Nota de premsa
Terrassa, 15 de desembre de 2014

L’Ajuntament de Terrassa fa obres d’estabilització
del talús de Xúquer
Les obres ocupen un tram d’un carril a l’avinguda del Vallès

L’Ajuntament de Terrassa està duent a terme les obres d’estabilització del talús de
Xúquer previstes dins del programa “Terrassa, barris en marxa”. Els treballs van
començar la setmana passada i està previst que finalitzin abans del febrer.
En aquest pronunciat talús, que ressegueix el traçat del carrer de Xúquer i separa el
barri de l’avinguda del Vallès, s’ha detectat recentment algun desprendiment. El
camp de fútbol que es troba en la part superior del talús hi desaigua de manera no
canalitzada, fet que facilita el progressiu estovament de les terres, amb la
conseguent pèrdua d’estabilitat.
Les obres previstes consistiran a suavitzar el desnivell i reforçar l’estructura del talús
amb una xarxa de fibra de coco ancorada amb suports d’acer. A sobre s’hi estendrà
una capa de terra vegetal, s’hi plantarà vegetació arbustiva per a reduir l’erosió i s’hi
instal·larà una xarxa de reg per a mantenir aquesta vegetació. Per evitar nous
problemes de drenatge, la cuneta perimetral del camp de futbol es perllongarà fins
abastar tot el talús i es connectarà amb tres baixants que abocaran les aigües
pluvials en una altra cuneta al nivell inferior, que al seu torn desaiguarà en un
embornal existent a l’avinguda del Vallès.
El projecte inclou també una altra actuació al barri. Es tracta de la rehabilitació de la
part inferior de la rampa que baixa pel costat del casal cívic de Xúquer, que es
trobava enfonsada. A més, es reubicarà el semàfor de vianants que hi ha a la rampa
per a guanyar amplitud de pas a la vorera i es refarà una part del muret prefabricat
que es troba uns metres més avall en la mateixa avinguda del Vallès.
Les tasques s’han adjudicat a l’empresa Structures Detailing, SL per un import de
54.321,93€.
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Ocupació de carril a l’avinguda del Vallès
Les obres comportaran una afectació de trànsit a la incorporació a l’avinguda en
sentit sud des de la carretera de Montcada. Un tram del carril dret de l’avinguda, just
a continuació de la incorporació, s’ha ocupat per a dur a terme les obres. D’aquesta
manera, els vehicles que entren a l’avinguda des de la carretera de Montcada han
de passar al carril de l’esquerra pocs metres després de la incorporació, cedint el
pas als vehicles que baixen per l’avinguda.
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