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Es reprenen els treballs per completar les 
obres en l’àmbit d’Abat Marcet del 
perllongament de la línia d’FGC a Terrassa 
 
 

 L’actuació inclou la finalització d’una sortida d’emergència i el 
condicionament de la superfície amb la recuperació de l’espai 
públic i el trànsit en aquest sector   

 
 Des de mitjan abril també es treballa a l’àrea del Torrent Monner, 

per donar continuïtat al camí  de la rectoria i connectar el Parc de 
Vallparadís amb el carrer de l’arquitecte Puig i Cadafalch 

 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha reprès els 
treballs en l’àmbit d’Abat Marcet amb l’objectiu de completar les obres pendents 
del perllongament de la línia d’FGC a Terrassa en aquesta àrea.  
 
L’actuació, que tindrà una durada aproximada de set mesos i mig, comprèn la 
finalització de la construcció d’una sortida d’emergència i la urbanització de la 
superfície d’aquesta zona, la qual cosa permetrà recuperar aquest espai per a 
l’ús ciutadà, així com el trànsit de vianants i vehicles amb una configuració de la 
calçada definitiva en aquest punt. Durant aquestes dies s’han dut a terme 
treballs previs per preparar el material d’obra necessari, i ara es reprendrà 
l’execució dels murs pantalla per construir la sortida d’emergència. 
 
Els treballs formen part de les obres d’arranjament i reurbanització de tres 
àmbits afectats per la prolongació de la línia d’FGC que el Departament i 
l’Ajuntament de Terrassa van acordar amb l’objectiu de minimitzar les molèsties 
a veïns i comerciants i recuperar de forma definitiva el màxim nombre d’espais 
per a la ciutat.  
 
En aquest sentit, des de mitjan abril es treballa a la zona de Torrent Monner, 
per tal de donar continuïtat al camí de la rectoria per connectar el Parc de 
Vallparadís amb el carrer de l’arquitecte Puig i Cadafalch.  
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Estat de les obres a Torrent Monner 

 
D’altra banda, a la zona de l’intercanviador, els treballs començaran un cop es 
completin a Abat Marcet. Així, es completarà una part de coberta i es restituirà 
la superfície amb la reposició de la vorera nord del passeig 22 de juliol, de 
manera provisional i d’un carril d’aparcament, de manera definitiva. Els treballs 
s’iniciaran un cop es completi l’actuació en l’àmbit d’Abat Marcet, i tindrà una 
durada aproximada de 2 mesos i mig. 
 
 
 
2 de maig de 2012 

 
  


