Nota de premsa
Terrassa, 2 de maig de 2016

Finalitza la tercera fase de la millora del passeig de
Lluís Muncunill
L’alcalde ha visitat la zona aquesta tarda, amb representants de l’AVV de Poble
Nou – Zona Esportiva
Les obres de millora de l’accessibilitat i de manteniment del passeig de Lluís
Muncunill, al barri de Poble Nou – Zona Esportiva, han fet un pas més. Aquesta
reurbanització, que l’Ajuntament de Terrassa està executant en diferents parts, ha
finalitzat la seva tercera fase. En aquest cas, l’actuació més important ha estat la
reposició del paviment que s’havia malmès, fonamentalment, per l’acció de les arrels
dels arbres. Aquesta intervenció s’ha realitzat en el marc del programa Terrassa
Barris en Marxa de millora de l’espai públic. L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha
visitat la zona aquesta tarda, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i
Sostenibilitat i regidor del districte 5, Marc Armengol, i d’una delegació de
l’Associació de Veïns del barri, encapçalada per la seva presidenta, Mari Carmen
Martínez. La visita s’ha emmarcat en la iniciativa “Govern als Districtes”, impulsada
aquesta mateixa setmana al districte 5 de la ciutat.
Els treballs van començar el passat 21 de gener i han afectat tot el passeig, des del
carrer del Sometent Castellà, fins a la carretera de Matadepera. La intervenció de
reurbanització era necessària, ja que s’havia constatat el trencament d’algunes parts
del paviment que provocaven bassals d’aigua i podien generar risc de caigudes. Per
aquest motiu, les obres de manteniment tenien també una dimensió de millora de
l’accessibilitat.
El projecte s’ha centrat en la substitució del paviment asfàltic als espais laterals
destinats exclusivament a vianants. Aprofitant les obres, s’han dut a terme algunes
millores en l’arbrat del passeig. S’han retirat set arbres i se n’han replantat onze de
nous, amb característiques més adients. Al mateix temps, s’han modificat alguns
dels escocells per adaptar-los a aquesta reordenació, i s’ha instal·lat el sistema de
reg corresponent. Per concloure aquesta intervenció de millora de l’accessibilitat,
s’ha eliminat part dels parterres i dels bancs de pedra que hi havia.
Les obres es van adjudicar a l’empresa Bigas Grup, S.L.U, i han comptat amb un
pressupost de 99.374,26 euros (IVA inclòs). A aquest pressupost caldrà afegir
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60.000 euros, dins de les inversions financerament sostenibles provinents del
superàvit de l’Ajuntament, que es destinaran a millorar properament l’accessibilitat
de les cruïlles del passeig de Lluís Muncunill.
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