Nota de premsa
Terrassa, 26 de juliol de 2016

L’Ajuntament treballa en la reparació de l’esvoranc
de l’avinguda de Béjar
Les obres s’han adjudicat per procediment d’urgència

L’Ajuntament de Terrassa està treballant en la reparació de l’esvoranc que es va
formar dissabte a l’avinguda de Béjar. Ahir dilluns van començar els primers treballs,
que s’han adjudicat per via d’urgència.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha signat un decret per a la tramitació urgent de
la contractació de les obres, un procediment que s’aplica en casos d’actuacions
imprevistes i que suposen un risc potencial per a la ciutadania, en aquest cas,
sobretot, pel trànsit. El decret permet escurçar els tràmits i iniciar immediatament les
obres.
Els treballs s’han encarregat a dues empreses: Actividades de la Construcción de
Terrassa S.L. va obrir ahir el forat per comprovar l’abast del moviment de terres i
s’encarregarà de reomplir el forat, mentre que Hidrotec Sanejament S.L. s’ha
encarregat de la inspecció dels col·lectors més propers, per tal de detectar possibles
fuites que hagin pogut generar aquest esvoranc, encara que s’ha comprovat que els
col·lectors estan en bon estat.
L’Ajuntament de Terrassa va dur a terme una primera actuació el mateix dissabte,
tallant de manera preventiva els dos carrils en sentit oest de l’avinguda de Béjar i un
més del sentit est. Les primeres inspeccions van revelar que a sota del paviment hi
havia un enfonsament d’uns 10 metres de llarg per cinc d’ample i tres de profunditat.
Demà es preveu que comencin les tasques de cobriment de l’enfonsament, que
poden durar al voltant de deu dies, aproximadament. Després de reomplir el forat
amb diferents capes de materials per garantir la fermesa del terra, es tornarà a
pavimentar i asfaltar aquest punt de l’avinguda.
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Reparació del forat del carrer d’Arquímedes
D’altra banda, els serveis municipals estan també treballant a un petit forat aparegut
ahir dilluns a la calçada del carrer d’Arquimedes a l’alçada de la cruïlla amb el carrer
de Volta. En aquest cas, es tracta d’una incidència provocada per una avaria en un
col·lector. De moment l’obertura s’ha cobert amb planxes de manera que garanteixi
la seguretat el trànsit. Mentrestant, s’estan realitzant les gestions administratives per
tal de poder reparar el forat de manera definitiva tan aviat com sigui possible.
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