Nota de premsa
Terrassa, 12 d’agost de 2015

L’Ajuntament de Terrassa arregla el camí dels Plans
de Can Bonvilar
Els treballs de reparació i asfaltat duraran deu dies

Avui dimecres han començat treballs de reparació del ferm al camí dels Plans de
Can Bonvilar, que comunica el sector de Mossèn Homs amb la zona de la
Mancomunitat, rodejant les instal·lacions del Reial Club de Golf El Prat. Aquesta és
una de les vies de l’Anella Verda més freqüentada per vehicles a motor, a més de
biciletes i vianants, i el ferm es troba en mal estat per l’ús i per la formació de
bassals. Després d’un seguit de reparacions puntuals en els darrers anys,
l’Ajuntament ha optat finalment per fer-hi una actuació de millora integral del camí,
que dóna accés a diferents equipaments públics i privats: la residència Mossèn
Homs, el Centre de Paràlisi Cerebral El Pi, el Centre d’Informació Ambiental Bonvilar
(CIAB), l’hotel La Mola, el camp de golf i tot el conjunt de la Mancomunitat (Consell
Comarcal, Mercat Central del Vallès, Mossos d’Esquadra, etc).
Les obres se centraran en el tram que va del pont sobre el Torrent de la Betzuca fins
l’accés a l’hotel La Mola, amb uns 1.585 metres lineals de recorregut. La intervenció
es divideix en dos trams. Al primer, els treballs se centren en l’estesa d’una nova
capa de rodament. Al segon tram, a més, caldrà reparar els flonjalls que s’han
generat. En aquest cas, els clots es reompliran amb paviment asfàltic, abans
d’estendre la nova capa de rodament. A més, es col·locaran baranes de fusta i un
paviment de grava als llocs del camí on és possible fer reserva d’espai pels vianants.
Finalment, es col·locarà grava a la zona d’aparcament del CIAB, s’instal·laran dos
passos reductors de velocitat al llarg del camí, es renovarà la senyalització vertical i
es faran treballs d’esbrossada lateral del camí.
Aquesta obra s’ha adjudicat a l’empresa FIRTEC, SAU, i compta amb un pressupost
de 72.324,41 euros. L’actuació compta amb el finançament de la Diputació de
Barcelona, dins del Programa complementari de suports a l’economia local.
Està previst que els treballs finalitzin el 21 d’agost. En aquests dies es produiran
restriccions al trànsit, amb el pas alternatiu de vehicles, excepte el 19 d’agost, quan
tot el tram afectat es tallarà completament a la circulació tot el dia.
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