Nota de premsa
Terrassa, 21 d’abril de 2015

L’Ajuntament inicia sis actuacions emmarcades dins
del programa Terrassa Barris en Marxa
L’objectiu és el de millorar l’enllumenat públic en diversos punts de la ciutat

Aquesta setmana s’han iniciat sis actuacions a diferents punts de la ciutat destinades
a millorar l’enllumenat públic. Emmarcades dins del programa d’adequació de l’espai
públic Terrassa Barris en Marxa, es van iniciar ahir amb la millora de l’enllumenat de
quatre parades de bus ubicades a la ronda de Ponent, al barri de Poble Nou-Zona
Esportiva. Concretament, a les situades a l’alçada de la plaça de Canjáyar, al costat
de la cruïlla amb el carrer de Manuel de Falla, a prop del pont de la carretera de
Rellinars i a l’encreuament dels carrers de Marià Benlliure i del Terque. En tots
aquests casos s’havia detectat un enllumenat deficient.
Dins d’aquesta bateria d’actuacions, que s’aniran desenvolupant successivament,
també es millorarà l’enllumenat de la petanca de Can Boada del Pi. Aquest espai
està situat al camí de Can Boada, al costat del carrer de les Vinyoles.
També s’actuarà a les cruïlles dels carrers d’Atenes i de Calderón de la Barca amb
la ronda de Ponent, al barri de la Maurina. Els trams esmentats no comptaven amb
il·luminació anteriorment.
De la mateixa manera, es col·locaran fins a cinc punts de llum als carrers de Lepant i
Guillem de Muntanyans, al barri del Segle XX, inclosa una columna a la confluència
dels dos carrers.
D’altra banda, al camp de futbol de l’encreuament del carrer de Jacint Elias amb
l’avinguda del Vallès també s’ha previst una actuació. En aquest cas es tracta del
soterrament del cable que nodreix l’enllumenat d’aquestes instal·lacions del barri de
Ca N’Anglada.
I, finalment, al barri de La Cogullada, al tram de l’avinguda de Joaquim de Sagrera
entre l’avinguda d’Àngel Sallent i el carrer del Pintor Torres es col·locaran sis punts
de llum, donat que s’ha considerat que la intensitat no era suficient.
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Les cinc primeres actuacions han estat encarregades a l’empresa SIM Rubatec S.A.
i la sisena a Galitec Desarrollos Tecnológicos S.L. El pressupost total ha estat de
20.849,27 euros i està previst que els treballs concloguin durant la primera setmana
del mes de maig.
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