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Informar sobre la situació de la tuneladora i actuacions previstes en el barri de Sant Andreu

1 .Motius canvi dia reunió prevista

La DGPT informa que els motius que van portar a anular la reunió i traslladar-la a data d'avui era que no es
tenia nova informació respecte a la darrera reunió efectuada.

2. Antecedents
Es resumeix la situació actual: amb els tractaments previstos no s'ha arribat al punt de compensació desitjat
(el terreny ha absorbit més material de I'inicialment previst). Es recorda pero que amb les injeccions
efectuades, el terreny és millar del que hi havia.
S'estan realitzant una serie d'estudis per veure com passar per la zona, amb les naves dates obtingudes
(nous sondeigs realitzats que confirmen que el terreny per on passara la tuneladora per sota de Virgili 45
és millar del que es creia inicialment, etc.).
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3. Parellada 28-30
De I'avan¡;: que la UTE contractista i projectista, ha fet d'aquests estudis aquest mateix matí, es diu que
sembla ser que només hi ha un punt on caldra actuar previ el pas de la tuneladora: Parellada 28-30 (edifici
que ja historicament ha patit una série de reformes). S'esta acabant de perfilar la solució que s'adoptara per
refor¡;:ar aquest immoble, pero sembla ser que passara per realitzar alguna actuació en els trasters del
mateix.

4. Pous
En referencia als pous d'aigua localitzat per mitja deis georadars, propers al trayat previst del túnel, els que
estiguin buits o mal reomplerts es procedira a reomplir-los per una majar seguretat.
Els pous de compensació es deixaran de moment oberts, tot i que es reompliran una mica per donar-lis
peso Els vei"ns demanen que es disminueixi I'ocupació deis mateixos"

5.
Instrumentació

Es comunica que s'esta acabant de col'locar en el pou 3 inclinómetres horitzontals"

6. PAC
Es comunica als ve"ins que s'instalara en breu un PAC a la zona i a més es dispondra d'un técnic especialista en
patologies de I'empresa COTCA per tal de respondre a les peticions/reclamacions deis ve"ins d'una forma eficient
durant el pas de la tuneladora"

Els vei.ns comuniquen que hi ha malta por en alguns sectors del barrio ~oDretot, gent gran, els quals especulen amb la
idea de ser desallotjats mentre passi la tuneladora. La DGPT comenta, que si es danés el cas, s'estudiaria la situació. '

S'acorda la propera reunió pel proper dimecres dia 7 de febrer de 2007 a les 19:00 a la DGPT cinquena
planta.
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