Nota de premsa
Terrassa, 20 de gener de 2015

L’Ajuntament fa obres de millora de la seguretat
viària a Can Gonteres i a l’avinguda del Vallès
Les actuacions s’inscriuen en el programa Terrassa Barris en Marxa

L’Ajuntament de Terrassa, a través de l’àrea de Planificació Urbanística i Territori,
ha encetat aquest mes de gener dues actuacions a vials de la ciutat amb l’objectiu
de millorar la protecció dels vianants i dels vehicles. Una de les intervencions s’està
fent a Can Gonteres i l’altra s’ha dut a terme a l’avinguda del Vallès.
A Can Gonteres s’estan fent obres d’adequació del vial que dóna accés al sector des
del nord, provinent de la carretera de Rellinars. Aquest vial, anomenat Camí de Can
Gonteres, ve de la rotonda que enllaça la B-40 amb la carretera de Rellinars i
s’integra després en la trama de carrers del barri, i constitueix un espai d’esbarjo per
molt ciutadans i ciutadanes, que hi fan passejades a peu o en bicicleta, sobretot al
tram més proper a la zona urbanitzada. Precisament és aquest tram on s’està
actuant. Els treballs inclouen la desbrossada del marge de la via, la pavimentació del
voral, la millora de la senyalització, la col·locació de reductors de velocitat i la creació
d’un nou pas de vianants. El voral, que tindrà 394 metres de llargada i entre 1m i
1,20 m d’amplada, millorarà la seguretat de vianants i ciclistes que circulen per la
zona, mentre que el nou pas de vianants, ubicat a l’extrem nord del tram afectat,
permetrà creuar la via amb més seguretat i seguir els camins rurals que la travessen.
Les obres han obligat a restringir la circulació a un sol carril de circulació al vial
afectat des del passat dijous 15, quan va començar l’esbrossada mecànica. Es
preveu que la restricció s’allargui fins a finals del mes de febrer.
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Millora de la seguretat a l’avinguda del Vallès
D’altra banda, aquest mes de gener s’ha dut a terme una actuació per a la millora de
la seguretat viària al vial oest de l’avinguda del Vallès, concretament al tram que
passa sota la carretera de Rubí. En aquest punt s’havia detectat una major
accidentabilitat i per aquest motiu des de fa uns mesos es fan controls de velocitat
mitjançant radar. Per tal de completar la intervenció, aquests dies s’han col·locat a la
calçada bandes transversals d’alerta i s’ha dotat el tram d’una nova senyalització.
Aquests nous senyals adverteixen de la presència del radar, recorden l’obligatorietat
de circular a menys de 50 km/h i informen que es tracta d’una zona inundable.
Aquests elements afavoreixen que els conductors moderin la velocitat, reduint així el
risc d’accidents de trànsit.
Ambdues actuacions, que formen part del programa Terrassa Barris en Marxa, s’han
adjudicat per un import de 25.792,60€ a l’empresa del tercer sector E.I. L’Eina
cooperativa, S.C.C.L.
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