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Es retira l’última línia elèctrica que transcorria pel
Parc de Vallparadís
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat valora molt positivament el
desballestament de les torres per part d’Endesa

El Parc de Vallparadís ja està lliure de torres elèctriques i cablejat aeri. Durant
aquest matí, Endesa ha desballestat l’última línia elèctrica que transcorria pel parc
de Vallparadís. El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, ha
visitat els treballs de desmuntatge del darrer tram de la línia, que s’ha dut a terme al
tram sud del Parc de Vallparadís, concretament a la zona del torrent de la Font d’en
Sagrera.
Armengol valora molt positivament una actuació que “acaba amb l’impacte visual
de les torres i el cablejat en el paisatge del parc, alhora que millora
tecnològicament les infraestructures elèctriques. Una millora que ha de revertir
en una major qualitat del subministrament elèctric a la ciutat i la disminució de
les incidències”. Per al tinent d’alcalde, “és molt important que hi hagi noves
inversions en la millora de la xarxa elèctrica de la ciutat”.
La retirada d’aquesta línia de mitja tensió a 25 kV culmina els treballs de
reestructuració, iniciats per Endesa el 2008, de tota la infraestructura elèctrica del
sector i que ha permès el desmuntatge del conjunt de línies que creuaven el parc en
diversos punts. Tan sols restava aquest últim tram aeri de 200 metres de longitud,
amb dues torres metàl·liques de 12 metres d’alçada i dos suports de fusta, des del
carrer de Morella al carrer de Vallparadís, que unia, elèctricament parlant, els barris
de Segle XX i de Can Palet. El desmuntatge ha estat possible després d’executar les
connexions addicionals en diferents punts del municipi i després de dur a terme
vàries actuacions a la xarxa.
L’Ajuntament i Endesa treballen de forma coordinada a través d’una taula tècnica,
que es reuneix com a mínim dos cops a l’any, on es tracten les actuacions i
inversions de la companyia a la ciutat.
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