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L’Ajuntament de Terrassa edita un nou plànol guia
de la ciutat
Incorpora els nous vials i els noms dels carrers aprovats per la Comissió del
Nomenclàtor des de 2008

L’Ajuntament de Terrassa ha editat un nou plànol de la ciutat que incorpora les
darreres modificacions de la trama urbana i els nous noms dels carrers aprovats per
la Comissió del Nomenclàtor. El darrer plànol de Terrassa es va publicar l’any 2008 i
en aquests darrers anys s’han produït diverses modificacions que han fet necessari
editar una nova publicació amb la informació més actualitzada de la ciutat.
El nou plànol incorpora el nomenclàtor de vials, telèfons i adreces d’interès, tant de
l‘Ajuntament com d’altres administracions, informació general de la ciutat i un plànol
turístic. Hi ha també quatre plànols directors amb els barris, els codis postals, les
comunicacions i les Oficines d’Atenció Ciutadana. Com a novetat, el nou plànol
incorpora un recull informació d’interès de la ciutat distribuïda en diferents àmbits
com universitats, biblioteques, cicles artístics i culturals, teatres i cinemes,
instal·lacions esportives municipals, festes i tradicions, fires i Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac. Cada un d’ells, a més, amb l’adreça d’una pàgina web on
poder trobar més informació i més actualitzada.
Com és habitual, la portada del plànol intenta reflectir algun dels canvis més
significatius de la ciutat. En aquesta ocasió, la portada reprodueix una de les noves
estacions de Ferrocarrils de la Generalitat simbolitzant l’ampliació de la xarxa a la
ciutat i el concepte del Metro del Vallès .
L’Ajuntament de Terrassa ha editat 40.000 exemplars del plànol. Es pot sol·licitar a
l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Terrassa, situada a la Masia Freixa (Parc de
Sant Jordi), plaça Freixa i Argemí, 11. L’edició ha anat a càrrec de la Unitat de
Sistemes d’Informació Geogràfica de l’Ajuntament de Terrassa, amb la col·laboració
de diversos serveis municipals.
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