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Terrassa, 25 d’octubre de 2017

Arrenca el projecte de reparació de l’edifici que
alberga els magatzems dels horts de Can Casanovas
El projecte de millora vol solucionar les deficiències detectades

Demà dijous comencen les obres de reparació de l’edifici que alberga els
magatzems dels horts de Can Casanovas. Es tracta d’un projecte que té com a
objectiu millorar les condicions d’aquestes instal·lacions i solucionar algunes
deficiències que s’havien detectat en l’edificació. Els tècnics municipals havien
detectat els darrers anys que a l’edifici on s’ubiquen els magatzems dels horts de
Can Casanoves s’havien anat degradant. Aparentment, les filtracions d’aigua per
sota de la solera de formigó de l’immoble han afectat l’assentament de la llosa de
fonamentació, és a dir, la base de la construcció s’ha pogut desplaçar lleugerament.
Aquesta circumstància ha provocat que aquesta base estigui descalçada en alguns
punts, que s’hagin produït certes deformacions als elements de l’estructura
metàl·lica i que hagin aparegut esquerdes en alguns murs.
L’edificació és l’espai on se situen els 76 magatzems individuals pels usuaris dels
horts, així com els lavabos i espais comuns per activitats. Per aquest motiu, el
projecte de millora pretén solucionar aquestes deficiències. En aquest sentit, està
previst modificar els baixants i el clavegueram per tal d’evitar que hi hagi aigües que
circulin per sota de la solera i es puguin reproduir els descalçaments. El
clavegueram es desviarà, mentre que les aigües pluvials es conduiran cap a la zona
dels horts.
D’altra banda, es consolidarà la base de l’edificació per garantir el correcte
assentament, es repararan les deficiències detectades a l’estructura metàl·lica i les
esquerdes als murs. Finalment, es construiran nous pilars per donar una major
estabilitat a l’estructura metàl·lica.
L’execució de les obres de millora d’aquestes instal·lacions durarà un mes i el
projecte ha estat encarregat a l’empresa Reformas y Obras Civiles Habitats Const,
SL. El pressupost de l’actuació, que s’emmarca al programa Terrassa Barris en
Marxa de millora de l’espai públic, és de 35.903,56 euros (IVA inclòs).
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