Nota de premsa
Terrassa, 8 de juliol de 2016

Una estructura metàl·lica substituirà la passarel·la
de fusta de la Plaça Vella
Dilluns comencen les obres, que provocaran restriccions d’accés del trànsit
durant la setmana que ve

El proper dilluns, 11 de juliol, comença una intervenció per substituir l’actual
passarel·la de fusta de la Plaça Vella per una estructura metàl·lica, més fàcil de
mantenir i menys vulnerable a la degradació. Els treballs consisteixen en la
substitució de la plataforma de fusta que hi ha a la plaça, a prop de la confluència
amb els carrers de la Font Vella i dels Gavatxons, i l’adequació del paviment més
proper a aquesta estructura. Està previst que les obres s’allarguin una setmana, fins
el 18 de juliol.
L’estructura de fusta s’ha fet malbé amb el pas dels anys i el seu estat recomana el
canvi, per tal d’evitar molèsties, sobretot, als vianants. Aquest element és un record
a la història de la ciutat, ja que representa el pont llevadís que permetia travessar el
fossat i donava accés a la ciutat emmurallada.
La ubicació dels treballs obliguen a tallar l’accés del trànsit rodat a la plaça des del
carrer de la Font Vella. Els vehicles seran desviats pels carrers del Puig Novell i del
Portal Nou, per arribar a l’accés a la plaça a través del carrer de l’Església. Les
obres, però, no afectaran a la sortida des del carrer Major. Totes aquestes
restriccions han estat comunicades per tal de minimitzar les incomoditats per al
veïnatge i els comerços.
Els treballs, que seran realitzats pels operaris municipals, compten amb un
pressupost de 26.000 euros (IVA inclòs) i es desenvoluparan durant una setmana.
Adjuntem plànol.
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Trobareu un plànol en major resolució i tota la informació dels talls de trànsit a
www.terrassa.cat/transit
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