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Terrassa, 11 de gener 2016

L’Ajuntament de Terrassa inverteix més de 400.000 €
en l’asfaltat de 12 carrers a vuit barris de la ciutat
Els treballs comencen avui al Centre i a Ca N’Aurell

L’Ajuntament de Terrassa, a través de l’àrea de Territori i Sostenibilitat, ha licitat un
paquet d’actuacions d’asfaltat per a millorar l’estat del ferm a una dotzena de carrers
de la ciutat, amb una inversió total de 405.952,31 euros. Amb aquesta actuació i
altres que hi ha en projecte, el Consistori vol cobrir les necessitats ordinàries de
manteniment del teixit viari urbà i garantir el bon estat dels carrers.
Els treballs han començat avui amb tres actuacions simultànies, una al carrer de
Montserrat, al Centre, i dues a Ca N’Aurell, concretament als carrers de Juan de la
Cierva i de Vázquez de Mella. La resta d’intervencions, que s’aniran succeint fins a
finals de febrer, es duran a terme als següents vials:
Carrer del Terque amb Avinguda de les Arts (Poble Nou – Zona Esportiva)
Avinguda de Barcelona (Ca N’Anglada)
Carrer dels Motors (Ègara)
Carrer d’Albí (Ègara)
Carrer del Pantà (Centre)
Carrer Nou de Sant Pere (Centre)
Carrer de Prat de la Riba (Vallparadís)
Carrer de Bartomeu Amat (Sant Pere)
Carrer del Pare Font (Segle XX)
En tots els casos es tracta d’actuacions en els trams on l’asfalt està malmès, i no del
reasfaltat de vials sencers. Amb tot, algunes intervencions comportaran restriccions
de trànsit, talls de carrers i canvis en els itineraris dels autobusos, que s’anunciaran
puntualment a mesura que avancin els treballs. La planificació de les obres s’ha fet
de manera que les afectacions i molèsties siguin mínimes. Per això, moltes de les
actuacions es faran en caps de setmana, quan el volum de trànsit en determinats
carrers és més baix. Les obres les durà a terme l’empresa Eurocatalana Obres i
Serveis, SL per un import de 405.952,31 euros. El termini d’execució és d’un mes i
mig.
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