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Terrassa, 4 de maig de 2015

L’Ajuntament millora la senyalització dels
aparcaments del centre de la ciutat
Es modifiquen 77 senyals i sis panells variables i s’instal·len set nous cartells

L’Ajuntament de Terrassa està millorant aquests dies la senyalització informativa de
trànsit referent als aparcaments de la zona central de la ciutat. L’actuació inclou,
d’una banda, la instal·lació de set cartells informatius a les principals vies d’accés al
centre i, d’altra, la modificació de 77 senyals d’indicació de pàrquing i dels sis panells
d’informació variable que ja funcionaven. Amb aquesta actuació, l Consistori vol fer
visible la gran oferta d’aparcament disponible, sobretot de cara al trànsit provinent de
fora de la ciutat, per orientar més ràpidament als conductors i evitar que donin voltes
pel centre buscant una plaça d’aparcament en calçada.
El nou sistema de senyalització vol facilitar l’accés a un total de 15 aparcaments de
la zona central de la ciutat (Centre, Ca N’Aurell, Can Boada – Casc Antic i Segle
XX). A cada pàrquing s’ha assignat un símbol consistent en un requadre d’un
determinat color amb una lletra, de manera que hi ha dues maneres d’identificar-los:
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Aquests símbols s’incorporaran a tots els senyals d’indicació d’aparcament existents
i als nous cartells, de manera que els conductors sabran en tot moment a quin o
quins aparcaments s’adrecen quan segueixen un determinat indicador. El següent
exemple mostra l’abans i el després a la cruïlla de la carretera de Martorell amb el
carrer d’Arquímedes:

També es modificaran els sis panells d’informació variable que hi ha a diferents
punts al voltant de la zona centre. Aquests panells electrònics, que indiquen el grau
d’ocupació dels aparcaments, s’adaptaran d’acord amb el nou codi de lletres i colors
i, en alguns casos, incorporaran informació de més aparcaments. Excepcionalment,
el panell de la carretera de Castellar incorporarà també informació de l’aparcament
de l’avinguda de Barcelona, que no forma part de la zona centre però que s’ha afegit
per proximitat al panell i per tractar-se de l’únic pàrquing de la zona.
L’actuació inclou també set nous cartells informatius a les tres principals vies d’accés
a la zona centre: cinc a rambleta del Pare Alegre - Rambla d’Ègara (accés sud); un
al carrer de Galileu (accés nord); i un a carretera de Montcada - carrer de Topete
(accés oest). Tots set cartells estan ja instal·lats.
Els nous senyals s’han encarregat a l’empresa Proseñal, la modificació dels panells
variables, a ACISA, i la modificació dels 77 senyals d’indicació d’aparcament, a
PRODIS. El conjunt de mesures, que ha comportat una inversió de 15.000 €, s’ha
desenvolupat en coordinació amb les empreses titulars dels aparcaments i, un cop
finalitzats els treballs, cada empresa anirà incorporant el símbol que correspon a
cada pàrquing als seus respectius elements comunicatius. Els treballs van començar
la setmana passada i es preveu que finalitzin la setmana vinent.
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