Nota de premsa
Terrassa, 15 de desembre de 2015

Talls i restriccions de trànsit al carrer de Sant Quirze
i voltants de la rotonda del Doré per obres en uns
col·lectors
Les reparacions en el clavegueram duraran tres dies i es faran utilitzant la
tecnologia sense rasa

Aquesta setmana es realitzaran uns treballs de reparació de col·lectors que
generaran restriccions del trànsit al voltant de la rotonda del Doré, els dies 17 i 18 de
desembre, i talls al carrer de Sant Quirze, en aquest cas durant els dies 18 i el 19.
Els treballs programats en el col·lector que passa per sota de la rotonda del Doré
comportaran restriccions del trànsit, tant en l’accés a aquesta via des de la Rambla
d’Ègara com a la sortida en direcció cap a la Rambleta del Pare Alegre. En tot dos
casos, es procedirà a tallar el trànsit en un dels carrils de les vies, deixant sempre un
carril obert a la circulació. Els treballs i conseqüents restriccions tindran lloc durant el
17 i 18 de desembre, dijous i divendres.
D’altra banda, els dies 18 i el 19, divendres i dissabte, es tallarà el carrer de Sant
Quirze, en el tram entre els carrers de Topete i de Puig Novell, per tal de poder
escometre també reparacions en un col·lector. En aquest cas, s’ha previst un
itinerari alternatiu del trànsit (veure plànol adjunt). Aquesta actuació completa les
obres previstes en aquest col·lector, que es van desenvolupar inicialment del 5 al 8
de desembre.
Tots els treballs es realitzaran mitjançant la tecnologia sense rasa, que permet dur a
terme les reparacions sense necessitat d’excavacions ni d’enderrocaments i, per
tant, agilitza les activitats i minimitza les conseqüències sobre el trànsit i les
molèsties al ciutadà. Aquesta tecnologia ja es va provar a la ciutat el passat mes de
juliol en la reparació d’un col·lector a l’avinguda del Vallès.
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Adjuntem plànol mostrant el tall del carrer de Sant Quirze i els itineraris alternatius.
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