Nota de premsa
Terrassa, 29 de juliol de 2016

Les obres de manteniment i millora de la ciutat
continuen durant el mes d’agost
Es treballarà en millorar la mobilitat, l’Anella Verda i diversos equipaments

L’Ajuntament de Terrassa, a través de l’àrea de Territori i Sostenibilitat, durà a terme
durant aquest mes d’agost diferent obres orientades a millorar les condicions de la
ciutat. En alguns casos es tracta de treballs que ja estaven iniciats i que no s’aturen
durant l’estiu. Altres són obres que comportaran afectacions de trànsit i que per
aquest motiu es fan durant aquest mes per tal de reduir el seu impacte.
Entre les actuacions ja iniciades, es continuarà retirant les jardineres del Portal de
Sant Roc. Aquesta intervenció va començar l’11 de juliol i consisteix a treure les
jardineres que posteriorment s’havien reconvertit en banc, amb l’objectiu de guanyar
espai pels vianants en aquesta via de gran afluència de vianants. Igualment, es
continuarà executant la reforma de l’skatepark de Sant Llorenç, que es va iniciar el
20 de juliol i que té com a objectiu adequar les instal·lacions a les necessitats dels
usuaris. D’altra banda, es mantenen els treballs de consolidació de les estructures i
reformes generals de les naus del Condicionament Terrassenc.
De la mateixa manera, es mantenen un seguit d’actuacions a l’entorn urbà. D’una
banda, els treballs d’adequació als camins de l’Anella Verda, a la zona que va des la
carretera de Matadepera al seu pas pel Pla del Bonaire fins a la Masia de Can
Figueres del Mas; així com altres trams de camins públics que surten del barri de
Torre-sana, com ara el camí ral de Terrassa a Sabadell: i de Can Montllor, com és el
camí vell de Terrassa a Castellar. També es treballarà al camí dels Monjos, entre
Can Montllor i Can Petit, i al camí de Sant Quirze a Matadepera, entre Torrebonica i
el camí de Terrassa a Sabadell.
Paral·lelament, continuarà la neteja de parcel·les periurbanes que es va iniciar al
juliol, i també està previst que comenci l’execució de la franja perimetral del sector El
Molinot.
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Pel que fa a les obres que requereixen restriccions de trànsit, dilluns comença una
intervenció a l’àmbit del pont de Can Gonteres: uns treballs a la xarxa elèctrica,
necessaris per la futura remodelació del pont, obligaran a establir algunes
restriccions puntuals al trànsit a la Ronda de Ponent, entre els carrers del Doctor
Fleming i el del Teide, i també fan necessari el tall del pont al trànsit durant les nits
del 3 i el 4 d’agost.
En aquesta mateixa línia, la construcció d’un pas de vianants elevat a l’avinguda del
Vallès provocarà desviaments i algunes restriccions, sense necessitat de tallar la via,
a l’alçada de l’encreuament amb el carrer del Bisbe Sanahuja. Aquestes restriccions
seran efectives entre el 4 i l’11 d’agost. Finalment, el 29 d’agost, es realitzaran talls
al carrer del Pantà pel seu reasfaltat, aprofitant que encara no haurà començat el
període escolar.
També aquest mes d’agost hi haurà una altra obra amb afectacions al trànsit. En
aquest cas, el promotor és Mina, Aigües de Terrassa, que substituirà una canonada
al carrer d’Ègara, des del carrer Ample fins al carrer Bartrina, i a aquesta darrera via,
des del carrer d’Ègara fins a l’avinguda Jaume I. Aquestes obres, que s’aniran
realitzant per trams, tenen un termini d’execució total de 29 dies i comportaran
successives afectacions de trànsit.
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