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La Rambla d’Ègara quedarà tallada al trànsit 
a partir de dimarts per fer-hi els treballs de 
reparació dels passos de vianants 
 

• El tall, que afecta el tram entre el Portal de Sant  Roc i el carrer 
Goleta, durarà fins al 19 d’agost   

 
• Durant aquest període es desviaran les línies d’aut obús i també 

quedarà afectada l’entrada de vehicles de repartime nt i de veïns per 
Iscle Soler   

 
 

 
 
La Rambla d’Ègara de Terrassa, entre el Portal de Sant Roc i el  carrer Goleta, 
quedarà tallada al trànsit a partir d’aquest dimarts, 24 de juliol, i fins al 19 
d’agost per poder fer-hi els treballs de reparació d’alguns passos de vianants. 
El Departament de Territori i Sostenibilitat va completar el febrer del 2011 les 
obres de reurbanització d’aquest tram de la Rambla en el marc del 
perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat. Amb posterioritat s’hi han 
detectat defectes en algunes zones dels paviments de llamborda que estan 
sotmesos al pas continu dels autobusos i que se substituiran per uns de nous. 
Aquestes reparacions s’han consensuat en el marc de la Comissió de 
Seguiment de les obres. 
 
Per minimitzar molèsties, els veïns podran accedir als garatges pel mateix 
carrer Cisterna (que provisionalment serà de doble sentit) mentre que es 
recomana que els vehicles comercials entrin pel carrer de la Unió dins l’horari 
establert de 8h a 11.30h i de 14h a 16.30h. 
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Les obres comportaran la desviació de les línies dels autobusos urbans que 
circulen normalment per la rambla, és a dir, les L1, L2, L3, L4, L5, L6, L8, L9 i 
L12. Totes aquestes línies circularan pels carrers Arquimedes i Galileu fins que 
finalitzin els treballs. 
 

 
 
 
20 de juliol de 2012  


