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El procés participatiu sobre el projecte d’habitatge públic a l’antiga
fàbrica Playtex continua amb tallers temàtics

Dimecres 4 de maig de 2022
Programes| Projecte d’habitatge públic a l’antiga fàbrica Playtex

Per assistir-hi caldrà formalitzar inscripció del 4 al 16 de maig, ambdós
inclosos, al formulari habilitat a www.castellarvalles.cat/tallersplaytex

El procés de participació de la promoció d’habitatges de titularitat pública als
terrenys de l’antiga fàbrica Playtex continuarà aquest mes de maig amb quatre
tallers temàtics oberts a la participació de la ciutadania.

Els tallers previstos són els següents:

Dilluns 23 de maig: La mobilitat entorn el projecte d'habitatge públic a la
Playtex
Dimecres 25 de maig: L'encaix del projecte d'habitatge públic i dels espais
públics vinculats al municipi
Dilluns 30 de maig: Usos i funcions que pot acollir l'espai destinat a
equipaments
Dimecres 1 de juny: Criteris arquitectònics, d’eficiència energètica i
d’adjudicació dels habitatges

L’objectiu dels tallers, que tindran lloc a la Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador a
les 18.30 hores, és que la ciutadania pugui donar la seva opinió al voltant d’aquestes
quatre temàtiques i que pugui formular les propostes que consideri més interessants
al respecte.

Les persones que estiguin interessades a assistir-hi hauran de formalitzar inscripció
a partir d’aquest dimecres, 4 de maig, i fins al dia 16 de maig, ambdós inclosos, a
través del formulari que s’habilitarà al web municipal, a l’adreça
www.castellarvalles.cat/tallersplaytex, en què hauran d’assenyalar a quins tallers
volen participar.

Aquests tallers es duran a terme després que entre els mesos de març i abril
l’Ajuntament organitzés sis sessions de presentació del projecte que van comptar
amb un total de 155 assistents.

El projecte d’habitatge públic a l’antiga fàbrica Playtex s’està treballant en
col·laboració amb l’Incasòl, i respon a la finalitat de garantir el dret de totes les
persones a l’habitatge, generant una oferta pública que, d’una banda, s’adreci a gent
jove que es vulgui emancipar al municipi, a gent gran o a diversos tipus de famílies,
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com ara les monoparentals, i, de l’altra, doni resposta a la necessitat detectada de
tenir habitatges a preus més assequibles.
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