Nota de premsa
Terrassa, 20 de novembre de 2015

Un tram del passeig central del parc de Vallparadís
es tancarà dilluns per obres en un col·lector
Una fuita ha provocat un esvoranc al paviment sota el pont del Passeig

A partir del proper dilluns, 23 de novembre, es tallarà al pas de vianants i vehicles un
tram del camí central del Parc de Vallparadís, a l’alçada del pont del Passeig, per
obres de reparació d’un col·lector. Els serveis municipals han detectat una avaria
que ha acabat afectant al paviment, amb risc per a la seguretat de les persones. El
col·lector que baixa pel talús oest, des de la zona de l’hospital de MútuaTerrassa,
presenta una esquerda prop del punt d’unió amb el col·lector principal del parc, sota
el pont del Passeig. La fuita ha provocat un esvoranc al paviment i per aquest motiu
la zona afectada s’ha delimitat per impedir-hi l’accés.
Durant el cap de setmana encara es podrà circular pel camí central del parc, evitant
la zona tancada, però a partir de dilluns es tallarà totalment aquest camí uns metres
per sobre i per sota del pont. El plànol següent mostra la zona que es tallarà i els
recorreguts alternatius pels camins laterals del parc, permetran el fluxe de vianants
mentre durin les obres.
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De moment no es pot concretar la durada del tall perquè la primera tasca que
s’haurà de dur a terme dilluns és determinar l’abast dels danys. Tot seguit caldrà
reparar l’averia al col·lector i finalment, l’esvoranc.

Reparació de la xarxa de reg a Can Jofresa
D’altra banda, dilluns començaran també els treballs de substitució d’una canonada
de la xarxa de reg al sector sud del parc, que afectaran la zona de la Devesa i part
del tram del barri de Can Jofresa. En aquesta àrea s’ha detectat una fuita a la xarxa
de reg i s’aprofitarà la reparació d’aquesta avaria per dur a terme la substitució de
140 metres de canonades que necessiten renovació. També s’instal·laran els
corresponents registres i les connexions al sistema d’electrovàlvules ja existent.
L’àrea afectada pels treballs va des de la zona sud de la Devesa fins el número 7 del
carrer de Badalona, uns metres al sud del Campus Professional Vallparadís. Els
treballs poden obligar en moments puntuals a realitzar talls o restriccions al trànsit al
carrer de Badalona.
Les obres, amb un pressupost de 12.039,50 €, les durà a terme l’empresa Asfaltos
Barcino, SL. i està previst que es desenvolupin durant un període de tres setmanes.
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