Nota de premsa
Terrassa, 25 de maig de 2016

L’Ajuntament reprèn els treballs de substitució de la
vegetació d’un tram del passeig Vint-i-dos de Juliol
Està previst que es desenvolupin durant una setmana, en jornades nocturnes

El proper dilluns, 30 de maig, es reprendran els treballs de retirada i substitució dels
arbres ubicats en un tram de la mitjana del passeig del Vint-i-dos de Juliol. L’actuació
s’emmarca dins el programa Terrassa Barris en Marxa de millora de l’espai públic i
ha estat encarregada a l’empresa Moix Serveis i Obres SL per un import de 20.511
euros (IVA inclòs). Aquests treballs es van iniciar el passat mes d’octubre, però es
van haver de suspendre a causa d’un conflicte laboral intern de l’operadora
d’infraestructures ferroviàries Adif. L’actuació de l’Ajuntament respon a motius de
seguretat, ja que alguns dels arbres han crescut fins al punt que les capçades
toquen les línies elèctriques de la catenària de la via fèrria i poden generar un risc
pel servei de transport i per la ciutadania.
Abans de la suspensió de l’actuació ja es va fer un terç del treball previst. Les feines
que ara s’han de desenvolupar tenen una complexitat considerable. La tala dels
xiprers (Cupressocyparis leylandii) ubicats al tram del passeig central, que va des de
l’avinguda de Josep Tarradellas fins al carrer de Miquel Àngel, s’ha de desenvolupar
durant la nit i amb una delicada coordinació amb l’empresa operadora de les
infraestructures ferroviàries. La proximitat de la catenària fa que s’hagi de garantir el
tall de subministrament elèctric durant les feines i, per tant, que no hi hagi servei
ferroviari.
Està previst que els treballs es desenvolupin durant un termini d’una setmana, en
jornades nocturnes. Les feines de tala es duran a terme durant tres hores, degut a
les exigències de tall d’electricitat, i la resta de la jornada es dedicarà a la plantació
de les noves espècies. Per garantir que el problema no es torni a produir en el futur,
els arbustos que es plantaran seran de les espècies Photinia fraserii, Nerium
oleander i Lantana montevidensis.
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Tenint en compte aquestes circumstàncies, l’Ajuntament ha pres totes les mesures
de control per tal de minimitzar les molèsties als veïns. S’ha fet un estudi acústic de
les feines i s’han adoptat algunes mesures correctores.
Durant l’actuació també hi haurà algunes restriccions de trànsit, necessàries per
garantir la seguretat dels operaris i del veïnat. A tots dos vials del passeig es tallarà
el carril més proper a la via. Al vial sud, es tallarà entre la Rambla d’Ègara i el carrer
de la Mare de Déu dels Àngels; i al vial nord la restricció serà entre l’avinguda de
Josep Tarradellas i el carrer de Miquel Àngel. Atès que els treballs es faran en horari
nocturn, no es preveu que les restriccions tinguin un impacte rellevant sobre el
trànsit.

Adjuntem plànol.
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