Nota de premsa
Terrassa, 26 d’octubre de 2015

L’Ajuntament inicia aquesta setmana les obres
d’accessibilitat de vint-i-sis guals
S’adaptaran els passos de vianants de quinze cruïlles de deu barris de la ciutat

A partir d’aquesta setmana, i fins al 7 de desembre, s’executaran les obres
d’adaptació de vint-i-sis guals a tota la ciutat. Mitjançant aquesta actuació, els
accessos a passos de vianants de quinze cruïlles de la ciutat estaran adaptades a
persones amb diferents necessitats pel que fa a la mobilitat. La construcció dels
nous guals s’adequarà a les condicions que estableix l’ordre VIV/261/2010 que
estableix “les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i
utilització dels espais públics urbanitzats”.
Els vint-i-sis nous guals estan ubicats a quinze cruïlles de deu barris de la ciutat. La
selecció d’aquests llocs és el resultat del treball de camp constant de l’Oficina
Tècnica per a la Promoció de l’Accessibilitat i de la seva col·laboració, tant amb
entitats com amb veïns i veïnes individuals. L’objectiu d’aquesta actuació és que
s’obrin itineraris accessibles per a tothom, incloses persones amb necessitats
específiques. L’execució de les obres ha estat impulsada pel servei de Gestió de
l’Espai Públic, mentre que la planificació d’aquests treballs previs d’identificació en
matèria d’accessibilitat s’han coordinat des de la regidoria de Capacitats Diverses i
Accessibilitat.
L’adaptació d’aquests vint-i-sis guals s’afegeix a l’esforç de l’Ajuntament per anar
suprimint les barreres arquitectòniques de la manera més àgil possible. Així, des de
2012, s’han adequat gairebé tres-cents guals. L’any passat, aquest tipus d’actuació
va permetre fer accessibles 145 guals.
Els treballs d’accessibilitat en aquests espais impliquen l’enderroc i la reconstrucció
de la vorera, amb l’objectiu de suprimir l’esglaó entre la calçada i la vorera, tenint en
compte les condicions establertes per la normativa. De la mateixa manera, també
s’han d’adaptar els accessos mitjançant paviments tàctils, fonamentalment orientats
a les persones amb dificultats visuals.
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Aquest projecte es desenvoluparà durant un termini de sis setmanes i té un
pressupost de 37.246,89 euros (IVA inclòs). Les obres han estat adjudicades a
l’empresa Infraestructures Serveis Obres Vallès, S.L.

Llistat de les cruïlles afectades:
- C/ de Roig Ventura – C/ de Consell de Cent
- C/ de Gregal - Ctra. de Matadepera
- C/ de Sant Feliu – C/ d’Arenys de Mar
- C/ del Sometent Castella – C/ dels Voluntaris
- C/ del Vint-i-cinc de setembre – C/ del Periodista Grané
- C/ de Ferran Canyameres - C/ del Periodista Grané
- C/ del Periodista Grané - Av. del Bisbe Castelltort
- C/ del Dr. Ferran – C/ de la Poetessa Caparà
- C/ d’Occitània - C/ de Josep Tapiolas
- C/ de Màlaga - Ctra. de Castellar
- C/ d’Amposta - C/ de Jalón
- C/ d’Aymerich i Gilabertó - C/ de la Mare de Déu de les Angústies
- C/ de Menéndez y Pelayo - Ctra.de Montcada
- C/ de Segura - Plaça de la Mediterrània
- C/ del Túria - C/ del Guadalquivir
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