Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

L’Ajuntament reforça la campanya de pacificació del
trànsit de la ciutat amb l’entrada en funcionament de
dos nous sistemes de control semafòric
Avui entren en funcionament dos nous punts de control semafòric amb
l’objectiu de continuar treballant per reduir la sinistralitat del trànsit rodat
a la ciutat i treballar per a una ciutat més segura.
Es tracta d’un sistema de control fotogràfic que vetlla perquè els conductors
respectin els semàfors. Els dos nous punts on s’ha instal·lat aquest sistema són
el semàfor del carrer de Can Flaquer amb l’avinguda de Burgos (direcció
Martorelles) i el semàfor de l’avinguda Badalona amb l’avinguda de la Llibertat
(direcció Badalona). Aquesta acció forma part de la campanya de pacificació
del trànsit, encetada per l’Ajuntament de Mollet, que vol reduir la sinistralitat a la
ciutat i contribuir a garantir el correcte flux de vehicles. Els dos sistemes de
control semafòric estan visiblement senyalitzats.
En aquest mateix sentit, properament entraran en funcionament dos radars
fixes a la ciutat per controlar la velocitat dels vehicles en punts on massa sovint
els conductors sobrepassen la velocitat permesa. Amb aquesta mesura, es vol
contribuir a la millora de la seguretat del trànsit i de les persones que circulen
per la via pública i respon a una demanda dels veïns de la zona. Els punts on
s’instal·laran aquests radars són la ronda dels Pinetons amb el carrer de
Santiago Tiffon i a l’avinguda de Rivoli entre l’avinguda del Parc i el camp de
futbol de Germans Gonzalvo.
Una altra acció que també s’engloba dins la campanya de seguretat i
pacificació del trànsit és la instal·lació de dues noves càmeres de visió amb
gran angular a les zones més crítiques del municipi. Es tracta de càmeres de
control connectades amb la Policia Municipal que contribueixen a incrementar
la seguretat allà on hi ha més sinistralitat.
Totes aquestes mesures es complementen amb altres accions encaminades a
aconseguir una mobilitat més sostenible segura dins de la ciutat, com per
exemple, la recent conversió dels carrers de Granada i Francesc Cambó en
zona de vianants o les diferents mesures per establir els camins escolars a
l’entorn de les escoles, entre d’altres.
A més, totes aquestes accioins per millorar la mobilitat i la seguretat viària al
municipi, se sumen a les campanyes de conscienciació i educació viària que es
duen a terme amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mollet, com la campanya

d’educació viària a les escoles, les sessions de conscienciació per a
adolescents del Road Show, o la jornada que se celebrava la setmana passada
a l’Escola de Sant Gervasi en la qual els alumnes van debatre sobre el que van
veure en el Road Show.
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