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Terrassa, 13 de maig de 2016

Obres de substitució d’un col·lector al carrer de
Sant Jordi
Els treballs s’iniciaran dimecres, amb una durada prevista entre dues i tres
setmanes

L’Ajuntament de Terrassa ha hagut d’intervenir d’urgència en detectar un col·lector
enfonsat al carrer de Sant Jordi, al barri de Plaça Catalunya – Escola Industrial. Els
desperfectes es van detectar dijous de la passada setmana en descobrir un sot al
tram del carrer que va des de l’avinguda de Barcelona fins al carrer de Pau Marsal.
Els tècnics municipals van fer una primera comprovació i es va decidir tallar el tram
de la via per tal d’evitar riscos.
Posteriorment, es va continuar fent inspeccions amb càmeres i es va confirmar que
el col·lector es trobava en mal estat i que hi havia perill d’ensorrament de la calçada.
Per aquest motiu, es van iniciar les gestions que permetran que la setmana vinent
s’iniciï una reparació profunda de les canalitzacions.
Els treballs, tramitats per la via d’urgència degut a que era imprescindible la seva
execució, han estat encarregats a l’empresa Excavaciones Cáceres, SL. L’actuació
tindrà un cost al voltant dels 30.000 euros, i inclou la substitució de 65 metres de
col·lector. La nova canalització tindrà una capacitat major que l’actual per adequarse a les necessitats. Serà necessària també la construcció d’un pou de connexió
entre diferents trams de la xarxa de clavegueram i la reconstrucció d’un altre, així
com la substitució de les escomeses. Finalment, s’haurà de reasfaltar el tram de
carrer afectat.
Està previst que els treballs comencin dimecres vinent i que es prolonguin entre
dues i tres setmanes. Durant aquest temps, el trànsit es mantindrà tallat en el tram
de carrer esmentat, tot i que, com s’ha fet fins ara, es facilitarà l’accés del veïnat als
seus guals en la mesura que les condicions tècniques ho permetin.
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