Nota de premsa
Terrassa, 19 de febrer de 2016

L’Ajuntament inicia els treballs de millora de la
senyalització viària a diferents barris de la ciutat
S’han programat treballs als barris de Can Boada del Pi, Can Boada Casc
Antic, Can Roca i Pla del Bon Aire

L’Ajuntament ha iniciat aquesta setmana els treballs de millora de la senyalització
viària de la nostra ciutat, programats des de febrer fins agost. Aquestes actuacions
afectaran principalment a la senyalització horitzontal i se centraran en els barris de
Can Boada del Pi, Can Boada Casc Antic, Can Roca i Pla del Bon Aire. En total, es
pintaran més de 1.000 metres lineals i més de 3.000 m2 de superfície corresponent
a passos de vianants. L’objectiu és millorar la seguretat viària a la ciutat. Els treballs
suposaran una inversió de 56.869’92 euros.
Durant els propers mesos es repintaran passos de vianants, itineraris de ciclistes i
les marques que indiquen els sentits de circulació, entre altres elements. Els treballs
s’aniran executant de forma esglaonada. S’iniciaran pel barri de Can Roca i
posteriorment continuaran al Pla del Bon Aire. Per poder realitzar la senyalització
viària a Can Boada del Pi, s’haurà d’esperar a la finalització de les obres que s’estan
executant actualment al barri per millorar l’accessibilitat. Per acabar, es realitzaran
els treballs a Can Boada Casc Antic.
Aquests treballs els executa l’entitat PRODIS –Prodiscapacitats Fundació Privada
Terrassenca-. Formen part de la planificació prevista dins el programa Terrassa
Barris en Marxa, amb el que s’impulsen actuacions per millorar les condicions
funcionals, de mobilitat, accessibilitat i el manteniment dels espais públics.
L’empresa Proseñal, S.L va realitzar tasques similars de reforç de la senyalització
horitzontal a la zona sud de Sant Pere Nord a finals de l’any passat. Entre totes les
actuacions s’hauran destinat gairebé 85.000 euros al manteniment de la
senyalització de la ciutat.

Adjuntem plànol amb els barris en les quals s’actuarà.
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