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desplaçament de l'eix de la calçada al carrer Prat de la Riba

Pacifiquem el trànsit!

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2010

La prioritat són els vianants

Per fer de Castellar del Vallès un poble més agradable i còmode, l’Ajuntament ha
implantat diverses mesures de pacificació del trànsit. Es tracta de fer possible la
convivència entre els vehicles i les persones que van a peu o amb bicicleta.

Objectius:

Guanyar espai per als vianants

-    Creació de zones 30

-    Implantació de carrers de prioritat invertida

-    Adequació de carrers de plataforma única

-    Adequació de carrers per a vianants

Reduir la velocitat dels vehicles als carrers

-    Desplaçament de l’eix d’algunes calçades per aconseguir que la línia visual dels
conductors no sigui recta

-    Creació de places d’aparcament en bateria inversa per estrènyer l’amplada dels
carrers

Ordenar l’aparcament

-    Col·locació de pilones o aparcaments per a motocicletes a les cantonades per
evitar l’aparcament inadequat

-    Creació de places d’aparcament gratuït en zones residencials i a menys d’1 km
del centre per afavorir que la gent hi accedeixi a peu

-    Posada en marxa de l’aparcament de camions, reduint  molèsties per
contaminació acústica i atmosfèrica

Implantar camins escolars perquè els infants vagin a peu als centres

-    Creació de zones de prioritat invertida als carrers de l’entorn de les escoles

-    Senyalització d’itineraris i d’àrees 30 a prop dels centres
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-    Adequació de passos elevats per creuar els carrers amb més seguretat

Tu també pots ajudar-hi

La manera com ens comportem quan anem en cotxe, amb bici o a peu és molt
important. Tu també pots col·laborar a pacificar el trànsit i a millorar la convivència.
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