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El carrer d'Alemanya, en el tram entre els carrers de Barcelona i Tarragona

El carrer d’Alemanya es convertirà en una via de doble sentit de
circulació entre els c. de Barcelona i Tarragona

Dimarts 24 de novembre de 2009

A partir del proper dijous, 26 de novembre, el carrer d’Alemanya serà una via de
doble sentit de circulació en el tram comprès entre els carrers de Barcelona i
Tarragona. Aquesta mesura permetrà oferir una nova alternativa de connexió del
trànsit rodat procedent del final del carrer de Barcelona que es dirigeix al centre de
la vila o bé a l’Eixample Nou, on es troben situats l’Espai Tolrà, el camp de futbol o
la zona comercial.

Les obres de remodelació de la plaça d’Europa, iniciades el passat mes d’octubre,
van comportar que es tanqués al trànsit el carrer d’Espanya, que és paral•lel al
d’Alemanya, en el tram que travessa la plaça. Aquesta via tenia una utilització molt
intesa per part dels automobilistes que es dirigien des del carrer de Barcelona a la
zona de l’Eixample Nou o a la carretera de Sabadell, cosa que suposava un perill per
als usuaris de la plaça d’Europa.

Els treballs per convertir aquest tram del carrer d’Alemanya en una via de doble
circulació es faran demà mateix. El carrer mantindrà l’aparcament en bateria que ja
disposava, tot i que per raons d’espai es limitarà a turismes. A més, la velocitat es
limitarà als 30 km/h.

Tot i aquest nou canvi, la Regidoria de Seguretat Ciutadana recomana als
conductors que circulen pel carrer de Barcelona que continuïn utilitzant la ronda per
accedir a la carretera de Sabadell. En aquest sentit, es va modificar la temporització
del semàfor del carrer de Barcelona per tal de facilitar una major fluïdesa en la
incorporació dels vehicles a la Ronda.
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