Nota de premsa
Terrassa, 5 de març de 2013

L’Ajuntament de Terrassa clausura la font de Can
Poal per riscos sanitaris
S’ha habilitat una zona de descans al Camí d’Ullastrell dins de l’Anella Verda

L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, ha
clausurat la font de Can Poal en haver detectat greus riscos per a la salut. Aquesta
font està ubicada entre els barris de Roc Blanc i Vista Alegre, a tocar de l’autopista, i
és molt concorreguda pels veïns de la zona.
La propietat de la font ha informat al consistori que la font representa un risc sanitari
per a la salut de les persones pel seu origen incert i perquè circula per terrenys de
l’antiga activitat extractiva on es van fer rebliments amb materials de diferents
procedències. D’altra banda, l’emplaçament de la font no reuneix bones condicions
de seguretat. Està ubicada al marge de l’Autopista C-16, a l’alçada del punt
kilomètric 23, i molt a prop de la calçada. La separació entre la font i l’autopista és un
filat de torsió de poca alçada que sovint presenta orificis i trencaments. L’aigua que
brolla no està canalitzada ni té espai i s’acumula en un bassal al mig del camí.
Per aquests motius, com a resultat de les analítiques fetes per l'Ajuntament de
Terrassa per mitja del Laboratori Municipal, i degut a l'alt risc sanitari que podia
comportar, s'ha considerat urgent tancar definitivament la font de forma efectiva per
a evitar riscos per a la salut de les persones. Així, l’Ajuntament ha procedit a
clausurar la font i a instal·lar un cartell informatiu del tancament i dels motius per a
donar notícia a les persones usuàries.
Coincidint amb el tancament, el consistori i la propietat de Can Poal han dut a terme
accions de millora de l’entorn de comú acord. La propietat ha netejat un important
abocament incontrolat de residus, retirant-ne prop de 4,5 tones, ha reforçat i ampliat
el talús sobre el drenatge del camí, per a evitar nous abocaments, i properament
sembrarà vegetació per a estabilitzar-lo i integrar-lo paisatgísticament. Per la seva
banda, l’Ajuntament està retirant de l’entorn de la font nombroses garrafes i ampolles
de plàstic abandonades.
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L’Ajuntament de Terrassa recorda a la ciutadania que pot fer servir sense cap cost
les deixalleries municipals Terrassa Neta i Can Casanovas, evitant generar
problemes ambientals pel resultats dels abocaments. A més, l’ús de les Deixalleries
comporta bonificacions a la Taxa de residus.
Zona de descans al camí vell de Terrassa a Ullastrell
En el marc del projecte Anella Verda de Terrassa, acaben de finalitzar els treballs
d’adequació d’una zona de descans a I'inici del camí vell de Terrassa a Ullastrell,
també a la zona de Can Poal i molt a prop de la font. Aquesta és una de les
actuacions de millora paisatgística en l’entorn més immediat a la ciutat que el servei
municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat està portant a terme en paral·lel al
desenvolupament del procés de participació i la redacció del Pla de l’Anella Verda,
que establirà les accions i polítiques a desenvolupar a tot l’entorn agroforestal de la
ciutat.
Aquesta zona de descans ha de ser un punt principal de sortida de la ciutat cap a
l’Anella Verda per a persones que vulguin fer recorreguts a peu, en bicicleta o a
cavall. Els treballs realitzats han consistit en:
Preparació dels terrenys per a la col·locació del mobiliari: esplanada i
anivellament en diferents plataformes.
Instal·lació de les travesses de fusta i delimitació de les plataformes.
Creació de les plataformes amb terra d’aportació i compactació de les
superfícies.
Evacuació de les aigües cap a cuneta.
L’empresa adjudicatària de l’obra ha estat Garden Egara, que ha executat les obres
per un import de 3.301,35 euros. Posteriorment, l’Ajuntament hi ha instal·lat dos
bancs, senyalització informativa i dos arbres. El Consistori condemna els actes
vandàlics que han patit les obres durant la seva execució. Els primers bancs que es
van col·locar, de fusta, han estat sostrets, i s’han hagut de substituir per bancs de
formigó molt més sòlids i difícils d’emportar. També han desaparegut els dos arbres
que es van plantar i els adhesius informatius del rètol indicatiu de la zona de
descans. Tot plegat ha provocat una pèrdua de 950 euros al municipi.
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