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Benvolguda família, 

Ens posem en contacte amb vosaltres per explicar-vos que l’equip de direcció juntament 

amb la junta de l’AMPA hem iniciat un procés per millorar l’accessibilitat a l’escola. 

L’empresa La Oca té concedits, per una llicència municipal, un gual i un contragual a banda i 

banda del carrer Enric Granados. Tot i això, des de sempre ha permès que les famílies hi 

aturessin els seus cotxes en els moments d’entrada i sortida a l’escola. Amb el temps s’ha 

fet evident que aquesta solució és insuficient i insostenible perquè genera discrepàncies i 

malentesos entre treballadors, famílies i policia local i dificulta la mobilitat dels seus vehicles. 

De manera que el passat dimarts 12 de febrer ens vam reunir amb el gerent de l’empresa i 

vam acordar fer una reunió conjunta amb el Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Mataró 

amb la finalitat d’aconseguir una senyalització clara i vinculant, que tingui en compte els 

usos i les necessitats que tenim uns i altres. En aquesta reunió hi assistiran el gerent de la 

fàbrica i, per part de l’escola, dos representants de famílies i l’equip de direcció. Dels acords 

de la reunió, n’informarem puntualment quan aquesta s’hagi produït. 

Mentrestant us recomanem que: 

- Feu ús prioritari de la zona de càrrega i descàrrega de la ronda Cervantes. N’hi ha 

d’altres al Camí Ral i al carrer Pacheco. 

- Si utilitzeu el contragual que La Oca té habilitat al costat de la vorera del Parc de la 

Llibertat, recordeu que esteu fent servir un espai que no és de l’escola, en el qual 

l’estacionament està prohibit, que l’empresa ens el cedeix per aturar el nostre vehicle el 

mínim temps possible i únicament durant les estones d’entrada i sortida de l’escola. 

- Eviteu estacionar o fer aturades en passos de vianants. Aquí la policia sí que té 

tolerància zero. 

Com que som Escola Verda i participem en el Projecte Camins Escolars de la Diputació de 

Barcelona, aprofitem l’avinentesa per compartir alguns consells a favor d’un model de 

mobilitat més sostenible i saludable: 

- Podeu venir a l’escola a peu o amb vehicle sense motor. 

- Podeu coordinar les anades i sortides de l’escola amb altres famílies amb la idea de fer 

d’acompanyants d’un grup de nens i nenes. 

- Podeu fer ús del transport públic. Les línies del Mataró Bus 3 i 8 tenen parada propera a 

l’escola, a la ronda Cervantes i al carrer Floridablanca respectivament. 

- Podeu compartir el cotxe privat amb altres famílies per reduir l’impacte de vehicles 

durant els moments d’entrada i sortida de l’escola. 

Rebeu una salutació, 

L’equip de direcció 

Mataró, 22 de febrer de 2019 


