Nota de premsa
Terrassa, 26 de març de 2014

A partir de demà es podrà estacionar en un tram del
carrer de Sant Quirze per a facilitar l’accés escolar
Es podrà aparcar durant 5 minuts a les hores d’entrada i sortida de les escoles

L’Ajuntament de Terrassa, a través del servei de Mobilitat, implantarà a partir de
demà dijous una zona d’estacionament temporal en un tram del carrer de Sant
Quirze per a facilitar l’accés escolar. La mesura està acordada amb la direcció i
l’AMPA de l’escola Petit Estel i té caràcter de prova fins a final de curs.
La nova zona d’estacionament s’ubicarà a la vorera dreta del carrer, entre la
cantonada amb el carrer del Puig Novell i el numero 40. Aquesta franja autoritzada té
capacitat per uns 14 cotxes. S’hi podrà estacionar de dilluns a divendres en les
següents franges horàries: de 7.45 a 9.15 h, de 12.30 a 13.15 h, de 14.45 a 15.15 h i
de 16.30 a 17.15 h. El temps d’estacionament no podrà excedir de cinc minuts.
El carrer de Sant Quirze té una amplada insuficient per a permetre l’estacionament
durant tot el dia, perquè obliga als vehicles voluminosos a acostar-se molt a la vorera
contrària, però davant la poca oferta d’estacionament s’ha optat per aquesta solució
temporal, que fa possible una parada ràpida.
Tanmateix, l’Ajuntament de Terrassa recomana que l’acompanyament a l’escola es
faci, sempre que sigui possible, a peu, en bicicleta o en transport públic, i recorda
que les 14 places guanyades no són suficients per la demanda que es genera en
determinats moments del dia. En aquest sentit, el Consistori considera necessària la
implicació i comprensió de tota la comunitat educativa per a incentivar pautes de
mobilitat sostenibles i saludables, sobretot a l’hora de crear en els infants hàbits que
després reproduiran a la vida adulta.

Adjuntem plànol de l’actuació
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