Nota de premsa
Terrassa, 27 de febrer de 2015

La Rambla Francesc Macià es tallarà parcialment
dissabte i dilluns al matí
S’hi faran obres de millora del drenatge i desplaçament d’un pas elevat

La Rambla de Francesc Macià es veurà afectada demà i dilluns per talls de trànsit i
restriccions d’aparcament a consequència d’unes obres. El tram afectat serà el
comprès entre la plaça de l’Aigua i el carrer del Consell de Cent.
Els treballs es localitzen al carril de sentit est de la Rambla i tenen com a objectiu la
millora del drenatge de la via i el desplaçament d’un dels passos de vianants elevats.
El nou emplaçament del pas estarà alineat amb el del sentit contrari i amb la vorera
de la cruïlla de la Rambla de Francesc Macià i el carrer del Consell de Cent.
Les obres començaran demà dissabte al matí i no estarà permès ni l’aparcament ni
el trànsit al tram indicat durant el desenvolupament dels treballs (entre les 8 i les 13
h, aproximadament). Tan aviat com es finalitzin les feines, es restituirà la normalitat a
la via. En aquesta primera jornada es procedirà al desplaçament del pas de vianants.
Les obres continuaran dilluns al matí entre les 9 h i les 12.30 h per no destorbar el
trànsit durant l’horari d’entrada i sortida a les escoles. Aquesta segona jornada es
dedicarà a la pintura de la senyalització horitzontal.
Els serveis municipals han informat els veïns i usuaris habituals de la via d’aquestes
restriccions i s’ha senyalitzat convenientment la zona d’aparcament afectada. De la
mateixa manera, durant els talls es col·locaran cartells informatius que indicaran
l’itinerari alternatiu recomanat, pel carrer de Manresa.
Adjuntem plànol.
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