Nota de premsa
Terrassa, 3 de març de 2014

Finalitzen les obres de FGC al Torrent Monner
La fi dels treballs permet començar les obres del mur de la font de Santa Maria

Les obres del Metro de Terrassa al Torrent Monner acaben de finalitzar. La
Generalitat de Catalunya va comunicar divendres a l’Ajuntament de Terrassa la fi
dels treballs de reurbanització d’aquesta zona del parc de Vallparadís, on s’ha ubicat
una de les sortides d’emergència. El passeig central del parc i els accessos són ja
transitables i en les properes setmanes s’obriran també les àrees enjardinades, que
de moment es mantindran tancades per a permetre que la gespa plantada creixi en
correctes condicions.
La sortida d’emergència s’ha situat a mig camí entre l’estació de Vallparadís i
l’estació del Nord, i permetrà que en cas d’emergència es pugui sortir des de
qualsevol dels dos túnels a unes escales que porten a una petita edificació que s’ha
integrat de forma semisoterrada en un lateral del passeig central del Parc. L’actuació
ha inclòs també l’eixamplament del passeig central entre l’esplanada de davant de la
Font de Santa Maria i el passeig 22 de juliol, per tal de permetre que es puguin
encreuar correctament dos vehicles d’assistència en cas de situació d’emergència.
Amb les obres s’ha renovat els següents elements de la urbanització del Parc:
S’han pavimentat 2.250 m2 del passeig i de camins.
S’ha enjardinat de nou 2.400 m2 de parterres.
S’han col·locat 12 punts de llum nous.
S’ha col·locat nou mobiliari urbà (set bancs, cinc papereres i dos sanecans).
S’han construït 120 m lineals de murs.

Inici de les obres del mur de la font de Santa Maria
La finalització dels treballs de FGC han permès avui dilluns començar les obres
d’estabilització del talús de darrera de la Seu d’Ègara, afectat per les pluges de la
passada tardor. Les precipitacions del mes d’octubre, que van ser d’una intensitat
considerable, van provocar un despreniment de part del mur que limita aquest talús,
on s’ubica la Font de Santa Maria.
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La intervenció consisteix principalment a construir un mur de formigó armat al peu
del talús, a una distància convenient per tal de formar l’adequat pendent de les terres
existents. En la part superior del nou mur es col·locarà una tanca metàl·lica per
evitar el pas de les persones. Aquesta tanca serà similar al tancament actual del
recinte de les esglésies i la barana del carrer Joan Duch. L’Ajuntament ha adjudicat
les obres a Asfaltats Riba SA per 57.936,71€. El termini d’execució és d’un mes.
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