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Continua la remodelació del casc antic amb l'actuació al carrer
Sant Josep

Dijous 14 d'octubre de 2004
En el marc d'un projecte de remodelació progressiva del nucli antic de Castellar,
aquests dies, s'està actuant al carrer Sant Josep. Per tant, està tallat al trànsit aquest
carrer, en el tram comprès entre el carrer Puig de la Creu i el carrer Nou. En aquest
cas, també es continua amb un tractament comú a tot el nucli antic, que vol afavorir
el pas de vianants i l'eliminació de barreres arquitectòniques. En aquest sentit,
s'aposta per combinar llamborda de colors gris i aglomerat asfàltic i col·locar
pilones que dissuadeixin els conductors de prendre velocitats elevades pel centre
històric de la vila. D'aquesta manera, les voreres desapareixen i passen a integrar-se
a la calçada. La intervenció suposa també una renovació dels serveis, és a dir, el
clavegueram, la xarxa d'aigua potable i la instal·lació de baixa tensió, i l'estesa de
canalitzacions per a telecomunicacions. Aquest tipus de paviment és el que es va
col·locant als carrers que pertanyen al centre històric de Castellar. Les obres de
remodelació del carrer Sant Josep tenen un cost de 167.000 euros, i les està
executant l'empresa Construcciones y Rebajes Arids. Aquesta actuació forma part
d'un projecte més ampli, que consisteix en la progressiva remodelació del nucli antic
de Castellar. Així en els propers anys, es preveu que tingui continuïtat, i que s'actuï
a la resta de carrers del centre històric del municipi. La primera remodelació va fer-
se al carrer Sant Iscle l'any 1995. Després es va seguir amb el carrer de la Soledat, el
carrer Puig de la Creu, Sèquia i Roques, el carrer Mas Crupell, el carrer del Centre,
el carrer Sant Pau, el carrer Sant Miquel i el carrer Caldes. I actualment hi ha
projectes redactats a l'espera de finançament dels carrers de Caldes, Nou i Plaça
Mestre Gelonc. S'eixampla el carrer del Pont per afavorir el pas de vianants
Aquests dies, també s'estan portant a terme uns treballs al carrer del Pont, de
Castellar. Concretament s'està millorant la calçada al tram de camí sense asfaltat
entre el final del carrer i la carretera de Terrassa. Aquesta és una vella reivindicació
dels veïns del carrer del Sol, que utilitzen aquest camí diàriament per desplaçar-se al
nucli urbà. La intervenció consisteix en l'arranjament del camí del Pont i
l'eixamplament de la calçada pavimentada, de manera que ara passarà d'un metre a
dos metres d'amplada de paviment asfaltat. També es construirà una cuneta de
forma que les aigües pluvials es condueixin fora de la zona asfaltada. També està
previst pintar un pas de vianants i un semàfor amb polsador en aquest punt de la
carretera de Terrassa, quan es tingui el permís o s'obtingui finançament per part de
la Diputació de Barcelona. Aquests treballs estan finançats per l'Ajuntament i els
executa l'empresa Asfalt Riba.
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