
Pla de
Millora del
Barri de
Can Palet 



Les persones residents a Terrassa generen...

730.000 desplaçaments al dia



600.000 desplaçaments interns:
el 60% es mou a peu



Gairebé 200.000 desplaçaments interns
al dia es fan en cotxe per fer 2km !



El 15 % de la població viu en carrers

amb  soroll nocturn superior al permès



La propietat dels vehicles perd força
en favor de la mobilitat

combinada i compartida



OBJECTIU 2021

Reduir un 12%
l’ús del vehicle privat

(respecte del 2014)



Pla de Millora del barri de Can Palet

Objectius:

� Prevenir l’accidentalitat.

� Pacificar el barri eliminant el trànsit de pas.

� Reduir el soroll i la contaminació dels vehicles.

� Redirigir el trànsit de pas a vies de la xarxa primària, de major 
capacitat i seguretat, amb passos de vianants semaforitzats.

� Afavorir els desplaçaments a peu, en bicicleta i patinet d’una forma 
segura.

� Millora de la seguretat a l’entorn de la Plaça de Can Palet.

� Millorar les connexions del transport públic amb la resta de línies de 
l’av. Glòries Catalanes i ctra. Montcada.



Objectiu 2021Situació actual

Carrers del barri amb excés de trànsit: 
� Ramón y Cajal (sentit nord)

� Colom (sentit sud)

Terrassa 30
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Trànsit restringit



Disfuncions actuals:

� Elevat trànsit de pas pels carrers de 
Colom, Agricultura, Menéndez y 
Pelayo i Ramón y Cajal.

� Cruïlles amb concentració
d’accidents. 

� Excés d’ample de carril de circulació
en carrers veïnals.

� Manca de visibilitat en cruïlles i 
passos de vianants.

� Manca de mesures de seguretat a 
l’entorn de l’escola Auró (abans 

President Salvans), al carrer del Germà
Joaquim.

� Manca de passos de vianants.



Situació actual

Xarxa primària

Porta d’entrada a zona 30

Xarxa secundària local

Xarxa secundària distribuïdora

LLEGENDA

Nova intersecció semaforitzada

Accés restringit a veïns i C/D



Situació proposada



Entrades i sortides de cada sector del barri:

SECTOR  1

Entrades

Sortides



Entrades i sortides de cada sector del barri:

SECTOR  2

Entrades

Sortides



Entrades i sortides de cada sector del barri:

SECTOR  3

Entrades

Sortides



Actuacions fetes:

Cruïlla Ctra. Montcada / Agricultura

�Ampliació de les voreres

�Millora del creuament



Actuacions fetes:

Cruïlla Albinyana / Germà Joaquim

�Millora de la visual

�Enjardinat



Actuacions fetes:

Cruïlla Concepció Arenal / Àngel Guimerà

�Rebaix del creuament

�Reparació de les voreres



Actuacions fetes:

�Canvi de sentits

�Carril bici sentit contrari al c/ de la Selva

C/ de la Selva



Propostes:

1.  Trencament de la continuïtat del carrer Ramon y Cajal: CANVI DE SENTIT

2.  Trencament de la continuïtat del carrer Colom: RESTRICCIÓ DE PAS AL BUS, VEÏNS I 
CÀRREGA I DESCÀRREGA 

3.  Trencament de la continuïtat del carrer Menéndez y Pelayo (FASE 2).
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2.  Cruïlla Colom / Albinyana

3.  Cruïlla Menéndez y Pelayo / Àngel Guimerà
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Propostes:

Nous passos de vianants a les cruïlles



Propostes:

Desplaçament de la L7 per Glòries Catalanes i ctra. Montcada

Nova parada a ctra. Montcada

Parada existent a Glòries Catalanes



Propostes:

Estretament de calçades i ampliació de l’espai per a vianants traient algunes pilones.



Propostes:

Estretament de calçades i ampliació de l’espai per a vianants traient algunes pilones.



Propostes:

Estretament de calçades i ampliació de l’espai per a vianants.




