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Empresa / Organisme

Sr. Pablo Conde

AAVV St. Andreu Sud

Sr. Lluis Moya

Assessor AAVV

Sr. Antoni Espinar

AAVV St. Andreu Sud

Sr. Jordi Jubany

DGPT

Sr. Jordi Matas

DO Paymacotas

Sr. Josep Felices

DO Paymacotas

Sra. Lucia Salcedo

PAC

Sra. Mireia Laguna

GISA

Sra. Gemma Serrasolsas AAVV St. Andreu Sud
AAVV St. Andreu
Sr. Pau Maduell
Palomar
AAVV St. Andreu
Sr. Lluís González
Palomar
Sr. Miquel Jaumot

AAVV St. Andreu Sud

Acta reunió:

1.

ESTAT TREBALLS

S’informa als veïns de l’estat dels treballs:
-

-

2.

pou 1’: els taladros ja estan fets i la injecció s’iniciarà avui mateix; aquesta durarà
aproximadament uns 20 dies donat a que es fa de forma lenta injectant poc volum
pou ventilació: les pantalles ja estan totalment finalitzades i s’està realitzant la biga de lligat. Per
passar la tuneladora no cal buidar el recinte principal del pou, però el que si pot ser que es
comenci a buidar és el recinte adjacent
pou 2’: es preveu que els taladros acabin aquesta setmana; després d’iniciarà la fase d’injecció
corresponent
pou 2: encara no han començat els treballs de perforació; la màquina del pou 1’ anirà aquí
pou 3: s’està executant la fase de perforació
pou 4: aquesta setmana es reiniciaran els treballs de perforació
arrancada tuneladora: s’està a l’espera de tenir el darrer planning actualitzant amb els rendiment
adequats. De moment es continua treballant amb la hipòtesis que l’arrancada es produirà durant
el mes d’octubre. De totes formes, la DGPT es compromet a avisar a les AAVV si la posada en
marxa es produís abans. S’informa que prèviament es farà l’avanç de dos anells per executar
alguns treballs previs.

VARIS
-

Ja s’ha entrat al pàrking de Parellada 32 a col·locar els claus de nivellació i s’ha efectuat la
lectura 0
Les inspeccions prèvies ja estan entregades i els cartes dels qui no ha estat possible localitzar
s’estan enviant.
S’informa que potser es realitzarà per part del contractista, una segona visita a alguns dels
habitatges.
Els veïns demanen que les cartes amb la resolució dels informes de danys s’enviïn abans de
que arranqui la tuneladora.
S’informa del contingut de la reunió amb el Sr. Lluis Moya i GISA-DO del passat dia 08/09/06:
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.
i. Se li entreguen les cubetes més properes a la zona d’interès.
ii. S’explica la solució adoptada pel tractament de la cantonada de Parellada 36-38 i el
perquè s’ha adoptat continuar amb el sistema d’injeccions i no amb la construcció
d’una pantalla. Totes els parts arriben a l’acord que el sistema escollit, en aquest cas,
és el més adequat i efectiu.
3.

PROPERA REUNIONS I VISTA TUNELADORA

A petició de les AAVV es provarà de programar una segona visita al túnel del ramal de Badalona i a la
tuneladora EPB, pel proper dijous dia 21 a les 18:00. A confirmar per part de la Direcció d’Obra segons l’estat
dels treballs.
S’acorda tenir la propera reunió de seguiment quinzenal (segons el pactat amb la DGPT) el proper dia 27 de
setembre a les 18:00h a la DGPT.
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