Nota de premsa
Terrassa, 2 de març de 2015

L’Ajuntament de Terrassa durà a terme un paquet de
mesures de pacificació del trànsit a Can Parellada
S’intervindrà a diferents punts del barri per a millorar la seguretat

L’Ajuntament de Terrassa, a través del servei de Mobilitat, aplicarà a partir de demà
dimarts un conjunt de mesures adreçades a la pacificació del trànsit al barri de Can
Parellada. Les actuacions inclouen la instal·lació de bandes reductores de velocitat,
la reordenació d’alguns espais d’aparcament i el reforç de la senyalització, i
responen a les demandes dels veïns i veïnes del sector.
La intervenció principal es durà a terme a les cruïlles del carrer d’Anglaterra amb el
d’Holanda, d’una banda, i del carrer d’Itàlia amb el d’Oceania, d’altra. En aquests
dos punts s’ha detectat la necessitat de millorar la seguretat dels vianants. En el cas
de la cruïlla Anglaterra-Holanda, es limitarà l’aparcament al carrer d’Anglaterra i
s’alliberarà una zona per millorar la seguretat de la cruïlla. També es col·locarà una
banda reductora de la velocitat al carrer d’Holanda i es pintaran passos de vianants
a la cruïlla. A la intersecció Oceania-Itàlia es pintaran també passos de vianants i a
la darrera via es col·locarà una banda reductora i es limitarà l’aparcament.
També s’actuarà als encreuaments del carrer de Suècia amb el de Iugoslàvia i al del
carrer d’Itàlia amb el d’Europa. En ambdós casos s’instal·laran bandes reductores.
Altres mesures seran la limitació de l’aparcament al carrer d’Anglaterra a prop de la
plaça de Pau Casals i el pintat de nous passos de vianants a diferents punts, com
ara la cruïlla del carrer de França amb el d’Holanda i la confluència dels passatges
d’Andorra i de Dinamarca amb el carrer d’Itàlia, on també es regularà
l’estacionament.
Els treballs d’instal·lació de les bandes reductores, pintat de passos de vianants i
places d’aparcament i la senyalització vertical i horitzontal, començaran demà i es
preveu que estiguin enllestits durant aquesta setmana.
Adjuntem plànols de les actuacions al carrer d’Anglaterra i al carrer di’Itàlia:
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Carrer d’Anglaterra:

Carrer d’Itàlia:
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