Nota de premsa
Terrassa, 30 de setembre de 2016

La reordenació i millora de l’arbrat de la carretera de
Montcada es completarà durant els propers 4 mesos
Els treballs afectaran al tram de la via entre els carrers del Col·legi i de Topete

L’Ajuntament de Terrassa posarà en marxa dilluns, 3 d’octubre, les dues fases que
completaran el projecte de reordenació i millora de l’arbrat de la carretera de
Montcada. Durant els propers quatre mesos es treballarà en el tram de la carretera
de Montcada comprès entre el carrer del Col·legi i el carrer de Topete. Recordem
que la primera fase de l’actuació es va iniciar a finals de gener, amb una durada de
dos mesos. L’àmbit d’actuació dels treballs va ser llavors el delimitat per la plaça del
Doré i els carrers del Col·legi –vorera Nord- i d’Avinyó –vorera Sud-.
La intervenció sobre l’arbrat de la carretera de Montcada se centra en la reordenació
dels arbres que hi ha actualment i la seva substitució per d’altres d’espècies menys
agressives amb el paviment. Les arrels d’aquests arbres havien provocat
desperfectes en el paviment i, per aquest motiu, es va trobar necessària la seva
substitució per d’altres d’espècies més adients.
La reordenació de l’arbrat de la carretera de Montcada deixa més distància de
separació entre els escocells, ja que també es va detectar que l’actual distància de
separació era massa petita i causava desperfectes en el paviment. Durant la primera
fase dels treballs es van retirar els arbres que ocupaven les voreres i se’n van
plantar 29 de nous, amb una major distància de separació. Ara, en la segona i
tercera fase es plantaran un total de 54 arbres nous.

Talls del trànsit
Els treballs provocaran talls de trànsit a la carretera de Montcada a partir de dimarts,
4 d’octubre. Durant dues setmanes està previst tallar completament el sentit
Sabadell entre el carrer de Vinyals i la carretera de Rubí. Més endavant pot haver-hi
nous talls de forma puntual.
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Els treballs que completaran el projecte de reordenació i millora de l’arbrat de la
carretera de Montcada han estat encarregats a l’empresa Ambientalia World SL.,
amb un pressupost de 124.658,87 euros (IVA inclòs). La primera fase va tenir un
pressupost de 72.339,81 euros (IVA inclòs). L’actuació s’emmarca dins el programa
de millora de l’espai públic Terrassa Barris en Marxa.
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