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Terrassa, 21 de novembre de 2014

El passeig de Lluís Muncunill millora amb les obres
del costat nord
La tinenta d’alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, ha
visitat avui els treballs

L’Ajuntament de Terrassa, a través de l’àrea de Planificació Urbanística i Territori,
està duent a terme les obres de millora de la urbanització, manteniment i
accessibilitat dels espais laterals de vianants del costat nord del passeig de Lluís
Muncunill. Aquest migdia, la tinenta d’alcalde de Planificació Urbanística i Territori,
Carme Labòria, acompanyada del regidor de Manteniment Urbà, Pedro Domínguez, i
de la regidora del Districte 5, Eva Herrero, ha visitat els treballs d’urbanització
d’aquest vial, que es van iniciar el passat 20 d’octubre i està previst que finalitzin a
mitjans de gener.
L’àmbit d’actuació de les obres abasta la vorera nord al llarg de tot el recorregut del
passeig, des del carrer del Sometent Castella fins a la carretera de Matadepera, amb
una superfície total de 2.318,59 m2. Les obres han començat pel tram Dibuixant
Avellaneda – carretera de Matadepera.
Els treballs consistiran en l’ampliació de la superfície dels escocells, la supressió
dels espais que ocupen els parterres i la renovació dels paviments laterals amb un
altre de tipus asfàltic. També es repararà i s’anivellaran els paviments de lloses de
formigó existents. Amb aquestes millores es corregiran els desperfectes derivats del
creixement de les arrels dels arbres i el desgast pel pas. També es faran tasques
d’anivellament dels paviments per millorar-ne el seu drenatge i evitar la formació de
bassals d'aigua, contribuint a la seguretat dels vianants. Pel que fa a enjardinament,
el projecte inclou la instal·lació de reg automàtic per als arbres i la plantació de nous
exemplars.
L’Ajuntament de Terrassa ha adjudicat les obres a l’empresa A.S. Projectes per un
import de 53.019,85 euros. El termini d’execució és de tres mesos, durant els quals
hi haurà afectacions puntuals en algunes terrasses de bars.
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Aquesta actuació dóna continuïtat a les obres que ja es van fer el 2013 a la part
central dels tres trams del passeig. Recordem que la millora d’aquest passeig va ser
una de les actuacions més votades per la ciutadania dins el procés de participació al
pressupost municipal d’inversions per al període 2008-2011. Per a l’any vinent està
previst fer les obres del costat sud del vial.
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