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Terrassa, 26 de gener de 2015

L’Ajuntament millora la seguretat dels vianants a
cinc punts de la ciutat
Les obres, iniciades avui, s’inscriuen al programa Terrassa Barris en Marxa

L’Ajuntament de Terrassa, a través de l’àrea de Planificació Urbanística i Territori, ha
iniciat avui un paquet de cinc actuacions a diferents punts de la ciutat adreçades a la
pacificació el trànsit i a la millora de la seguretat dels vianants a l’hora de creuar el
carrer. Es tracta de dos nous passos, un dels quals elevat, més una obra per elevar
un pas existent i dues actuacions d’instal·lació d’elements reductors de la velocitat.
Els barris on s’actuarà són Les Martines, Vilardell, Segle XX i Centre. Totes les
actuacions formen part del programa Terrassa Barris en Marxa.
Els treballs han començat avui al carrers de Les Carbonelles i del Mas de Canet, a
Les Martines. En aquests dos carrers s’estan instal·lant uns elements reductors de
velocitat coneguts com a esquena d’ase. Es tracta d’unes franges transversals de
secció arrodonida que fan pujar i baixar els vehicles, obligant-los a reduir la velocitat.
En aquests dos carrers s’ha detectat que els vehicles circulen a una velocitat
elevada i amb aquesta actuació es pretén millorar la seguretat dels vianants i els
vehicles.
D’altra banda, al carrer de La Rioja, s'ha atès una petició de l’Associació de Veïns de
Villardell per a instal·lar un nou pas elevat davant de la zona esportiva de Vilardell
(entre l’avinguda de Madrid i el carrer d’Astúries).
En el cas del barri de Segle XX, l’actuació que es durà a terme consistirà a elevar un
pas ja existent, el de la carretera de Rubí a l’alçada de la plaça de Jaume Jover. Molt
a prop d’aquest pas de vianants hi ha l’escola Sala i Badrinas, que cada dia rep
nombrosos alumnes provinents de l’altra banda de la carretera, i la passarel·la de la
Unió, que recull bona part del trànsit de vianants entre Segle XX i Can Palet.
Finalment, a l’extrem sud del carrer de La Rasa, és a dir, a la confluència amb la
Rambla d’Ègara, es crearà un nou pas de vianants. En aquest punt ja existeix un
pas, però s’ha detectat que, generalment, aquest pas només l’utilitzen els vianants
que van per la rambla i volen continuar per aquesta via després de creuar la Rasa,
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mentre que els que van de la Rambla al Raval, o a l’inrevés, creuen el carrer de la
Rasa més amunt del pas existent. Per aquest motiu s’afegirà un segon pas que
s’adequarà a la trajectòria natural dels vianants que fan aquest recorregut.
Les cinc intervencions es faran esglaonadament fins a principis del mes de març.
Les obres van a càrrec de l’empresa CONSCA EGARA S.L. per un import de
35.121,99 €. En tots els casos els treballs s’han planificat per evitar que hi hagi
afectació al trànsit, donant pas alternatiu quan sigui necessari. Tanmateix, en
moments concrets del desenvolupament de les obres es podrien produir talls
puntuals.
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