Comunicat de premsa
Terrassa, 8 de maig de 2020

L’Ajuntament farà una ampliació d’espai per a
vianants al pont del Passeig Comte d’Ègara
Amb l’actuació, la vorera se sumarà al nou espai per a vianants i es garantirà la
distància social necessària durant la desescalada de l’estat d’alarma.
La setmana que ve l’Ajuntament iniciarà una actuació al pont del Passeig del Comte
d’Ègara per tal que aquest vial guanyi espai per als i les vianants. Es tracta d’una
ampliació tàctica de vorera que executarà la fundació Prodis i que consistirà en
eliminar un carril de circulació per a vehicles, pintar-lo i senyalitzar-lo de manera
adequada per convertir-lo en espai per a l’ús de vianants. Aquesta ampliació tàctica
de vorera també comptarà amb elements físics que separaran el carril per a vianants
del carril de trànsit rodat.
Amb l’ampliació d’aquest espai, l’Ajuntament pretén guanyar espai per a la circulació
de vianants, garantint així també la distància física recomanada per les autoritats
competents sobre l’estat d’alarma. En un primer moment es farà la delimitació física i
posteriorment es senyalitzarà l’ampliació de vorera amb una pintura ornamental, que
pretén fer més amable i visible el nou espai. L’actuació ja estava recollida en el Pla
de Mobilitat i ara el Govern municipal ha decidit prioritzar-la perquè és una actuació
que permetrà adaptar un tram de la ciutat als nous hàbits que la ciutadania haurà
d’adoptar en el desescalament i en el futur proper. Així mateix, suposa un nou pas
en la Revolució Verda que s’està duent a terme des de l’Ajuntament, com una clara
aposta per la sostenibilitat i per la millora de la mobilitat a peu.
A més d’executar aquesta ampliació, la mateixa setmana l’Ajuntament també
reordenarà l'avinguda de Jacquard, pintant un nou carril al nord per a transport
públic, taxis, bicis, vehicles de mobilitat personal i també vehicles d’emergència en
direcció a la plaça del Doctor Robert, per facilitar principalment la mobilitat de les
ambulàncies i del transport públic i evitar retencions d’accés a la plaça Dr. Robert.
D’aquesta manera, es traslladarà l’espai d’estacionament de l’avinguda a la vorera
sud, on s’hi incorporarà un espai multiús que serà d'aparcament en zona blava en
l’horari de 9.30h a 13.30h i de les 16.30h a les 20h i de càrrega i descàrrega en
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l’horari de 8h a 9.30h, de 13.30 a 16.30h i de 20 a 21h (excepte diumenges i festius).
Aquest mateix espai serà d’aparcament lliure en horari nocturn.

El Govern municipal acorda tallar alguns carrers durant els caps de setmana
per facilitar la distància física entre les persones
El Govern municipal ha acordat tallar alguns carrers o trams de carrers al trànsit per
tal de facilitar la mobilitat de les persones vianants en els seus trajectes, i perquè
puguin mantenir amb comoditat la distància física necessària amb les altres
persones en les hores de passejada permesa. Els serveis municipals estan estudiant
els vials als quals s’aplicarà aquesta mesura, previsiblement a partir del cap de
setmana vinent.

