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Els pares de l’Educem volen barrar el pas als cotxes en un tram del carrer Tarafa quan els nens surten de l’escola

Granollers

G.N.

L’Escola Educem, de 
Granollers, ha començat a 
recollir firmes per demanar 
que, per motius de segure·
tat, es tanqui al trànsit la 
cantonada del carrer Tarafa 
amb el carrer Francesc Ribas 
a l’hora que els nens surten 
de classe. Fonts del centre 
han apuntat que la mesura 
és necessària,  ja que les 

voreres del carrer Tarafa 
són molt estretes i els cot·
xes passen molt a prop dels 
vianants. En aquest punt 
hi ha un dels edificis de 
l’escola, on hi estudien uns 
125 alumnes, de P3 a 2n de 
primària. Els de P3, P4 i P5 
són els que surten pel carrer 
Tarafa.

Els pares i mares dels 
alumnes han impulsat la ini·
ciativa i de moment ja s’han 
recollit una vuitantena de 

firmes. En concret, demanen 
que la cantonada es tanqui 
entre 3/4 d’1 i 1/4 de 2 del 
migdia i de 3/4 de 5 a 1/4 de 
6 de la tarda. 

Des de l’escola recorden 
que fa temps que es va sol·
licitar que un policia local 
regulés la circulació de vehi·
cles a les hores de sortida, 
però que aquesta opció no 
és viable perquè hi ha mol·
tes més escoles a la ciutat i 
la vigilància s’ha de fer de 

El col·legi engega una recollida de signatures entre els pares i mares

L’escola Educem de Granollers, 
vol que es tanqui el carrer Tarafa 
a l’hora de sortida dels alumnes

manera rotatòria. També 
diuen que el tall al trànsit 
només afectaria el carrer 
Tarafa, ja que a la sortida 
per Francesc Ribas hi ha tan·
ques i no hi ha problema. A 
més, asseguren que per als 
veïns del carrer es faria una 
excepció i podrien passar 
mentre durés el tall. 

El regidor de Mobilitat, 
Juanma Segovia, ha explicat 
que està disposat a parlar 
de la mesura una vegada la 
instància i les signatures 
arribin a l’Ajuntament. 
“Aprofitant les obres per 
fer una plataforma única al 
carrer Tarafa podem aprofi·
tar per parlar·ne”, expressa. 
Segovia adverteix, però, que 

s’ha de valorar tècnicament 
la mesura i el seu possible 
impacte. A més, reconeix 
que hi haurà persones que hi 
estaran a favor i també n’hi 
haurà en contra. L’escola 
Anna Mogas ja aplica, des 
de fa anys, una restricció al 
trànsit, tant a l’hora d’entra·
da com de sortida d’alumnes 
de classe. Concretament 
afecta un tros del carrer Cor·
ró, just al davant de l’edifici. 

Segovia afegeix que, en 
aquest cas, el centre s’ocupa 
de tallar i posteriorment de 
reobrir el tram de carrer, 
i que si s’acaba atenent la 
petició de l’Educem també 
hauran de ser responsables 
de l’escola els que posin i 
treguin les tanques.

L’Ajuntament 
adverteix que 
s’ha de valorar 
l’impacte que 
tindria la mesura

Sant Celoni rep 
un dels Premis 
de l’Aigua per 
l’aiguamoll de  
les Llobateres

Sant Celoni

Y.D.

L’Ajuntament de Sant Celoni 
ha rebut un dels Premis 
de l’Aigua 2009, que ator·
ga l’Associació Catalana 
d’Amics de l’Aigua amb 
motiu de la celebració del 
Dia Mundial de l’Aigua, el 
dia 22 de març. La distinció 
s’ha concedit per  la bassa 
de laminació Les Llobateres, 
que es va fer per disminuir 
els riscos d’inundació de 
la Tordera i crear hàbitats 
aquàtics i de ribera.

El jurat del premi també 
ha atorgat un guardó a l’Ob·
servatori de la Tordera per la 
seva trajectòria en el segui·
ment continuat d’indicadors 
socioecològics a la conca de 
la Tordera. L’observatori 
està dirigit  pel reconegut 
naturalista Martí Boada, de 
Sant Celoni. Es tracta d’un 
projecte que va impulsar, 
des del seu inici, l’any 1996, 
l’Ajuntament de Sant Celoni. 
El consistori va establir un 
conveni amb l’Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambi·
entals de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(UAB) i l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA).

El lliurament dels Pre·
mis de l’Aigua 2009 es farà 
dimarts vinent a les 8 del 
vespre a la Fundació Agbar 
de Cornellà.

DEJO DINERO 
PARA LO QUE 

QUIERA
SÓLO CON ESCRITURA
MÁXIMA SERIEDAD
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David Seuma
i Pregona

A.C.S.

Els companys, amics i alumnes de l’IES i de la Mancomunitat
 de la Vall del Tenes  expressem el condol a la família.

Has estat company, amic i mestre del dia a dia de l’escola                 
 i et mantindrem en el nostre record.

LaVall del Tenes, març de 2009

Divendres, 13 de març de 2009
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Nous cicles formatius 
a instituts de 
Granollers i Mollet

Granollers

El curs que ve s’incrementarà 
l’oferta de cicles formatius 
a dos instituts de Granollers 
i Mollet. A Granollers, l’IES 
Carles Vallbona programarà 
un cicle formatiu de comerç 
internacional i un de gestió 
del transport. A Mollet, l’IES 
Gallecs en farà un d’atenció 
sociosanitària. Els serveis 
territorials Maresme·Vallès 
Oriental tindran 6.600 places 
de formació professional el 
curs que ve.


