Nota de premsa
Terrassa, 30 de setembre de 2014

S’inicia l’adequació de la mitjana a l’avinguda del
Vallès, al tram del Parc de la Llar, dins del programa
Terrassa Barris en Marxa
Les obres tenen com a objectiu garantir el trànsit del vianants al Districte 3

Ahir van començar les obres del Projecte per a l’adequació de zones viàries per a
garantir el trànsit de vianants al Districte 3, que comprèn dues actuacions:
l’Adequació de la mitjana de l'avinguda del Vallès al tram del Parc de La Llar i la
Continuïtat de la vorera oest de la carretera de Rubí a la plaça de Jaume Jover,
previstes dins del programa Terrassa Barris en Marxa. Concretament, ahir es van
iniciar les obres a l’avinguda del Vallès, i la setmana vinent està previst l’inici de
l’actuació a la carretera de Rubí.
Ambdues actuacions s'han adjudicat a l’empresa Civil Stone, S.L., per un import de
47.526,38 euros (IVA inclòs). El termini previst per finalitzar-les és de quatre
setmanes, tres d’elles a l’avinguda del Vallès i tres a la carretera de Rubí, coincidint
les dues obres en les dues setmanes centrals.
Pel que fa a l'actuació que es portarà a terme a l’avinguda del Vallès (a l'alçada
del Polígon Industrial de Can Parellada, concretament del Parc de la Llar) es
treballarà entre els accessos nord i sud del carrer de Saturn per millorar la mitjana
que separa la via de servei de l’avinguda. Aquesta s’havia anat deteriorant per la
densitat de trànsit rodat de gran tonatge que habitualment hi ha a la zona.
També s’ampliarà el carril de servei fins als cinc metres i mig d’amplada per
permetre una nova zona aparcament en línia i un carril de circulació. Amb aquesta
actuació es vol afavorir la delimitació visual de la zona comercial, alhora que es
redueix l'impacte visual de la zona industrial. L’àmbit de l’actuació és de 4.665 m2 i
s’han previst afectacions puntuals al trànsit durant les obres.
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La segona actuació es farà a la carretera de Rubí, entre el carrer de Baldrich i
l’avinguda de Santa Eulàlia, a l'alçada del barri de Segle XX. En concret, es
treballarà a la vorera est de la carretera de Rubí a l’alçada de la plaça de Jaume
Jover. Les obres preveuen la retirada d’alguns arbres i enderrocament dels escocells
existents per dotar la vorera de major amplada per a la circulació de vianants,
garantint-ne un ample de dos metres.
En la vorera oest, es farà un tram nou fins al final de la plaça de Jaume Jover per
evitar el trànsit irregular dels vianants, ja que quedava interrompuda en aquest punt,
i s’adequaran els accessos per dotar aquest vial d’una major accessibilitat. També
es col·locarà una columna lluminària en el vèrtex sud de la plaça.
Pel que fa a la senyalització horitzontal, es pintaran tres nous passos de vianants: un
per travessar la carretera de Rubí entre els carrers de Pare Font i de Baldrich, un
altre al carrer de Pare Font en la seva confluència amb la carretera de Rubí, i l’últim
en la confluència del carrer de Baldrich amb la carretera de Rubí. A més, es
repintarà l’illa existent al carrer de Baldrich. L’àmbit de l’actuació és de 1.125 m2.
Aquesta actuació també comportarà afectacions puntuals al trànsit durant les obres.
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