El Govern municipal pintarà senyalització a les voreres per recordar que cal
caminar per la dreta i altres avisos i alertes
El Govern municipal recomana a la ciutadania que en els seus trajectes a peu pels
carrers de la ciutat caminin sempre per la vorera de la dreta en el propi sentit de la
marxa. És una recomanació amb què es vol contribuir a evitar que es concentrin
massa persones passejant en un mateix tram de vorera
Així mateix, també recorda que a les zones 30 i a les zones residencials les
persones vianants tenen prioritat als vehicles.
Amb l’objectiu de reforçar aquest missatges, l’Ajuntament pintarà en els pròxims dies
uns senyals informatius a les voreres de diversos carrers de la ciutat, recordant la
recomanació de caminar per la dreta, i alertant dels espais més susceptibles de patir
aglomeracions de persones i altres alertes.
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El Govern municipal recorda que els parcs es reobren com a zona de passeig i
no d’estada, i es posa senyalització provisional en els punts més estrets del
Parc de Vallparadís
A partir de demà dissabte es reobriran els parcs de Sant Jordi, de la Depuradora, de
Desinfecció, i també s’obriran durant aquest cap de setmana puntualment els jardins
de la Casa Alegre de Sagrera, coincidint amb la Fira Modernista virtual. El Govern
municipal demana a la ciutadania que continuï actuant amb la màxima
responsabilitat, prudència i civisme, i que tingui present que els parcs es reobren per
disposar de zones de passeig, però no com a zones d’estada.
Les passejades en aquests espais han de fer-se sempre seguint les mesures de
seguretat, la distància social i la normativa contemplada dins l’estat d’alarma. Amb
l’objectiu de facilitar el compliment de les distàncies de seguretat, al Servei de Gestió
de l’Espai Públic (GEP) ha instal·lat en diversos punts del Parc de Vallparadís una
senyalització provisional per evitar excessiva aglomeració de persones en els trams
més estrets.
Així, s’ha senyalitzat un sentit únic de circulació peatonal i per a bicicleta, tant per
sota del pont del Passeig com per sota sota el pont del Gall, davant de la bassa de
recirculació del canal artificial i a l’accés per la rambla de Sant Nebridi. Aquests són
els punts més estrets del parc i és on es podria concentrar més persones en hores
de màxima afluència, especialment en els horaris per a la passejada infantil i per a la
pràctica d’activitat esportiva.
El Govern municipal recorda la prohibició de fer ús de les zones de joc infantil, àrees
de calistenia o instal·lacions d’exercitació física a l’aire lliure, encara que aquestes es
trobin dins els parcs que es reobriran aquest cap de setmana. També es recorda que
no es pot fer ús de les instal·lacions esportives a l’aire lliure.
Així mateix, i seguint les instruccions emeses per la Generalitat de Catalunya, el
Govern municipal ha decidit mantenir tancat el subministrament de les fonts d’aigua
de boca.

Dia d’Europa a Terrassa
L’Ajuntament de Terrassa ha preparat diferents activitats a l’entorn del Dia d’Europa,
el 9 de maig. A causa de la situació d’alarma/emergència, la ciutadania podrà
participar d’aquest conjunt de propostes a través de les xarxes socials. L’objectiu de
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les activitats, organitzades pel Servei de Relacions Europees i Internacionals, és
contribuir i convidar a la reflexió al voltant del concepte d’Europa i del seu futur en un
moment en el que cal afrontar les negociacions del nou període de programació
europeu 2021-2027.
Així, el Servei de Relacions Europees i Internacionals de l’Ajuntament de Terrassa
participa a la Fira Terrassa Tria Futur, que se celebra aquests dies de forma virtual
(https://www.terrassa.cat/fira-tria-futur), des de l’apartat de Mobilitat Internacional,
oferint tot un seguit de píndoles informatives i xerrades a càrrec de diferents experts
en la matèria com EUROLOCAL, la Víbria o la Cambra de Comerç de Terrassa. Un
seguit d’activitats que ofereixen informació als i les joves al voltant de les
oportunitats formatives o laborals que poden trobar arreu de la Unió Europea.
D’altra banda, i a través de les xarxes socials i de l'Agenda Municipal
(https://agendaterrassa.org) s’ha convidat a la ciutadania a participar del concurs
impulsat per la Comissió Europea interpretant la seva pròpia versió de l’himne de
l’Alegria de Beethoven, del qual aquest any es commemora el 250 aniversari del seu
naixement, i compartint-lo a Instagram. Les millors interpretacions obtindran una
entrada doble per assistir a un concert de la novena Sinfonía de Beethoven al Palau
de la Música.
A més, demà, 9 de maig, coincidint amb el Dia d’Europa, els autobusos municipals
de Terrassa lluiran la bandera d’Europa als vehicles.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

