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Entra en funcionament un aparcament de vehicles al nucli antic

Dimarts 3 de maig de 2005
Aquesta setmana ha entrat en funcionament un nou aparcament de vehicles al nucli
antic. Concretament està ubicat a la zona de l'era d'En Petasques, a la part superior
del dipòsit del carrer de Sant Llorenç i per sota dels habitatges del carrer de Puig de
la Creu. La nova zona d'estacionament té cabuda per 22 places, que són gratuïtes, i
l'accés tant d'entrada com de sortida es fa pel carrer Sant Llorenç i pel carrer Nou.
"L'habilitació d'aquest aparcament al nucli antic respon a la voluntat del
consistori de buscar espais alternatius al nucli antic que permetin l'aparcament
als veïns que viuen en aquesta zona del municipi", ha explicat el regidor de Via
Pública, César Galvan. "Aquesta mesura ja es contempla en el Pla
d'Accessibilitat de Castellar, sobretot tenint en compte que paral·lelament
també s'està actuant perquè alguns carrers siguin de prioritat per a vianants, i
per tant, s'han eliminat els espais destinats a l'estacionament", ha afegit Galvan.
Els treballs de construcció de l'aparcament s'han portat a terme en dues fases. La
primera, va consistir en l'aplanament del terreny. I els treballs corresponents a la
segona fase, van consistir en la pavimentació de l'aparcament i els treballs
d'aplicació de pintura. També s'ha augmentat la il·luminació a la zona. El cost dels
treballs ha estat de 12.500 euros, i han estan finançats per l'Ajuntament de Castellar.
Altres actuacions a la Via Pública D'altra banda, l'Ajuntament portarà a terme en
les properes setmanes els treballs d'enderrocament total d'un l'edifici situat al darrera
del Departament de Benestar Social i que forma part del recinte del Palau Tolrà. Fa
algun temps, es va enderrocar part de l'immoble, propietat del consistori, donat el
seu estat ruïnós, i ara es preveu el seu enderrocament total. L'actuació preveu
habilitar unes escales i una rampa d'accés que permetrà comunicar els jardins del
Palau Tolrà amb el carrer Sant Josep. La porta d'accés que ara és de fusta, es
canviarà per una metàl·lica. Els treballs podrien quedar enllestits abans de l'estiu.
L'Ajuntament de Castellar també està pendent d'iniciar en les properes setmanes uns
treballs per ordenar la cruïlla situada entre els carrers Major, de les Fàbregues i del
Molí. Aquesta zona va quedar desplaçada i descentrada en motiu de la construcció
de les noves edificacions a la plaça Calissó. Els treballs comportaran la retirada de
la farola que hi ha actualment en aquesta illeta, i el seu canvi d'emplaçament, així
com l'habilitació d'un nou pas de vianants. Els treballs que ja s'han adjudicat,
s'iniciaran a mitjan d'aquest mes de maig.
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