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Actualitat

Via Pública aprofita els mesos d'estiu per portar a terme diferents
actuacions

Divendres 13 d'agost de 2004
La Regidoria de Via Pública ja ha finalitzat els treballs d'asfaltat al pati del Centre
Feliuenc i d'una part del carrer Josep Maria Valls, a tocar amb el carrer Marià
Fortuny. També van quedar enllestits la setmana passada, els treballs d'instal·lació
d'uns passos elevats al carrer de la Garrotxa i a la Ronda Tolosa, a l'alçada del carrer
Josep Tarradellas. Aquesta actuació pretén reduir la velocitat dels vehicles i facilitar
així, el pas dels vianants. És una mesura que també s'ha practicat en altres carrers
del nucli urbà. Per altra banda i com cada estiu, la brigada municipal està posant a
punt els centres docents de cara l'inici del nou curs escolar, fent-ne el manteniment i
adequant aquells aspectes pendents que no es poden habilitar durant la temporada.
En aquest sentit, s'està habilitant un nucli nou de lavabos a l'edifici del cicle inicial
del CEIP Sant Esteve. I al CEIP Bonavista, s'està aplicant un nou paviment al pati
dels infants que cursen parvulari. Ja al setembre, la Regidoria de Via Pública preveu
donar continuïtat a les actuacions que formen part del Pla de Mobilitat de Castellar.
Fa algunes setmanes, es van analitzar els punts del nucli antic del municipi que
impedien el fàcil accés a les persones amb problemes de mobilitat, o a mares amb
cotxets. Es va fer un estudi de tots els carrers i es van establir quines són les
actuacions que cal fer per facilitar-ne l'accés als vianants. Està previst que al mes de
setembre, es reprenguin els treballs al carrer Major, ja iniciats al mes de maig, i que
ara estan aturats. Aquestes actuacions són finançades per l'Ajuntament de Castellar.
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