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Actualitat

Es renova la instal·lació elèctrica del CEIP Bonavista

Dimecres 12 de gener de 2005
L'Ajuntament de Castellar del Vallès està intervenint, aquests dies, en la millora del
CEIP Bonavista, amb la renovació de tota la instal·lació elèctrica de l'edifici dels
petits d'aquest centre. La instal·lació antiga presentava una situació de desgast pel
pas dels anys, no complia les normes i, a més, no podia assumir el consum que
requereixen els aparells elèctrics de l'immoble. Amb aquesta actuació, es dota
l'edifici d'una instal·lació elèctrica moderna i adequada a la normativa. En aquest
sentit, s'instal·len conductors elèctrics de baixa emissió de fums per tal d'eliminar
riscos en cas d'incendi. Es tracta d'uns conductors que, en cas que es declari un foc
causat per un curtcircuit, no desprenen fum i, a més, s'apaguen per ells mateixos. A
més, també s'instal·laran llums d'emergència a tot l'edifici, s'incrementaran els punts
de llum i s'augmentaran els nivells lluminosos, d'acord amb el Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió. Finalment, també es protegiran els fluorescents de
les aules amb uns tubs de plàstic que evitaran que es desprenguin vidres sobre els
alumnes, en cas que el fluorescent es trenqui. Els treballs es van iniciar abans de
Nadal per tal d'aprofitar el període de vacances escolars, i es preveu que quedin
enllestits en dues setmanes. Es va començar a intervenir primer a les aules i ara les
feines se centren als passadissos, per tal de molestar el menys possible a alumnes i
professors. La intervenció, que va a càrrec de l'empresa Instal·lacions Ferre, té un
cost aproximat de 36.000 euros, que són finançats íntegrament per l'Ajuntament.
S'instal·la una barana al carrer del Pont També aquests dies s'ha col·locat una
barana de fusta, de 80 metres de llargada, al carrer del Pont. Recentment, es va
arranjar la calçada del tram final d'aquest carrer, que enllaça amb la carretera de
Terrassa, de manera que es va substituir el paviment vell de formigó per paviment
nou d'asfalt i, a més, es va eixamplar la calçada pavimentada. Ara, s'ha instal·lat una
barana en aquest tram de carrer remodelat, ja que és el camí que utilitzen els
habitants del carrer del Sol (a l'altra banda de la carretera C1415) per tal d'accedir al
nucli urbà. A més, s'ha aprofitat l'actuació per instal·lar una altra barana de fusta al
darrera de les cases del carrer del Sol, a petició dels veïns de la zona. D'aquesta
manera es pretén assegurar un tram de camí, que baixa fins al torrent de Canyelles,
on hi ha un barranc i suposa un perill per als nens i nenes, que hi podrien caure.
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