Nota de premsa
Terrassa, 11 de desembre de 2015

L’Ajuntament de Terrassa millora l’accessibilitat i la
seguretat dels vianants a Can Boada del Pi
Les obres comporten una inversió de mig milió d’euros

El proper dilluns, 14 de desembre, començaran les obres d'un projecte de millora de
l'accessibilitat que abastarà els principals carrers del barri de Can Boada del Pi, amb
l’objectiu de garantir la continuïtat dels itineraris de vianants pel barri, en condicions
de seguretat i accessibilitat per tota la ciutadania. Els treballs començaran pel Camí
de Can Boada, al tram comprès entre l'avinguda de Can Boada del Pi i el carrer dels
Dipòsits. Posteriorment s'actuarà als seguents punts del barri:
Ronda de Ponent, del pont de la plaça de les Magnòlies fins el carrer dels
Dipòsits
Carrer dels Dipòsits, entre la Ronda de Ponent i el camí de Can Boada del Pi
Camí de Can Boada del Pi, entre el carrer de les Vinyoles i el camí de Can
Gonteres
Camí de Can Gonteres, entre el camí de Can Boada del Pi i el pont de Can
Gonteres
Vial al nord de l’escola Marià Galí
Passarel·la del perllongament del carrer de les Vinyoles
Pont de Can Gonteres.
La major part de les actuacions seran de construcció de voreres, tot i que també es
duran a terme altres actuacions, com ara reparacions al paviment i millores en
l’enllumenat i el drenatge dels carrers. D'altra banda, les obres canviaran
considerablement la configuració actual del pont de Can Gonteres. Les dues voreres
actuals són massa estretes per garantir l'accessibilitat i, per aquest motiu, es
concentrarà l'espai destinat als vianants al costat sud del pont, amb una vorera
d'1,20 metres d'amplada que millorarà la seguretat i l'accessibilitat dels usuaris.
També se substituiran les actuals baranes per adeqüar el pont a la normativa vigent.
Pel que fa a la passarel·la de Les Vinyoles s'eliminaran els esglaons que hi ha als
extrems i es substituiran per rampes accessibles, i també s’hi faran alguns treballs
de manteniment.
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Totes aquestes actuacions es duran a terme durant un termini de sis mesos. Els
treballs s’han adjudicat a l'empresa Hercal Diggers, SL, per un pressupost de
493.001,13 €. No es preveuen talls de trànsit, excepte alguna afectació o restricció
puntual.
Amb el mateix objectiu de millorar l’accessibilitat en aquest barri, el passat mes de
juny ja es va dur a terme una actuació en aquest sentit. Aleshores es va construir
una vorera al tram del Camí de Can Boada que va des del carrer del Torrent del
Batlle fins a l'avinguda de Can Boada del Pi. Aquesta actuació es va prioritzar
perquè aquest és un itinerari escolar molt frequentat pel veïnat.
El projecte de millora de l’accessibilitat i la seguretat dels vianants a Can Boada del
Pi es complementarà amb el repintat de calçades i la senyalització horitzontal i
vertical, que es durà a terme dins del programa Terrassa Barris en Marxa.
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