Nota de premsa
Terrassa, 13 d’octubre de 2014

Barris en marxa inicia obres de construcció de
passos elevats i recuperació de voreres
Avui s’ha començat a construir un pas elevat al carrer de Cervantes

Avui dilluns han començat dues noves actuacions del programa Terrassa Barris en
Marxa que milloraran la via pública a diferents punts de la ciutat. D’una banda, la
construcció de cinc passos elevats i reparació d’un sisè, i d’una altra, la recuperació
de més d’una vintena d’espais alliberats pels contenidors que s’han retirat arran la
implantació del nou sistema de recollida amb camions de càrrega lateral.
Amb la construcció dels passos elevats s’aconsegueix la reducció de la velocitat dels
vehicles, millorant així la seguretat del trànsit. A més, també es millora
l’accessibilitat, perquè permeten als vianants creuar els carrers sense haver de
salvar desnivells.
Els nous passos es construiran les següents ubicacions:
carrer de Cervantes, al costat oest de la cruïlla amb el carrer de Giralt i Serrà.
carrer de Colom, cruïlla amb el carrer d’Àngel Guimerà.
carrer Mont Perdut, a l’alçada del carrer dels Pirineus.
carrer d’Icària, davant la residencia La Pineda.
carrer de Ramón i Cajal, a la cruïlla amb el carrer de Pérez Galdós.
A més de construir aquests cinc passos elevats, també es repararà el del carrer de
Clara Campoamor, cruïlla amb carrer de l’Estatut, que es troba molt deteriorat,
principalment pel pas dels autobusos.
Les plataformes elevades tindran una longitud de cinc metres, a la part superior,
excepte als carrers per on circulen autobusos, on aquestes seran de set metres per
tal d’adaptar-se a les característiques d’aquests vehicles. Els treballs, que han
començat avui pel carrer de Cervantes, inclouran també la senyalització horitzontal i
vertical dels passos. Les obres tindran una durada total de dos mesos durant els
quals hi haurà afectacions puntuals al trànsit només durant els treballs d’asfaltat i
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pintura. Les obres s’han adjudicat a l’empresa CONSCA EGARA, SL per un import
de 47.781, 42€.

Recuperació d’espais ocupats per contenidors
També dins de Terrassa Barris en Marxa, avui han començat els primers treballs per
a recuperar els espais que ocupaven les bateries de contenidors que van ser
retirades arran la implantació, a determinades vies de la ciutat, del nou sistema de
recollida de residus. Les obres iniciades avui preveuen més d’una vintena
d’actuacions, principalment a eixos com les avingudes Abat Marcet, Josep
Tarradellas, Barcelona, Jaume I, el passeig del 22 de Juliol, la Rambla de Francesc
Macià i les carreteres de Castellar i de Matadepera, i altres ubicacions de tots rels
districtes de la ciutat.
A la majoria d’aquests punts els contenidors es trobaven dins d’un entrant que es
feia a la vorera per tal que aquests no envaïssin la calçada. Ara es restituirà la
vorera fins omplir tot l’espai buit i anivellar-la. En els casos en què els contenidors es
trobaven a la calçada, ocupant l’espai que normalment es destina a places
d’estacionament, s’eliminaran els bordons (de formigó o metàl·lics, segons el cas)
que delimitaven els espais reservats als contenidors, recuperant així espai
d’estacionament.
Els treballs tindran una durada de dos mesos durant el quals no es preveu que hi
hagi afectacions al trànsit. Les obres s’han adjudicat a l’empresa RIGER OVER, SL,
per un import de 44.203,38€.
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