Nota de premsa
Terrassa, 12 de novembre de 2015

L’Ajuntament engega unes obres de millora en la
seguretat dels vianants a Can Tusell
Amb un pressupost de prop de 31.000 euros, els treballs repararan deficiències
detectades a estructures de diferents passatges del barri

L’Ajuntament ha posat en marxa aquesta setmana unes obres de millora a l’interior
del barri de Can Tusell, orientades a reparar elements que podrien suposar un risc
per a la seguretat dels vianants. Murs, baranes o escales són alguns dels elements
afectats per aquesta intervenció, que compta amb un pressupost total de 30.949,10
euros (IVA inclòs).
Darrerament s’han detectat a l’interior dels passatges del barri de Can Tusell i,
concretament, als carrers de Tarragona i el Xaloc, deficiències a diferents
estructures. Totes elles poden comprometre la seguretat dels vianants i per aquest
motiu, des de l’Ajuntament, s’ha posat en marxa un projecte per realitzar les
reparacions oportunes. Aquest projecte inclou l’enderroc d’alguns murs d’obra que
es troben malmesos. De la mateixa manera, es repararan desperfectes a murs o bé
a paviments, com ara a algunes escales, als quals s’han identificat deficiències. I,
finalment, s’intervindrà també a passamans incomplets i se’n col·locaran d’altres a
espais on no hi ha i són necessaris.
Els passatges interns als quals s’està intervenint es corresponen d’una banda, amb
les illes de cases limitades pels carrers de la Tramuntana, el del Llevant i el del
Gregal i la carretera de Matadepera; i d’altra, al carrer del Xaloc, entre el carrer del
Consell de Cent i la carretera de Matadepera.
Les obres, que estan dins del programa Terrassa Barris en Marxa de millora de
l’espai públic, compten amb un termini d’execució de dos mesos i han estat
encarregades a l’empresa Construcciones Fertres SL.
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