Nota de premsa
Terrassa, 11 d’agost de 2015

Un nou semàfor millorarà la connexió entre el parc
de Vallparadís i la riera del Palau a Can Jofresa
L’actuació inclou nous passos de vianants a la carretera

L’Ajuntament de Terrassa, en el marc del programa de millora de l’espai públic
Terrassa Barris en Marxa, està duent a terme treballs per millorar la connexió entre
l’extrem sud del Parc de Vallparadís i la riera del Palau, al barri de Can Jofresa,
augmentant la permeabilitat de la carretera de Rubí, és a dir, facilitant als vianants el
creuament d’aquesta via. Per aconseguir aquest objectiu s’instal·laran nous
semàfors i es pintaran passos de vianants.
L’actuació es durà a terme al tram on la carretera de Rubí passa a la vora de
l’extrem sud del parc, a sota de l’Escola Oficial d’Idiomes. Els treballs inclouran el
desplaçament d’un dels semàfors actuals, la col·locació d’un altre de nou, la
senyalització de nous passos de vianants i l’adequació de l’entorn. Amb aquest
conjunt d’elements es podrà travessar el tronc central de la carretera i el ramal
d’entrada a Can Jofresa. De la mateixa manera, per millorar la continuïtat de
l’itinerari de vianants s’adequarà, a la part nord, un tram de vorera i, a la part sud,
una connexió amb el camí que porta a la Riera del Palau, mitjançant una rampa de
sauló. Els semàfors comptaran amb polsador pels vianants i tindran un visor de
temps d’espera.
Amb aquesta actuació l’Ajuntament dóna resposta a una demanada ciutadana,
provinent sobretot dels usuaris dels horts situats a la riera del Palau, que ara podran
accedir més fàcilment a la zona de conreus. La mesura facilitarà també el trànsit de
vianants i bicicletes des del centre cap a l’entorn natural al sud de la ciutat, i els
itineraris d’alguns alumnes de l’Institut Ègara.
Els treballs s’han adjudicat a l’empresa Aeronaval de Construcciones e Instalaciones
i compten amb un pressupost de 33.293,55 euros. Les obres tenen un termini previst
d’execució de tres mesos.
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Aquesta intervenció s’afegeix a la recent semaforització de la cruïlla de la carretera
de Rubí amb l’avinguda del Tèxtil per completar la millora de la mobilitat i la
seguretat viària en aquesta via.
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