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Terrassa, a 7 d’agost de 2019 

 
Benvolguda família,  
 
A partir del mes de setembre entrarà en funcionament una reordenació viària al sector 
sud del Centre. La voluntat del Consistori és millorar la mobilitat d’aquest àmbit i 
resoldre disfuncions actuals sobrevingudes arran el tancament al trànsit rodat del 
Portal de Sant Roc, efectiu des del desembre de 2018, i del recent tancament de 
l’aparcament al Portal de Sant Roc. 
 
Entre les mesures que s’adoptaran a l’entorn de l’Escola Lanaspa, a partir del mes de 
setembre, figuren: 
 

• Ampliació de les àrees de vianants 
• Canvis de sentit de circulació als carrers del Vall, Portal Nou i Col·legi, entre 

els carrers del doctor Cabanes i del Vall. 
• Facilitar l’accés al pàrquing de la Plaça Vella pel carrer del Col·legi.  

 
Tots aquests canvis s’inclouen dins la primera fase d’implantació de la zona de 

baixes emissions (ZBE) prevista pel Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2016-21 i que 
s’orienta a acomplir el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire que obliga 
als municipis situats a la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric, entre els 
quals Terrassa, a adoptar una sèrie de mesures per reduir les emissions del 
contaminant diòxid de nitrogen (NO2) i per a les partícules en suspensió de diàmetre 
inferior a 10 micres (PM10), ja que se sobrepassen els nivells de contaminació 
determinats per les directives europees.  
 
Aquesta ZBE abastarà en el futur 240 hectàrees del centre urbà i es concentren  
actualment 270.000 desplaçaments diaris, realitzats en els diferents mitjans de 
transport.  Amb les diferents actuacions que s’implementaran progressivament es 
preveu assignar més espai als vianants, a la bicicleta i al transport públic per aconseguir 
canviar els hàbits de mobilitat i garantir, d’aquesta manera, la protecció de la salut en 

un àmbit especialment sensible per la gran presència d’escoles que hi ha a la zona. 
 
Alhora es milloren les condicions de seguretat i això és especialment important per 
poder aconseguir un major grau d’autonomia dels nens i les nenes a la ciutat.  Cal  que 
totes les persones contribuïm a assolir aquest objectiu comú respectant les normes de 
circulació i estacionant correctament, sense ocupar voreres, carrils o parades 
d’autobús, o obstaculitzant passos de vianants o carrils de circulació. Garantir bones 
condicions de seguretat a l’entorn més proper a l’escola és molt important 
especialment pels usuaris més petits, que perceben i valoren el perill de forma diferent 
que els adults, de tal manera que es veuen condicionats per la seva estatura, el camp 
de visió reduït o el comportament poc previsible, per posar-ne alguns exemples. 
 

Per tal de donar alternatives a les famílies que han de dur els seus fills i filles en cotxe a 

l’escola, i no tenen cap altre mitjà de transport alternatiu, disposeu: 
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� d’una reserva escolar al carrer de la Rasa i a la placeta de Saragossa, on podeu 

parar 3 minuts per acompanyar els infants fins a l’escola a peu,  

� alhora, cal tenir present l’existència d’aparcaments públics propers (Pl. Vapor 

Ventalló), on podrien disposar de targetes moneder específiques per les hores 

d’entrada i sortida escolar amb algun tipus d’avantatge sobre el preu habitual.  

 

Finalment, recordar-vos que l’escola es troba en una situació privilegiada pel que fa al 

transport públic, doncs Rambla d’Ègara hi fan parada gairebé totes les línies de bus 

urbà i interurbà, i també se situa l’estació de ferrocarril FGC Rambla. Ensenyar als 

vostres fills de petits la importància de desplaçar-se a peu, en bici o en transport públic 

a l’escola afavorirà que ells reprodueixin aquests hàbits en edat adulta.  

 
Adjuntem els plànols corresponents amb els canvis de mobilitat que s’incorporaran a 
partir de setembre i des de l’Ajuntament li agraïm la seva col·laboració, i comprensió, en 
l’aplicació d’aquestes modificacions que permetran una mobilitat més saludable, 
sostenible i que contribuiran a reduir els nivells de contaminació atmosfèrica en els 
entorns escolars. 
 
Rebeu una salutació cordial. 

 
Terrassa, agost del 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 




