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S'inicien les obres de remodelació de la plaça Mestre Gelonch

Dimecres 22 de febrer de 2006
Aquest dimarts, l'empresa Servial ha començat a treballar en les obres de
remodelació de la plaça Mestre Gelonch. Les obres constaran de tres fases, i es
preveu que finalitzin a finals del mes de maig. En primer lloc, s'arranjarà el tram
entre el carrer Nou i el carrer de Sant Llorenç, una fase que durarà 20 dies
aproximadament. Posteriorment serà el torn del tram entre el carrer de General
Boadella i el carrer Nou. Aquesta fase acabarà a finals del mes de març, i després es
començarà a treballar en la urbanització de la plaça. Els carrers afectats per les
obres, a més de la plaça Mestre Gelonch, seran el carrer de Sant Llorenç, la Baixada
de Palau i el carrer Nou. El responsable de projectes de carrers i places de
l'Ajuntament de Castellar, Esteve Font, ha explicat que "la plaça es transformarà
totalment, guanyarem més espai, i es donarà prioritat als vianants". Quan
s'acabin les obres, la plaça disposarà d'unes pilones retràctils que només podran ser
accionades amb un comandament que tindran els veïns de la zona que hagin d'entrar
als seus garatges particulars. De l'actual vegetació de la plaça, només es conservarà
un cedre, i s'hi afegiran altres arbres. La resta dels arbres existents seran arrencats, ja
que "no s'hi poden deixar perquè havien fet malbé el paviment de la plaça", ha
aclarit Font. També s'hi col·locaran alguns bancs. En relació a les afectacions al
trànsit, Esteve Font ha explicat que "mentre durin les obres, el trànsit no es
veurà completament tallat en cap moment". L'únic tram que es veurà afectat serà
el que es troba situat entre els carrers de General Boadella i Sant Llorenç, que patirà
talls puntuals de trànsit durant la primera i segona fase de les obres. Les obres
duraran tres mesos i costaran 313.000 euros.
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