Nota de premsa
Terrassa, 28 de gener de 2016

Obres de millora dels col·lectors del carrer de Sant
Quirze i dels voltants de la plaça del Doré
L’actuació comportarà restriccions de trànsit a la plaça del Doré i el tall d’un
tram del carrer de Sant Quirze durant dos dies

Comencen dues actuacions que tenen per objectiu millorar els col·lectors del carrer
de Sant Quirze, en el tram comprès entre els carrers de Topete i de Puig Novell, i de
l’entorn de la plaça del Doré, en la confluència de la Rambla d’Ègara amb la
Rambleta del Pare Alegre. En tots dos casos s’utilitzarà la tecnologia sense rasa que
permet agilitzar els treballs i minimitzar les molèsties per a la ciutadania.
Els treballs s’inicien aquest dijous en la part sud de la Rambla d’Ègara, en el tram
que discorre justament per sota de la plaça del Doré, i es desenvoluparan entre el 28
i el 29 de gener. Els tècnics municipals van confirmar que el trànsit i el pas del temps
han provocat desperfectes al col·lector. Les juntes presenten obertures que
permeten fuites de les aigües pluvials i aquestes han generat el desplaçament de les
terres d’assentament de les conduccions. Per donar solució a aquest problema es
repararan gairebé 100 metres lineals de col·lector, mitjançant la tecnologia sense
rasa que ja s’ha utilitzat en altres ocasions a Terrassa. Aquesta tècnica consisteix a
la introducció d’una màniga de fibra de vidre i resina de polièster que es polimeritza
mitjançant la radiació del llum ultraviolada.
Gràcies a la utilització d’aquesta tecnologia els treballs duraran només dos dies i, a
més, no serà necessari tallar el trànsit en un punt de gran volum de circulació com
és la plaça del Doré. Per tal de garantir la seguretat durant els treballs, únicament
s’hauran d’establir restriccions al carril dret en sentit sud de la Rambla d’Ègara i al
carril esquerre d’aquesta mateixa via en sentit de la Rambleta del Pare Alegre.
D’aquesta manera, el pas dels vehicles estarà garantit en tot moment.
D’altra banda, els dies 29 i 30 de gener es desenvoluparà una segona actuació
similar al carrer de Sant Quirze, en el tram entre els carrers de Topete i de Puig
Novell. Aquest col·lector es trobava malmès, ja se’n va reparar una part l’any 2014 i
ara es completarà la restauració. Malgrat la utilització de la tecnologia sense rasa, en
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aquest cas serà necessari un tall de la via, perquè només hi ha un carril de
circulació. Per aquest motiu s’han establert recorreguts alternatius.
Ambdues actuacions han estat encarregades a l’empresa Acuatec proyectos para el
sector del agua, SAU. La primera, a la plaça del Doré, té un pressupost de 49.268,67
euros (IVA inclòs). I la segona, la del carrer de Sant Quirze, que s’emmarca dins el
programa Terrassa Barris en Marxa per la millora de l’espai públic, ha estat
adjudicada per 43.939,33 euros (IVA inclòs).
Adjuntem plànol mostrant el tall del carrer de Sant Quirze i els itineraris alternatius.
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