Nota de premsa
Terrassa, 23 de setembre de 2016

L’Ajuntament millora l’accessibilitat a 26 guals
ubicats a 15 cruïlles repartides en 12 barris
Les actuacions responen a la informació aportada per la pròpia ciutadania

L’Ajuntament de Terrassa ha iniciat una actuació per millorar l’accessibilitat a un total
de 26 guals, que es troben a 15 cruïlles repartides per una dotzena de barris de la
ciutat. La intervenció s’ha dissenyat amb la col·laboració de diferents serveis
municipals en resposta a la informació facilitada per la mateixa ciutadania, que ha
identificat els punts de pas habituals on és necessari millorar els itineraris per a
vianants. L’Oficina Tècnica per a la Promoció de l’Accessibilitat és l’encarregada de
coordinar el treball de camp amb els contactes amb entitats i veïns i veïnes per tal
d’identificar aquestes necessitats. Un cop identificats els punts on és necessari
intervenir, s’estableixen prioritats en funció de les condicions del gual i de la
complexitat de l’execució.
L’objectiu d’aquesta actuació és garantir l’obertura d’itineraris accessibles per a
tothom, incloses les persones amb necessitats específiques. Els guals modificats
s’adaptaran a les condicions que estableix l’ordre VIV/261/2010, que determina “les
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels
espais públics urbanitzats”.
Els treballs d’accessibilitat en aquests espais impliquen l’enderroc i la reconstrucció
de la vorera per suprimir l’esglaó entre la carretera i la vorera, segons les condicions
establertes per la normativa. A més, també s’adapten els accessos mitjançant
paviments tàctils, fonamentalment orientats a les persones amb dificultats visuals.
Les cruïlles afectades són:
-

c/ de Colom – c/ del Bages
c/ d’Arenys de Mar – c/ de Vacarisses
c/ de Mossèn Pursals – c/ dels Ferroviaris
c/ del Doctor Pearson – c/ de l’Escultor Armengol
c/ del Mont Perdut – c/ d’Àlaba
c/ de Ciudad Real – c/ de Burgos
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-

c/ de Pompeu Fabra – c/ de Roca i Roca
Rambla de Francesc Macià – c/ de Frederic Mistral
c/ de Roca i Roca – c/ de Girona
c/ d’Occitània – c/ del Bisbe Castelltort
c/ de Pi i Maragall – c/ del Doctor Salvà
c/ de la Castellassa número 20
c/ de Wagner – c/ de Joaquim Costa
c/ de Rafael Benet – c/ d’Alcoi
Ronda de Ponent – c/ d’Orà

Durant l'any 2015 es van construir 148 nous guals accessibles, entre els que es van
reformar i els que es van fer a les noves obres d'urbanització. Així, des de 2012,
s’han adequat gairebé 450 guals.
L’execució d’aquests treballs ha estat encarregada a l’empresa Infraestructures
Serveis Obres Vallès, S.L., amb un pressupost de 38.189,26 euros (IVA inclòs).
L’actuació s’ha iniciat aquest mes de setembre i es desenvoluparà durant un termini
d’un mes i mig.
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