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Actualitat

S'habilita un aparcament de vehicles al nucli antic

Dilluns 21 de març de 2005
L'Ajuntament de Castellar està portant a terme aquests dies, els treballs de
construcció d'un aparcament de vehicles al nucli antic. Concretament està ubicat a la
zona de l'era d'En Petasques, a la part superior del dipòsit del carrer de Sant Llorenç
i per sota dels habitatges del carrer de Puig de la Creu. En principi, tindrà cabuda
per unes 22 places, i l'accés tant d'entrada com de sortida es farà pel carrer Sant
Llorenç i pel carrer Nou. "L'habilitació d'aquest aparcament al nucli antic
respon a la voluntat del consistori de buscar espais alternatius al nucli antic
que permetin l'aparcament als veïns que viuen en aquesta zona del municipi",
ha explicat el regidor de Via Pública, César Galvan. "Aquesta mesura ja es
contempla en el Pla d'Accessibilitat de Castellar, que preveu implantar
progressivament espais d'aparcament en aquesta zona, sobretot tenint en
compte que paral·lelament també s'està actuant perquè alguns carrers siguin
de prioritat per a vianants, i per tant, s'han eliminat els espais destinats a
l'estacionament", ha afegit Galvan. Els treballs de construcció de l'aparcament
s'han portat a terme en dues fases. La primera, es va fer fa dues setmanes, i va
consistir en l'aplanament del terreny. I els treballs corresponents a la segona fase,
s'iniciaran després de les vacances de Setmana Santa. Consistiran en l'acabament
dels treballs d'aplanament de terres, la pavimentació de l'aparcament i els treballs
d'aplicació de pintura. També s'augmentarà la il·luminació a la zona. El nou
aparcament al nucli antic entrarà en funcionament al llarg del mes d'abril. El cost
dels treballs estan finançats per l'Ajuntament de Castellar.
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