Comunicat de premsa
Terrassa, 12 de maig de 2020

L’Ajuntament redueix els temps d’espera de
vianants als semàfors, per evitar la concentració de
persones a la via pública
La mesura vol disminuir el nombre de persones esperant als semàfors i
agilitzar la circulació de vehicles

Els Govern municipal, entre les mesures per facilitar la circulació de persones a la
via pública mantenint les distàncies de seguretat que les autoritats recomanen, ha
decidit reduir el temps d’espera per a vianants en alguns semàfors de la ciutat.
L’objectiu principal d’aquesta mesura, és evitar que grups de persones es concentrin
als passos de vianants regulats.
Aprofitant la reducció del trànsit als carrers de la ciutat, provocada principalment per
les restriccions associades a la gestió de la pandèmia, s’ha decidit escurçar els
cicles semafòrics per tal reduir el temps d'espera de vianants i vehicles en aquests
punts de la ciutat. Inicialment, aquesta modificació realitzada pel servei de Mobilitat,
ha modificat els cicles semafòrics dels carrers Arquímedes i Galileu, reduint-los de
90 a 60 segons. La mateixa reducció s’ha aplicat en alguns semàfors de la Rambla
d’Ègara i de la Carretera de Montcada. Des de l’Ajuntament s’estudia ara aplicar
aquesta mesura als cicles semafòrics de les principals avingudes de la ciutat,
passant de 90 segons a 75 o 60, segons el cas.
Amb aquesta mesura, escurçant els temps d’espera, s’aconseguirà reduir tant el
nombre de persones que es poden concentrar a l’hora de travessar un pas de
vianants, com els temps d’espera dels vehicles.
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Agraïment de l’Ajuntament de Terrassa als i les professionals d’infermeria que
treballen a la ciutat, amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria
Cada 12 de maig es commemora el Dia Internacional de la Infermeria per recordar i
posar en valor la tasca d'aquest col·lectiu professional. En els darrers mesos,
aquestes i aquestes professionals han adquirit encara més importància davant la
lluita contra la covid-19.
Així, des del Govern municipal es vol refermar l’agraïment per la gran tasca dels
infermers i infermeres que treballen a la ciutat, recordant que els tindran al seu
costat en les seves reivindicacions com a serveis essencials que són, de la mateixa
manera que ja es va fer el passat 7 d’abril en el Dia Mundial de la Salut, ja que
aquest any 2020 és l’Any Internacional del Personal d’Infermeria i Comaratge
declarat per l’OMS (Organització Mundial de la Salut). Durant el dia d’avui es
promourà un record d’aquest col·lectiu a través de les xarxes socials municipals.
Per altra banda, aquest matí la regidora de Salut de l’Ajuntament de Terrassa,
Mónica Polo, ha assistit al lliurament, per part d’internes del Centre Penitenciari
Brians I, de flors de paper confeccionades per a tot el personal professional sanitari
del Consorci Sanitari de Terrassa.
A l’acte hi ha assistit una representació del Centre Penitenciari de dones Brians1,
encapçalada per la subdirectora del centre, Elisabet Bernad, i la dinamitzadora
Socioeducativa, Marie Morales. Per part del Consorci Sanitari de Terrassa hi han
estat presents el director-gerent, Alfredo Garcia, l’adjunta a la direcció assistencial,
Cristina Roure, i el director de l’Àrea de Salut Penitenciaria CST, Joan Gonzàlez.
(Adjuntem imatges proporcionades pel Consorci Sanitari de Terrassa)
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