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La Regidoria de Via Pública elabora un document de prioritats per
fer més accessibles els carrers del municipi

Dimarts 8 de juny de 2004
D'acord amb el que estableix el Pla d'Accessibilitat de Castellar, presentat el mes
d'octubre de 2003, l'Ajuntament ha elaborat un document de prioritats pel que fa a
les actuacions que cal fer a la Via Pública, per tal de fer els carrers més accessibles
per tota la població. Aquesta setmana, s'ha iniciat la primera fase dels treballs que
preveuen millorar els accessos i el pas dels vianants del carrer Major. Després, es
continuarà pel Passeig Tolrà i per la resta de carrers del centre del municipi. La
Regidoria de Via Pública ha elaborat un document de les actuacions prioritàries a
fer, i del pressupost necessari, atenent a diferents factors, i d'acord amb el que
estableix el Pla d'Accessibilitat de Catalunya. En aquest sentit, s'han prioritzat les
actuacions als carrers principals i més concorreguts, i també els vials que uneixen
els diferents equipaments municipals. D'aquesta manera, aquesta setmana han
començat els treballs al carrer Major que van a càrrec de la brigada municipal. Les
obres consisteixen en anivellar els guals per tal que no hi hagi dificultats d'accés
entre la vorera i la calçada. Després de l'actuació al carrer Major, es continuarà pel
Passeig Tolrà. El cost dels treballs en aquestes dues artèries principals del poble serà
d'uns 80 mil euros, aproximadament. Posteriorment, s'actuarà i ja en una segona
fase, al Passeig i a l'Avinguda Sant Esteve. L'actuació serà semblant a la del carrer
Major. Es rebaixarà i s'adaptaran els guals i, en cas que no n'hi hagin, s'habilitaran
de nous. També s'han de retirar alguns pals de la via pública que obstaculitzen el
pas. El Pla d'Accessibilitat és un instrument que diagnostica i pressuposta totes les
intervencions que són necessàries des del punt de vista de l'eliminació de barreres
arquitectòniques en els àmbits de la via pública, els edificis, els mitjans de transport
i la comunicació.
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