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“Barris en marxa” arranja l’entorn del camp
municipal de futbol de Ca N’Anglada
Demà es començarà a habilitar una àrea de pícnic a Can Parellada

L’Ajuntament de Terrassa, a través del programa “Barris en Marxa”, ha iniciat avui
les obres d’arranjament de l’entorn del camp de futbol municipal de Ca N’Anglada,
que milloraran el drenatge de les aigües pluvials al voltant d’aquest equipament i
l’enjardinament.
L’àmbit d’actuació té una superfície de prop de 2.000 m2, entre el talús de l’avinguda
del Vallès i el front del carrer d’Extremadura. En ambdues zones es treballarà la
millora dels drenatges i la reposició de parterres, replantant més de de 100m2 de
vegetació. Al talús de l’avinguda del Vallès es construiran dues cunetes i dues
canals de formigó que reconduiran les aigües, a més d’una nova reixa interceptora, i
s’ampliarà la vorera. Tot plegat evitarà l’arrossegament de les terres del talús. Els
treballs tenen una durada prevista de dues setmanes.

Nova àrea de pícnic a Can Parellada
D’altra banda, demà està previst que comencin les obres per a condicionar una àrea
de pícnic al carrer d’Oceania, a l’alçada del passatge del País de Gal·les, a Can
Parellada. L’actuació consistirà a col·locar sis taules amb els bancs corresponents i
una font a la zona d’ombra. A més, es plantarà nou arbrat (sis moreres i sis
lledoners) per ampliar aquesta zona d’ombra i es retiraran alguns pollancres per
evitar les molèsties derivades de la seva floració i els problemes d’al·lèrgies. El
terreny, de 8.000 m2 , es tancarà i s’hi habilitaran dos accessos en els extrems del
camí que el travessa. Amb aquesta actuació l’Ajuntament de Terrassa dóna resposta
a una petició veïnal.
L’arranjament de l’entorn del camp municipal de futbol de Ca N’Anglada i la creació
d’una àrea de pícnic a Can Parellada s’han licitat conjuntament, amb un pressupost
d’adjudicació de 43.789,17 €. Les obres les executarà l’empresa Eurocatalana Obres
i Serveis SL en dues setmanes.
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