, al c. Giralt i Serrà (entre ps. 22 de Juliol i c. Joan Abelló i Bufí).
- Escola França, als carrers Pi i Maragall i Frederic Soler (entre ps. 22 de Juliol i Ausiàs March).
- IES Terrassa, als carrers Pi i Maragall i Frederic Soler (entre ps. 22 de Juliol i Ausiàs March).
- Escola Isaac Peral, al carrer Alexander Bell (entre Isaac Peral i Pare Llaurador).
- Escola Joan Marquès, a l'avda. Del Vallès (vial lateral, entre avda. Béjar i Rambla Francesc
Macià).
- Escola Joaquima de Vedruna, a ctra. Castellar (vial lateral, entre c. Tàrrega i ctra. Castellar) i c.
Tàrrega (entre c. De Mura i ctra Castellar).
- Escola Lanaspa, a c. Pantà (entre Pau Claris i la Rasa).
- Escola Crespinell, a c. Pantà (entre Pau Claris i la Rasa).
- Escola Martí, a c. Doctor Ferran (entre c. Manresa i Rambla Francesc Macià).
- Escola Mare de Déu del Carme, a c. Francesc Salvans (entre avda Abat Marcet i c. Autonomia).
- Escola Sagrat Cor, a c.Pare Font (entre Gasòmetre i Sant Sebastià i entre Torras i Bages i pl.
Jaume Jover), i carrer Roger de Llúria (entre Gasòmetre i Sant Sebastià).
- Escola Salesians, a c. Maria Auxiliadora (entre ctra. D'Olesa i c. Sant Lluís) i al c. Sant Lluís
(entre c. Maria Auxiliadora i c. Calderon de la Barca).
- Escola Sant Josep, al c. Tàrrega (entre els carrers Borges Blanques i Solsona).
- Escola Serra de l'Obac, al c. De la Forja (entre els carrers de Castellterçol i avda de la Lacetània).
- Bisbat d'Egara, al c. Viveret (entre Baldrich i Topete).
A més a més, hi ha quatre centres que tenen un tall permanent:
- Escola Marià Galí, a carrer vinyoles.
- Escola Ponent, a c. Rafael Campalans (entre ctra Olesa i c. Palet i Barba).
- Escola Tecnos, al c. Sant Jaume (entre Puig Novell i Topete).
- Bisbat d'Egara, al c. Sant Marian (entre Topete i Baldrich).
[noticia]78897[/noticia]
[h3]Patrulles escolars[/h3]
Amb l'inici del curs escolar es reprèn el projecte de les patrulles escolars, que es va
iniciar a mitjans del curs passat. Es tracta de persones voluntàries autoritzades per la Policia
Municipal per regular el trànsit a l'hora d'entrada i sortida escolar. En aquest sentit, es vol animar a
la ciutadania a formar part d'aquesta prova pilot, que s'estendrà durant aquest nou curs escolar.
"Planifiqueu l'itinerari per anar a l'escola". Aquesta és la crida que ha fet la tinenta d'alcalde
de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, davant l'inici de curs amb la nova zona de vianants,
engegada el passat mes de juliol. Aquesta zona limita la mobilitat a alguns dels principals carrers
de la ciutat i afecta directament a 10 escoles. És per això que el govern de Terrassa ha posat en
marxa una campanya informativa amb bustiades a les llars així com també amb informadors als
carrers durant els primers dies d'escola.
[noticia]78406[/noticia]
[noticia]78898[/noticia]
[noticiadiari]35/78777[/noticiadiari]
[noticiadiari]35/78191[/noticiadiari]
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