Nota de premsa
Terrassa, 27 de gener de 2016

L’Ajuntament de Terrassa implanta una nova Zona
30 al barri de Montserrat
L’objectiu és la pacificació del trànsit i la millora de la seguretat dels vianants

Demà, 28 de gener, es posa en marxa una nova Zona 30 al barri de Montserrat.
Aquesta actuació té com a objectiu la pacificació del trànsit i la millora de la
seguretat dels vianants. Amb aquesta incorporació, Terrassa compta amb setze
zones on la velocitat està limitada a 30 kilòmetres per hora.
La col·locació de senyalització vertical (senyals a l’entrada i la sortida del barri) i
horitzontal (pintura a la calçada als mateixos llocs) marca l’inici de la Zona 30 de
Montserrat. Així, a partir de demà, no es podrà superar la velocitat esmentada en
aquest sector. Aquesta restricció afecta bàsicament als carrers de Pontevedra i de
Badajoz.
La mesura està orientada a reduir la velocitat dels vehicles que circulen per l’interior
del barri. D’aquesta manera, s’aconsegueix millorar la qualitat de vida del veïnatge i
la seguretat, principalment, dels vianants. La pacificació del trànsit en aquests
carrers és l’objectiu fonamental d’aquesta actuació.
A Terrassa es va començar la implantació de Zones 30 l’any 2004 al barri de Can
Roca. Fins al març de 2015, aquesta mesura s’havia aplicat a deu barris més de la
ciutat (Sant Llorenç, Xúquer, Can Palet II, Guadalhorce, La Cogullada, Cementiri
Vell, Can Jofresa, Roc Blanc, Can Parellada i Can Palet de Vista Alegre). A partir
d’aquell moment es van afegir quatre barris més (Segle XX, Vallparadís, Centre i
Can Palet). Amb la incorporació de Montserrat, són ja setze els barris que compten
amb aquesta restricció de velocitat.
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