Nota de premsa
Terrassa, 17 de juliol de 2015

L’Ajuntament de Terrassa millora l’accessibilitat a
Can Boada del Pi amb diferents actuacions
La Junta de Govern ha ratificat avui l’aprovació inicial del projecte

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa ha ratificat avui l’aprovació
inicial del projecte per a l’execució d’una actuació integral de millora de
l’accessibilitat al barri de Can Boada del Pi. L’actuació, que s’ha pressupostat en
665.767,91 €, permetrà garantir la continuïtat dels principals itineraris de vianants del
barri en condicions de seguretat i accessibilitat per a tota la ciutadania. El projecte
configurarà un itinerari accessible des de la Ronda de Ponent fins el Camí de Can
Gonteres, passant pel carrer dels Diposits i el Camí de Can Boada i,
secundàriament, un altre des de l’avinguda de Can Boada fins al Torrent del Batlle.
L’execució de l’obra s’ha organitzat en vuit trams. Així, s’actuarà al tram de la Ronda
de Ponent que va des del pont de la plaça de les Magnòlies fins al carrer dels
Dipòsits; al carrer dels Dipòsits, entre la Ronda de Ponent i el camí de Can Boada
del Pi; al camí de Can Boada del Pi, entre l’avinguda de Can Boada del Pi i el carrer
dels Dipòsits i entre el carrer de les Vinyoles i el camí de Can Gonteres (dos trams
diferents); al camí de Can Gonteres, entre el camí de Can Boada del Pi i el pont de
Can Gonteres; al vial que hi ha al nord de l’escola Marià Galí; a la passarel·la que hi
ha a la prolongació del carrer de les Vinyoles; i al pont de Can Gonteres.
En general, a tots aquests trams es faran treballs de pavimentació, reparació de
voreres, asfaltat i qualsevol altra acció necessària per a donar continuïtat als
itineraris de vianants, connectant trams de voreres que havien quedat
desconnectats. Es garantirà l’accessibilitat de les voreres i s’adequaran les calçades
i talussos laterals en funció de les necessitats concretes de cada cas. Al vial que hi
ha al nord de l’escola Marià Galí, a més de la construcció d’una nova vorera, s’hi
instal·larà enllumenat.
Les actuacions a la passarel·la del carrer de les Vinyoles i al pont de Can Gonteres
són sensiblement diferents, tot i que tenen el mateix objectiu de garantir la
continuïtat dels itineraris de vianants. En el cas de la passarel·la, els esglaons dels
accessos es substituiran per rampes que garanteixin l’accessiblilitat, i s’hi faran
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alguns treballs de manteniment. Pel que fa al pont, les obres canviaran
considerablement la seva configuració actual. Les dues voreres actuals són massa
estretes per garantir l’accessibilitat i, per aquest motiu, es concentrarà l’espai
destinat als vianants al costat sud del pont, amb una vorera d’1,20 metres d’amplada
que millora la seguretat i l’accessibilitat dels usuaris. Les baranes actuals se
substituiran per barreres que s’ajustin a la normativa vigent.
Actualment estan finalitzant les obres d’una actuació relacionada amb aquesta
intervenció integral, però que s’ha licitat i executat per separat per una qüestió de
prioritat. Es tracta d’una nova vorera al tram del Camí de Can Boada que va des del
carrer del Torrent del Batlle fins l’avinguda de Can Boada del Pi. Aquesta actuació,
emmarcada en el programa Terrassa Barris en Marxa de millora de l’espai públic, vol
garantir un itinerari de vianants molt utilitzat, pel fet que dóna accés a dos
equipaments educatius, en condicions de seguretat i accessibilitat.
Amb el tràmit d’avui a Junta de Govern Local, el projecte entra en fase d’informació
pública abans de la seva aprovació definitiva. Posteriorment es licitarà l’obra, que té
un termini d’execució de sis mesos.
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