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Terrassa, 23 de febrer de 2016

L’Ajuntament millora els accessos al Museu Tèxtil i
al Castell Cartoixa des del Parc de Vallparadís
S’augmentarà l’amplada del traçat i s’adaptarà a la normativa d’accessibilitat
vigent

Aquesta setmana s’han iniciat els treballs de millora dels accessos al Museu Tèxtil i
al Castell Cartoixa des del Parc de Vallparadís. Fins ara, l’accés a aquests dos
equipaments museístics es fa mitjançant unes escales de fusta que s’han anat
envellint a causa de l’ús, la pluja i la humitat, amb el conseqüent desgast dels
materials i l’aparició d’irregularitats. Tot i que periòdicament s’han anat fent diverses
actuacions de manteniment, amb aquestes obres s’ha optat per executar una solució
a més llarg termini. A més, s’aprofitaran aquests treballs per reordenar els diversos
trams d’escales, adaptant-los a la normativa d’accessibilitat vigent.
El traçat final dels accessos serà similar a l’actual, excepte en la seva part inferior,
en la que s’unificaran els dos trams. D’aquesta manera, es guanyarà espai per poder
donar una major amplada a l’escala. Els canvis més significatius es produiran en
l’aspecte de les escales. S’augmentarà l’amplada del traçat, s’igualarà l’alçada dels
graons i s’habilitaran replans per adequar la longitud dels trams a la normativa.
També està prevista la instal·lació de passamans d’acer.
Les noves escales es faran amb estructures prefabricades de formigó, material molt
més resistent que donarà continuïtat als camins que connecten la part baixa del
parc. Les millores suposaran la modificació de les zones verdes més properes a les
escales, on es modificarà la xarxa de reg i es reforçaran els murets de contenció.
Degut a les limitacions d’accés amb vehicles pesants, els treballs es realitzaran
principalment des de l’esplanada del Museu Tèxtil, on s’instal·larà un camió grua que
anirà col·locant els diferents mòduls prefabricats. Per això, durant l’execució de
l’obra, l’accés al Museu Tèxtil i al Castell Cartoixa des de la part baixa del Parc de
Vallparadís, quedarà anul·lat i caldrà accedir-hi des del carrer de Salmerón.
Aquesta actuació forma part del programa Terrassa Barris en Marxa i serà
executada per l’empresa Industrial Olesa, S.L amb una inversió de 32.760’46 euros.
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Adjuntem plànols de l’actuació de reordenació dels accessos i de les noves escales.
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