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NEUS PLA NIN amb DNI  77.308.391-D, com a presidenta i en representació de l’AMPA 
INSTITUT NOU DE VILAFRANCA del carrer Avinguda Europa s/n de la població de Vilafranca del 
Penedès,  

EXPOSO: 

1.- Que a l’INSTITUT NOU DE VILAFRANCA, aquest any s’han inscrit uns 246 alumnes, de 1er a  

4art d’ ESO.  

2.- Que molts dels alumnes són d’altres municipis i utilitzen el transport escolar que facilita el 

Consell Comarcal.  Els autocars  arriben entre ¾ de 8 i les 8:00h i l’institut obre les portes a les 

8:05h del mati, quedant els menors sols davant del centre. A les 14:45h surten de l’ institut i 

queden sols davant del centre, alguns fins a les 15:10h.  

3.- Que l’institut nou de Vilafranca actualment són mòduls i les voreres són estretes per 

absorbir tants alumnes a l’entrada i sortida del centre.  L’avinguda Europa és molt transitada i 

a la sortida s’arriben a concentrar molts autocars. 

 4.- Que moltes famílies ens han manifestat la seva preocupació pel que refereix a la seguretat 

dels alumnes, ja  que tant a l’entrada com a la sortida hi ha gran quantitat de cotxes que passen 

per l’avinguda. Però el moment més crític és a la sortida, ja que tots els autocars aparquen 

davant del centre i els passos de vianants queden sense visibilitat amb el risc que algun vehicle 

que circuli per l’avinguda els atropelli. 

Es per això que: 

SOL·LICITO: 

- Presencia policial, gestionant el pas de vianants de davant de l’institut, des de les 07:50h 

fins a les 8:05h.  I de 14:40h fins a les 15:00h. Tot i que a aquesta hora encara queden 

alumnes, la majoria els autocars que sempre hi ha aparcats davant del centre ja marxen. 

 

Restem a l’espera de les seves noticies,  

 

Vilafranca del Penedès, gener de 2018 
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