Nota de premsa
Terrassa, 17 de setembre de 2014

Inici de les obres d’ordenació del carrer dels Jocs
Olímpics entre Abat Marcet i Voluntaris Olímpics
L’objectiu d’aquestes obres és el de garantir el pas dels vianants en aquest vial

Demà, 18 de setembre, començaran les obres d'ordenació del carrer dels Jocs
Olímpics entre l'avinguda de l’Abat Marcet i el carrer dels Voluntaris Olímpics; així
com la reparació del gual existent entre l’avinguda de l’Abat Marcet i el carrer dels
Jocs Olímpics, actuacions incloses dins del programa Terrassa Barris en Marxa.
Aquestes obres s’han adjudicat a l’empresa Curnal Invest, SL, i el cost de les
mateixes és de 44.259 euros, IVA inclòs.
El carrer dels Jocs Olímpics dóna accés a dos dels equipaments més grans
existents a la ciutat, el Club Natació Terrassa i l'Estadi Olímpic Municipal de Futbol
de Terrassa, alhora que també s'accedeix a la Biblioteca del Districte 5. A més,
aquest vial connecta amb una altra zona esportiva, el Centre d’Esports i Fitness
Terrassasports, i és un eix nord-sud del barri de Can Roca. Per aquests motius, es
tracta d'un carrer molt utilitzat en els desplaçaments dels vehicles i també com a
zona d'aparcament. Finalment, és tracta d'un carrer amb una alta circulació de
vianants, tant de persones usuàries dels esmentats equipaments com del propi
veïnat.
Actualment, aquest carrer és de plataforma única, és a dir que la vorera i la calçada
es troben al mateix nivell, excepte a la zona de l'Estadi Olímpic, on hi ha una gran
escala. Aquesta tipologia de carrer provoca que els vehicles sovint aparquin envaint
la zona de vianants, tot i els topalls instal·lats i la senyalització horitzontal. Aquesta
situació obliga a la circulació de les persones pel vial.
L'objectiu d'aquesta actuació és garantir la reserva d'una zona per a vianants a la
zona oest (al costat del Club Natació Terrassa) i la reordenació de l'aparcament
d'ambdós costats del carrer. Així, es reservarà una franja d'1,80 m per als vianants i
es modificarà el tipus d’aparcament passant-se de l’actual, en bateria, a
l’aparcament en línia. També es plantarà nou arbrat a la banda oest – sud, en
substitució del que va ser retirat. En total es van retirar nou arbres i se’n reposaran
deu, de l’espècie acer campestre, que es preveu s'adaptin millor a l'espai urbà. Per
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últim, es millorarà el gual d'accés a aquest carrer des de l'avinguda de l’Abat Marcet,
suavitzant-ne el pendent.
Pel que fa al calendari d'execució, la durada total prevista de les obres és de cinc
setmanes. Cal dir que, donades les característiques del carrer i l’alta densitat de pas
de vehicles i persones, s'ha programat una execució per etapes, de manera que no
sigui necessari el tall del carrer fins al moment de l'execució del gual.
Les obres es començaran per la banda oest-sud i s’aniran executant
progressivament en sentit nord fins al carrer dels Voluntaris Olímpics.
Posteriorment, s'iniciarà la banda d'aparcament est. Per finalitzar l’actuació,
s'executarà el gual de l'avinguda de l’Abat Marcet.
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