Nota de premsa
Terrassa, 17 de març de 2015

La reparació del clavegueram del carrer de Badajoz
obligarà a tallar aquest vial
Els talls de trànsit a causa de les obres s’allargaran fins al dia 8 de maig

Demà dimecres 18 de març s’iniciaran les obres de reparació i millora de dos trams
de clavegueram al carrer de Badajoz, al barri de Montserrat. Els treballs es situaran
a les confluències amb el carrer de Pontevedra i la carretera de Montcada. Aquestes
obres obligaran a fer talls de trànsit successius als dos trams fins al 8 de maig.
Les inspeccions han determinat que el clavegueram que s’estén sota el carrer de
Badajoz a la seva intersecció amb la carretera de Montcada i el carrer de
Pontevedra es troba en mal estat. Aquest projecte està destinat a solucionar aquesta
situació. Els treballs es faran en dues fases. Dimecres 18 es tallarà totalment el
trànsit a la confluència dels carrers de Pontevedra i començaran les excavacions.
Està previst que aquesta intervenció continuï fins al 10 d’abril, quan es restablirà la
circulació d’aquest tram. Després, a partir del 13 d’abril s’executarà la segona fase,
al tram més proper a la carretera de Montcada. De nou, el tall de trànsit serà total i
es mantindrà fins al 8 de maig, quan conclouran els treballs.
Per tal de minimitzar l’afectació dels talls, s’han pres les mesures informatives
adients, repartint fulles informatives als usuaris habituals de la via i col·locant cartells
als edificis de la zona. A més, s’han establert itineraris alternatius durant els dos talls
de trànsit.
Les obres tenen un cost de 30.304,03 euros, s’executaran durant set setmanes i han
estat adjudicades a l’empresa Excavaciones Cáceres S.L.
Adjuntem plànol.
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