Nota de premsa
Terrassa, 5 de desembre de 2014

El Parc de Vallparadís millora els seus accessos
Les obres s’han iniciat aquesta setmana en quatre punts d’accés al Parc

El passat dimecres es van iniciar les obres per a la millora dels accessos al Parc de
Vallparadís des del passeig del Vint-i-dos de Juliol, el carrer d’Urquinaona, el carrer
de Pearson i el carrer de Wilson.
Amb aquesta actuació es renovaran els trams d’escales que s’havien anat
deteriorant amb el pas del temps, per efecte de l’ús i de la climatologia, mostrant un
clar deteriorament de la fusta. Les escales, fetes amb graons de travessa de fusta,
es substituiran per unes noves també de fusta, en aquest cas de pi silvestre nòrdic
provinent de boscos sostenibles i tractada de manera ecològica d’acord a la
normativa de la Unió Europea, a la vegada que es refarà la zona de petjada amb
formigó, substituint l’actual paviment de sauló. D’aquesta manera, s’evitarà la
formació de bassals en cas de pluja.
Les tasques també comportaran la reconstrucció dels replans, també amb formigó.
En aquest cas s’utilitzarà malla per dotar-los d’una major resistència. Per acabar, la
superfície de les noves rampes graonades i dels replans d’accés al parc es
remataran amb un acabat de sulfat de ferro. La tipologia de materials emprats farà
que siguin més resistents alhora que segurs, ja que evitaran possibles lliscament o
entrebancs.
Està previst que, en el cas de l’escala del carrer del Doctor Pearson, s’hi construeixi
a més un tram de canal de recollida d’aigües, que es connectarà amb la xarxa de
clavegueram, i un petit mur de contenció. Pel que fa a l’escala d’accés al Parc de
Vallparadís des del carrer de Wilson, les obres comportaran també la retirada de tres
arbres de petita dimensió.
Els treballs han estat adjudicats a l’empresa Infraestructures Serveis Obres Vallès
S.L. per un import de 51.762,09 euros (IVA inclòs) i tindran una durada prevista de
sis setmanes.
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En les properes setmanes també s’ha previst que comencin obres d’arranjament i
instal·lació de jocs infantils al Parc de Vallparadís. L’objectiu és el de millorar la
seguretat d’aquests instal·lacions i adaptar-les a la normativa vigent. Així, es
restituiran les zones de sorrals existents i es desmuntaran les tanques velles, que
seran substituïdes per tanques de fusta de pi tractada. També es col·locaran rètols
informatius per al bon ús d’aquests espais i s’instal·laran jocs nous.
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