
 
 

Bellaterra, 18 de març de 2014 

 
 

MOBILITZACIONS PER PROTESTAR  
CONTRA L’ELIMINACIÓ DEL TRANSPORT ESCOLAR 

 
Des de la Comissió de Transport Escolar de l’AMPA de l’Escola Bellaterra us volem 
informar de l’inici de mobilitzacions el proper dilluns 24 de març per protestar contra 
l’eliminació del transport escolar. 
 
L’única proposta que ha arribat de l’Ajuntament consisteix en incrementar l’afluència de 
transport públic urbà (la línia regular que fan servir altres usuaris del municipi) i davant 
aquesta situació volem mostrar el nostre rotund rebuig.  
És per això que us demanen a tots i a totes la vostra col·laboració! El proper dilluns 
24 de març farem el recorregut a peu des del nucli urbà i fins a l’escola amb les famílies i 
els infants. Es sortirà a les 8h de la confluència del carrer de Sant Ramon i Anselm 
Clavé. Ens acompanyarà el grup Batúcamela!!! 

 
És molt important el suport de tots i totes, encara que no feu servir el transport escolar ja 
que, el col·lapse que es podria produir en cas d’eliminació del servei afectarà tothom. Hem 
de demostrar la força de la comunitat educativa de l’Escoleta i us avancem que un centre 
de Rubí amb una situació similar a la nostra HO HAN ACONSEGUIT! En aquest cas han 
aconseguit un compromís de manteniment del servei per a dos anys.  
 
Hem de fer visible el nostre malestar i això només serà possible amb la implicació 
de totes les famílies! Aquelles persones que per problemes de mobilitat no puguin 
caminar, també poden venir en cotxe però la intenció és aconseguir fer una marxa el més 
multitudinària possible i amb la màxima presència d’infants i familiars. 
 
Les persones que vinguin de fora també poden participar en la marxa! Poden estacionar 
els vehicles a l’estació de Renfe de Cerdanyola-UAB i unir-se en el decurs del recorregut. 
 
Moltes gràcies, per anticipat, per la vostra participació. A la versió correu electrònic de la 
comunicació us adjuntem el cartell de la mobilització perquè l’imprimiu i el porteu a la 
marxa. 
 

CONVOCATÒRIA: dilluns, 24 de març 

HORA: 8h 

LLOC: confluència del carrer de Sant Ramon amb Anselm Clavé 

 
Aprofitem aquesta comunicació per fer-vos saber que aquest dijous, 20 de març, la 
Comissió de Transport té prevista una reunió amb el delegat dels serveis territorials per 
parlar d’aquest tema que tant ens preocupa. 
 
Salutacions, 
Comissió de Transport de l’AMPA de l’Escola Bellaterra 
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