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Aspecte de la plaça de la Llibertat poc abans de la finalització de les obres que s'hi
han dut a terme.

La finalització de les obres de renovació de la plaça de la Llibertat
se celebrarà dissabte amb una festa matinal

Dimarts 19 de febrer de 2019

Les obres han permès eliminar les barreres arquitectòniques d’aquest espai

L’Ajuntament de Castellar ha organitzat dissabte que ve, 23 de febrer, una festa
d’obertura de la renovada plaça de la Llibertat, un espai que ha estat objecte d’una
remodelació integral que ha suposat l’eliminació de les barreres arquitectòniques
que hi havia.

Així, entre les 11 i les 14 hores, es podrà gaudir dels jocs de L’estrany viatge del Sr.
Tonet, a càrrec de Tombs Creatius, un total de deu propostes, cadascuna d’elles dins
d’una caixa, fetes amb materials reciclats com fustes, palets i mobles antics trobats a
la deixalleria. A més, també es podrà tastar coca i xocolata.

El mateix dissabte també es col·locarà a la plaça el monòlit instal·lat originàriament
pel veïnat que simbolitza la lluita popular que es va dur a terme a finals dels anys 70
per aconseguir que aquest espai esdevingués zona verda. El monòlit comptarà amb
una placa que commemora la història d’aquesta mobilització popular iniciada per
“fer front a interessos especulatius que pretenien densificar aquesta zona de
Castellar”, segons indica el text inscrit. La placa també informa que amb la reforma
que s’hi ha dut a terme els darrers mesos, es “pretén modernitzar i dignificar la
plaça i donar-li més versatilitat”, així com “recuperar l’esperit que va donar
origen a la plaça i fer un homenatge a les persones que, amb la seva lluita, van
aconseguir fer possible un espai d’un alt valor simbòlic”.

Pintura mural d’Anna Taratiel

A més de l’eliminació de les barreres arquitectòniques, les obres de la plaça de la
Llibertat han transformat la fisonomia de la part interior de l’espai, amb la creació
d’espais de formes circulars amb funcions diferents i amb paviments de materials
diversos. També s’ha habilitat una zona de jocs infantils i s’ha generat un espai
circular al centre de la plaça amb acabat de gram (esplanada verda), encarat amb
una plataforma elevada de formigó, de trenta centímetres d’alçada, que farà la
funció d’escenari.

Així mateix, s’han creat dos parterres enjardinats, i un talús vegetal a les façanes on
hi ha els habitatges, per resoldre els desnivells. Els treballs han inclòs també la
renovació de l’arbrat de tota la plaça, així com el reemplaçament del mobiliari urbà i
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de l’enllumenat.

A més, la renovada plaça de la Llibertat inclou, com a element singular, una pintura
mural de l’artista Anna Taratiel. Es tracta d’una proposta que es basa en una
intervenció pictòrica basada en l’imaginari abstracte de la creadora que ocupa la
superfície de 153 metres quadrats dels murs que envolten la plaça.

Taratiel (Barcelona, 1982) va iniciar els seus contactes amb el món de l’art a través
del grafit amb el nom artístic d’OVNI. Va estudiar disseny gràfic a l’Escola
Universitària del Vapor de Terrassa i es va diplomar en tècniques murals a la Llotja
de Barcelona. La seva obra evoca paisatges interns, planteja reflexions metafòriques
sobre l’entorn i s’expressa mitjançant l’abstracció geomètrica. Tot plegat, amb
l’objectiu de provocar emocions i prémer la percepció de l’espectador a través de la
relació intensa (compositiva, conceptual i tècnica) que manté amb l’espai i el color.
Des de l’any 2006, l’artista ha participat en diferents exposicions individuals i
col·lectives i ha dut a terme diferents pintures murals i live-paintings arreu de l’Estat
espanyol i de l’estranger (a països com Estats Units, França, Portugal, Itàlia,
Alemanya, Brasil, Holanda o Xina, entre d’altres).

En aquest vídeo, l'arista explica el procés creatiu de la pintura mural de la plaça de
la Llibertat:
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